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INLEIDING
Het project betreft de bouw en exploitatie van een nieuwe gascentrale op de site van Electrabel NV (verder
ENGIE – Electrabel te Vilvoorde). De site bevindt zich aan de Jan Frans Willemsstraat 200 te 1800 Vilvoorde.
De nieuwe STEG-centrale (Stoom En Gascentrale) van 875 MWe komt er ter vervanging van de bestaande STEGcentrale van 397 MWe. Aangezien het technisch niet mogelijk is om beide STEG-centrales gelijktijdig te
exploiteren wordt de bestaande STEG buiten dienst genomen bij de start van de productieactiviteiten van de
nieuwe STEG-centrale.
Onderhavig milieueffectenrapport heeft dan ook tot doel om de mogelijke milieu impact van de huidige en
geplande activiteiten in kaart te brengen.
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te
helpen realiseren, nl. het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen. Het m.e.r.-proces is een
juridisch-administratieve procedure waarbij vooraleer een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens
zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde
wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om te
beslissen of een bepaald project zal toegelaten of vergund worden en onder welke voorwaarden.
Het milieueffectrapport maakt deel uit van de aanvraag tot bouw en exploitatie van de nieuwe STEG-centrale.
Hiertoe zal een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend worden bij de provincie Vlaams-Brabant.
Het decreet betreffende de omgevingsvergunning (25 april 2014, gewijzigd 18 december 2015) en de
daaropvolgende uitvoeringsbesluiten (B.S. 23/02/2016 en 17/02/2017) voorziet een m.e.r.-procedure
opgebouwd uit volgende stappen:
1.

Aanmelding (+ vraag scopingsadvies)
Melding van de initiatiefnemer met het voornemen om een project-MER op te stellen. De melding wordt
gericht aan het Team MER.
Bij een aanmelding kan door de initiatiefnemer een verzoek tot advies over de te verstrekken informatie
worden gevoegd (i.e. het zogenaamde scopingsadvies), dit verzoek is echter niet verplicht. Bij een
dergelijk verzoek tot scoping bezorgt het Team MER de aanmelding aan de bevoegde instanties
(administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen) die op basis van de geografische ligging van
het project en van de mogelijke te verwachten aanzienlijke effecten geselecteerd worden. De
geraadpleegde adviesinstanties bezorgen hun advies aan het Team MER binnen 30 dagen.

2.

Beslissing over aanmelding (+ beslissing scoping door Team MER)
Het Team MER neemt een beslissing over de aanmelding. Ze bezorgt haar beslissing uiterlijk binnen een
termijn van 20 dagen (60 dagen in geval van grensoverschrijdende effecten) na de datum van ontvangst
van de aanmelding aan de initiatiefnemer.
Indien de beslissing over aanmelding ook een beslissing over scoping inhoudt, bezorgt het Team MER
haar beslissing uiterlijk binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van de aanmelding en de vraag tot
scopingsadvies aan de initiatiefnemer. Vóór deze beslissing over aanmelding en scoping door het Team
MER kan nog een openbare raadpleging of een overleg met het Team MER, initiatiefnemers of
adviesinstanties georganiseerd worden.

3.

Opmaak van een ontwerp-MER
De erkende MER – deskundigen maken het project-MER op, conform de inhoud van de aanmelding en in
voorkomend geval rekening houdend met het scopingsadvies. Bij de opmaak van het MER worden de
richtlijnenboeken als referentiekader gehanteerd.
Na de opmaak is er (optioneel) een overleg mogelijk met het Team MER, initiatiefnemers of
adviesinstanties of een (optionele) openbare raadpleging.
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4.

Verzoek tot voorlopige goedkeuring project-MER
Deze stap is optioneel. De initiatiefnemer kan een voorlopige goedkeuring van het project-MER vragen
aan het Team MER. Hierbij wordt de kwaliteit van het project-MER afgetoetst voorafgaand de
vergunningsaanvraag door bijvoorbeeld de aanpassingen aan het project-MER af te toetsen aan het
scopingsadvies. Na voorlopige goedkeuring door het Team MER kan het MER tijdens de
vergunningsaanvraag enkel afgekeurd worden op basis van nieuwe informatie uit het openbaar
onderzoek of de adviesvraag in het kader van de vergunningsaanvraag. Het team MER neemt binnen de
30 dagen na ontvangst (betekening na 40 dagen) een beslissing over deze voorlopige goed- of afkeuring.
Voor dit MER wordt geen voorlopige goedkeuring gevraagd.

5.

Het ontwerp-MER wordt toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

ENGIE – Electrabel heeft er voor gekozen om de aanmelding uit te werken tot een ontwerp-milieueffectrapport
en een vraag tot scopingsadvies in te dienen.
Het document lag ter inzage bij de stad Vilvoorde en gemeente Grimbergen in de periode van 21/08/2020 tot
en met 20/09/2020. Tevens werd een scopingsoverleg voorzien met de adviserende instanties op 02/10/2020,
waarin het ontwerp-MER en de inspraakreacties besproken werden. Op 21/10/2020 werd het scopingsadvies
door team MER opgemaakt waarna het ontwerp-MER werd aangevuld tot bijgaand definitief MER.
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INTERNE DESKUNDIGEN
De volgende personen verleenden hun medewerking bij de opmaak van voorliggend project-MER:
•
•
•
•
•

Ria Vanmaele Adjunct Milieu, Zorgsystemen & Procesdatamanagement, Milieucoördinator (ENGIE –
Electrabel)
Arnaud Lambert: Senior Project Manager CCGT Belgium (ENGIE – Electrabel)
Bernard Adriaens: senior project manager (ENGIE – Electrabel)
Tom Noterman: Project Manager project ontwikkeling (ENGIE – Tractebel)
François Gruselle: Mechanical lead Engineer (ENGIE – Tractebel)
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TERMINOLOGIE – VERKLARENDE WOORDENLIJST

Terminologie – verklarende woordenlijst
°C

graden celcius

µg

microgram, één miljoenste van een gram

µm

micrometer, één miljoenste van een meter

AGIV

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

AOX

adsorbeerbare gehalogeneerde koolwaterstoffen

BBO

beschrijvend bodemonderzoek

BBT

Beste Beschikbare Technieken

BKG-inrichting

BroeiKasGas-inrichting, zijnde een vergunningsplichtige inrichting die als zodanig is aangeduid door de
Vlaamse Regering

BPA

bijzonder plan van aanleg

BREF

BBT referentiedocument

BS

Belgisch Staatsblad

BWK

biologische waarderingskaart

BZV

biochemisch zuurstofverbruik, maat voor biologisch afbreekbare organische verontreiniging

CO

koolstofmonoxide

CO2

koolstofdioxide

CO2 eq

koolstofdioxide equivalenten

CZV

chemisch zuurstofverbruik, maat voor organische verontreiniging

DABM

Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

dB(A)

Eenheid waarin het geluidsdrukniveau van een geluid wordt uitgedrukt, met correctie voor de subjectieve
gehoorgewaarwording bij de mens volgens de A-curve

depositie

Hoeveelheid van een stof of een groep van stoffen die uit de atmosfeer neerkomen in een gebied, uitgedrukt
als een hoeveelheid per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid (bv. 10 kg SO2/ha.j).

deNOx

deNOX-installatie: rookgaszuiveringsinstallatie voor NOx

diffuse emissie niet geleide emissie, andere dan fugitieve (lek-) emissies
EDI

electrodeionisatie

emissie

de directe of indirecte lozing, uit puntbronnen of diffuse bronnen van de installatie, van stoffen in de lucht,
het water of de bodem

Emissies
bij
equivalente
de optredende emissies van een volledig jaar, inclusief emissies bij opstart en stillegfases, omgerekend naar
werkingsuren emissies die overeen komen met de emissies die optreden bij het specifieke aantal uren bij vollast
vollast
fugitieve
emissies

alle
emissies
die
niet
via
een
daarvoor
ontworpen
route
in
de
omgevingslucht terechtkomen. Het betreft hier emissies die plaats vindt via lekken t.h.v. installaties; vooral
via afdichtingen zoals flenzen, pompen, …; deze worden ook lekemissies genoemd en maken deel uit van de
niet geleide emissies

geleide
emissie

is een emissie waarvoor welbepaalde fysische kenmerken bestaan (ligging, hoogte, diameter) en een in een
principe meetbare volume stroom

GJ

gigajoule (109 joule - 103 megajoule)
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GRUP

Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan

h

uur

H2O

water

ha

hectare (10.000 m²)

IC

indelingscriterium gevaarlijke stoffen

IPPC

Integrated Prevention and Pollution Control (in Vlaanderen GPBV)

km

kilometer

kWh

kilowatt uur, een eenheid van elektrische energie

LA95 1h

het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95% van een tijdsinterval van 1 uur wordt overschreden

LAeq, T

Het A-gewogen equivalent, constant geluidsdrukniveau, dat gedurende het tijdsinterval T dezelfde
geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk (veranderlijk) A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende
dezelfde periode.

Lsp

Specifiek geluidsdrukniveau

m.e.r.

milieueffectrapportage

m²

vierkante meter

m³

kubieke meter

MER

milieueffectrapport

MKN

milieukwaliteitsnorm

MSDS

Material Safety Data Sheet

MWe

megawatt elektrisch, een eenheid van elektrisch vermogen

MWh

megawatt uur, een eenheid van energie

MWth

megawatt thermisch, een eenheid van warmtevermogen

NH3

ammoniak

niet
geleide
elke emissie die minstens één van de kenmerken van een geleide emissie mist
emissie
Nm³ of m³(n)

normaal kubieke meter: dit is een hoeveelheid gas, technisch vrij van waterdamp, die bij een temperatuur
van 0 °C (273,15 K) en een absolute druk van 1,01325 bar, een volume inneemt van 1 kubieke meter.

NOx

stikstofoxiden

nv of NV

naamloze vennootschap

O2

zuurstof

OBO

oriënterend bodemonderzoek

OVAM

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

OVR

Omgevingsveiligheidsrapport

percentiel

aanduiding, bij evaluatie van meetwaarden, met welke frequentie een bepaalde waarde overschreden
wordt; een specifieke 98P waarde wordt bvb. op jaarbasis gedurende 2 % van de tijd overschreden

pH

zuurtegraad in eenheden Sörensen
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PJ

petajoule (= 1015 joule)

plan-MER

MER met betrekking tot beleidsplannen, beleidsontwikkelingen, …

PM10

fijne stofdeeltjes met diameter kleiner dan 10 µm

PM2,5

fijne stofdeeltjes met diameter kleiner dan 2,5 µm

PNEC

Predicted No Effect Concentration, waarde die aangeeft bij welke concentratie in een bepaald compartiment
er geen effecten optreden voor mens, plant of dier

project-MER

MER met betrekking tot projecten waarvoor een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning
vereist is

RIE

Industriële emissie richtlijn

RLB

Richtlijnenboek

RO

reversed osmose

rookgassen

afgassen die ontstaan bij het verbranden van fossiele brandstoffen

RUP

Ruimtelijk UitvoeringsPlan, legt de stedenbouwkundige bestemming vast (cfr. de gewestplannen)

RWZI

rioolwaterzuiveringsinstallatie

s

seconde

SBZ-H

speciale beschermingszone voor natuurbehoud vastgelegd onder uitvoering van de Habitatrichtlijn

SBZ-V

speciale beschermingszone voor natuurbehoud vastgelegd onder uitvoering van de Vogelrichtlijn

SCR

Selectieve KatalytischeReductie

SNRC

Selectieve-Niet-Katalytische-Reductie

SO2

zwaveldioxide

VEN

Vlaams Ecologisch Netwerk

VEN-gebied

gebied dat opgenomen is in het Vlaams Ecologisch Netwerk

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VLAREBO

Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering

VLAREM

Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning

VLAREMA

Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij

WGO (WHO)

wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation )

WZI

waterzuiveringsinstallatie

ZS

zwevende stoffen
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ENGIE - E LE C TR A BE L

HISTORIEK VAN DE SITE
Het projectgebied wordt gevormd door een samenvoeging van een gedeelte van de vroegere site van Energy
Market Generation Brussels, verder EMGB, (zuidelijk gedeelte) en een noordelijk gedeelte van de site dat steeds
in eigendom van ENGIE – Electrabel is gebleven bij de verkoop in 2009 van het zuidelijk gedeelte. Door de
overname van het gedeelte van EMGB in 2020 werd dit één grote site. Op het meest zuidelijk gedeelte wordt
de bestaande STEG centrale verder uitgebaat tot opstart van de nieuwe STEG. Deze laatste zal gebouwd worden
op het meest noordelijke deel van de site.
HISTORIEK VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE SITE
De historiek van de elektriciteitsproductie gaat terug tot het einde van de jaren ’50. De zgn. ‘Centrale Verbrande
Brug’, omvattende twee productie-eenheden voor verbranding van magere steenkool en zeer zware stookolie,
werd gebouwd door Interbrabant. De productie-eenheden werden resp. in gebruik genomen in 1959 en 1961.
In 1963 en 1964 werden de ketels aangepast om de verbranding van gas mogelijk te maken, meer bepaald
cokesgas afkomstig van de drie cokesfabrieken die toenmalig1 in de omgeving van de centrale gesitueerd waren.
In diezelfde periode werd een derde productie-eenheid gebouwd die eind 1965 werd opgestart.
De drie productie-eenheden werden in resp. 1970, 1971 en 1972 omgebouwd om het volledige vermogen te
kunnen bereiken in geval uitsluitend vloeibare of gasvormige brandstoffen aangewend werden. Begin 1972 werd
tevens op het grondgebied van de centrale een aardgasontspanningsstation in gebruik genomen. Het aardgas
werd toenmalig gebruikt om bij te mengen in het lagedruk cokesovengasnet.
In 1976 werd de fusie tussen Interbrabant en Intercom een feit. Eveneens in 1976 werd beslist productieeenheid 3 op vaste brandstoffen te laten draaien. Er dienden aanpassingen te gebeuren om vette steenkool met
een hoog gehalte aan vluchtige bestanddelen te kunnen inzetten. In 1981 werd productie-eenheid 2 op dezelfde
manier aangepast, waardoor totale polyvalentie op vlak van fossiele brandstoffen verkregen werd.
In 1982 werd tijdens een belangrijke storing in het elektriciteitsnet van het noordelijk landsgedeelte de turboalternator van productie-eenheid 3 vernield. Minder dan een jaar na het incident, werd de bestelling geplaatst
voor een nieuwe turbine en alternator. Deze nieuwe combinatie turbine-alternator werd in gebruik genomen in
1986.
In 1990 fuseerde Intercom met de twee andere toenmalige grote spelers op de energiemarkt, Ebes en Unerg,
tot Electrabel.
In 2001 werd de centrale door Electrabel omgebouwd tot een aardgasgestookte STEG-eenheid (Stoom en
Gasturbine) met een vermogen van 397 MWe – 690 MWth. Hiertoe werd een nieuwe gasturbine met alternator
en een nieuwe recuperatieketel gebouwd. De stoom die werd opgewekt in deze recuperatieketel werd gebruikt
om de hogervermelde bestaande turbine en alternator van productie-eenheid 3 aan te drijven. Productieeenheden 1 en 2 werden buiten gebruik gesteld en afgebroken in de periode 1999-2001. De omgebouwde groep
werd niet langer ‘Centrale Verbrande Brug’ maar Electrabel Vilvoorde genoemd.
In 2009 werd de centrale van Electrabel overgenomen door de Duitse groep E.ON, eerst onder de naam LangerloVilvoorde NV, later gewijzigd tot E.On Generation Belgium NV. Bij de overdracht is het terrein op het noordelijk
gelegen deel in eigendom gebleven van Electrabel. Er werden sinds de ombouw in 2001 geen
productieactiviteiten meet uitgevoerd op dit noordelijk deel.

1

Het betrof de cokesfabrieken van ‘Verbrande Brug’, van ‘Forges de Clabecq’ en van Marly. De twee eerstgenoemde zijn reeds geruime
tijd gesloten, terwijl Cokeries de Marly eind januari 1993 gesloten werd.
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Omwille van omstandigheden op de energiemarkt (o.a. de marktprijs van aardgas) wordt de centrale sinds 2012
niet meer volcontinu ingezet voor elektriciteitsproductie. In 2012 waren de productieactiviteiten beperkt tot
5820 draaiuren, in 2013 was de centrale overwegend niet in werking met nog 366 draaiuren.
In 2014 is de installatie door de Federale overheid in het kader van de zgn. ‘strategische reserve’ opgevorderd
om mee tekorten op de Belgische energiemarkt op te vangen door piekproductie. De deelname aan de
strategische reserve wordt van overheidswege opgelegd aan de elektriciteitsproducenten, zodat deze bijdragen
aan de bevoorradingszekerheid in het Belgische elektriciteitsnet.
Vermits piekproductie, hetgeen over het algemeen betrekking heeft op een periode van grootteorde een paar
uren, een hoge responsiviteit van de installatie vereist en in het kader van de strategische reserve op zeer korte
termijn volgend op de vraag van de netbeheerder moet gerealiseerd worden, is een snelle opstart van de
installatie noodzakelijk. Door technische redenen is dit niet mogelijk bij gebruik van de volledige STEG-installatie
– de zgn. ‘combined cycle’, maar wel indien enkel de gasturbine wordt aangesproken – de zgn. ‘open cycle’ met
een vermogen van 255 MWe.
Hiertoe werd een nieuwe schouw gebouwd, voor rechtstreekse evacuatie van de rookgassen van de gasturbine,
waarbij de verbinding tussen de gasturbine en de recuperatieketel, die de stoomturbine aandrijft, werd
afgesloten d.m.v. de constructie van een scheidingswand tussen de betrokken onderdelen.
De centrale werd in dit regime slechts beperkt ingezet voor piekproductie in 2016 en 2017 gedurende enkele
uren. Daarnaast draait de gasturbine enkel tijdens een jaarlijkse test van de gasturbine en bijbehorende
installaties, die telkens omstreeks oktober wordt uitgevoerd.
Sinds 01/01/2016 werden de activiteiten van E.ON die betrekking hebben op fossiele brandstoffen afgesplitst
onder de noemer ‘Uniper’. Deze naam werd gewijzigd tot Uniper Generation Belgium NV.
Naar aanleiding van een overname van aandelen werd de naam van de venootschap gewijzigd tot Energy Market
Generation Brussels (EMGB).
Sedert 2018 is de centrale vergund voor drie mogelijke werkingsregimes, namelijk ‘combined cycle’, ‘open cycle’
en ‘standby’. In deze laatste situatie wordt de installatie in ‘standby’ gehouden in afwachting van afroep voor
piekproductie.
De centrale is in 2018 gedurende 208 uren in uitbating geweest in open cycle en in 2019 gedurende 455 uren.
In 2020 heeft EMGB het initiatief genomen om de centrale te verkopen en heeft ENGIE – Electrabel de site
gekocht om het voorliggende project te ontwikkelen. De bestaande centrale zal beschikbaar blijven tot de start
van de productieactiviteiten van de nieuwe STEG-eenheid in 2024-2025.
ADMINISTRATIEVE VOORGESCHIEDENIS
Zoals hierboven beschreven, kent het terrein een rijke voorgeschiedenis. Het zuidelijke terreingedeelte wordt
momenteel ingenomen door de bestaande en vergunde STEG. Het noordelijke terreingedeelte maakte vroeger
deel uit van de elektriciteitscentrale in de periode vóór de ombouw naar STEG-eenheid en is momenteel
braakliggend. Het is op dit noordelijke gedeelte dat het nieuwe project voornamelijk zal uitgebouwd worden.
De hieronder beschreven vergunningen en studies, zijn dus van toepassing op het zuidelijke terreingedeelte.
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Milieu- en omgevingsvergunningen
Tabel I-1: Overzicht van de vigerende milieu- en omgevingsvergunningen
Overheid

Datum

Referentie

Beschrijving

Bestendige Deputatie 04/02/1999
van
de
Provincie
Vlaams-Brabant (BD)

D/PMVC/98I14/23104

Uitbaten van een thermische elektriciteitscentrale
met toebehoren

BD

15/12/2005

D/MLD/05H16/04354

Uitbreiding van de verbrandingsinrichtingen met
warmwaterketels, verwarming en 2 ketels
gasopwarming, en bevestiging van de vergunning
voor een BKG-inrichting voor wat betreft de CO2emissies afkomstig van verbrandingsinstallaties
met een totaal vermogen van meer dan 700 MW

BD

07/12/2006

D/PMVC/06G04/06804

Verandering (regularisatie en actualisatie) van de
basisvergunning dd. 04/02/1999

BD

26/10/2009

D/OVR/09I22/13778

Melding van overname van de milieuvergunning
door Langerlo -Vilvoorde NV

BD

04/09/2014

D/MLD/14H07/22034

Aktename van de wijziging van de STEG-centrale
door aanpassing naar een louter gebruik van de
gasturbine (open-cyclus)

Ministerieel besluit

05/06/2015

AMV/00013721/1011

Besluit m.b.t. afwijking van sectorale voorwaarden,
m.n. inzake de meetverplichting op de
luchtemissies van de centrale, voor de parameter
stof

Ministerieel besluit

31/05/2018

OMV/2017010631

Besluit m.b.t. afwijking van sectorale voorwaarden,
m.n. inzake de meetverplichting van imissies van
SO2 en NO2 door de centrale

BD

28/06/2018

RMT-VGN-2018-0062-AGPPDEP-01

Actualisatie en hervergunning van de bestaande en
eerder vergunde installaties en activiteiten.
Toevoeging van CLP-vertaling

Omgevingsveiligheidsrapporten
Er zijn op de site nog geen omgevingsveiligheidsrapporten opgesteld, ook niet voor de onmiddellijk aanpalende
bedrijven.
Milieueffectrapporten
Tabel I-2: Overzicht opgemaakte milieueffectrapporten
Datum
goedkeuring

Referentie

Beschrijving

06/08/1998

CAH346

Project-MER naar aanleiding van de aanvraag van de basisvergunning voor de STEGcentrale

Nvt

Nvt

Project-m.e.r.-screening nav mededeling kleine verandering die aanleiding heeft
gegeven tot de aktename (d.d. 04/09/2014) m.b.t. de aanpassing van de STEGcentrale om werking bij een zgn. open cyclus (cfr. supra) mogelijk te maken

07/11/2017

PR2424

Project-MER in het kader van de hervergunning voor de verschillende
werkingsregimes die aanleiding heeft gegeven tot de omgevingsvergunning (d.d;
28/06/2018) voor de STEG centrale
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V O OR GE N O M E N P R OJE C T

Op het terrein is zoals eerder aangegeven een vergunde STEG aanwezig. Deze zal verder uitgebaat worden zoals
momenteel vergund. De werken voor de bouw van het project zullen in tussentijd opgestart worden. De
inschatting is dat het nieuwe project tegen 2024-2025 in gebruik kan genomen worden. Het nieuwe project
omhelst de bouw en exploitatie van een centrale van het type STEG-eenheid (Stoom En Gasturbine). Voor de
koeling worden twee alternatieven beschouwd (zie verder).
In dit concept zijn volgende installatie-onderdelen voorzien:
•

1 gasturbine;

•

1 stoomketel met warmterecuperatie (recuperatiestoomketel of HRSG – Heat Recovery Steam
Generator);

•

1 stoomturbine;

•

2 alternatoren met elk een opvoertransformator;

•

Koelsysteem (koeltorens of aerocondensor).

De koeling kan uitgevoerd worden op twee manieren:
•

(Bestaande) natte koeltorens met natuurlijke trek (alternatief 1). Hiervoor zullen de twee bestaande
koeltorens en de watervang van de bestaande STEG-centrale gebruikt worden.;

•

Droge luchtgekoelde condensor of aerocondensor (alternatief 2).

Het rendement bij alternatief 1 ligt iets hoger, anderzijds wordt in alternatief 2 geen oppervlaktewater gebruikt
voor de koeling.
Voor de aanlevering van aardgas zal de bestaande FLUXYS leiding herbruikt worden.
De STEG centrale kan een netto elektrisch vermogen van 875 MWe opwekken, wat overeenkomt met een
thermisch vermogen van ca. 1390 MWth.
Met de installatie van één van de eerste gasturbines van de “H” generatie met een rendement van 63%, zal de
centrale één van de beste wereldwijd zijn. Het rendement zal beter zijn dan alle bestaande thermische
eenheden. Na 2025 zal het rendement, wanneer mogelijk, nog worden opgetrokken indien upgrades
beschikbaar zijn.
Eens de nieuwe STEG-centrale functioneel is, zal de bestaande centrale buiten dienst gesteld en afgebroken
worden. Het is technisch niet mogelijk om beide STEG-centrale samen te exploiteren (o.a. beperkingen m.b.t.
aansluiting aardgas en aansluiting op hoogspanningsnet). Aangezien beide centrales nooit samen in werking
zullen zijn zal er ook geen tussenscenario voor de exploitatie worden beoordeeld in voorliggend MER.

3.

V E R A N TW OOR D I NG

V A N H E T P R O JE C T

In het licht van de nakende nucleaire uitfasering in België, signaleerde Elia (TSO) de nood aan nieuwe stuurbare
productiecapaciteit tegen 2025. Om de nodige investeringen voor deze nieuwe capaciteiten mogelijk te maken
wordt een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) opgezet. De (kader)wet hiertoe werd gestemd en het
implementatietraject is lopende, de eerste veiling voor nieuwe capaciteit wordt verwacht in oktober 2021. De
meest competitieve projecten (gevraagde vergoeding in EUR per kW per jaar) zullen in de veiling geselecteerd
worden.
Als belangrijke speler op de Belgische markt wil ENGIE – Electrabel ook deelnemen aan deze capaciteitsveiling
met de installatie van een moderne STEG, met een hoog rendement.
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R O L V A N D E S TE G S I N E E N CO 2 - V R I J E T R A N S I T I E
De bestaande STEGs spelen al een kritische rol om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te verzekeren met
toenemende capaciteit van variabele hernieuwbare energie bronnen (PV, wind, etc.).
De laatste generatie van STEG zal ook een belangrijke rol blijven spelen in een lage CO2 transitie en in een CO2vrij energetisch systeem tegen 2050.
Drie fases werden door ENGIE geïdentificeerd:
1.

Vervangingsfase (2025-2035): nieuwe STEGs worden gebouwd in het kader van de kernenergie uitstap.
Tegen 2025 zullen de nieuwe (hoog rendement en laag CO2) STEGs de kerncentrales vervangen.

2.

Back-up fase (2035 – 2050): de capaciteit van hernieuwbare energie zal blijven stijgen na 2025. De
draaiuren van de nieuwe centrales zullen geleidelijk afnemen. De centrales zullen beschikbaar en nodig
zijn als hernieuwbare bronnen niet voldoende energie produceren (weinig zon of wind).

3.

Groene fase (> 2040): als groen of synthetische gas beschikbaar wordt (chemische opslag van overschot
van groene energie) zullen de STEGs het gas kunnen verbranden met een hoog rendement.

VERVANGINGSFASE
Op korte termijn (2025) bestaat er voor de vervanging van de bestaande kerncentrales 2 geen economisch
levensvatbaar scenario voor de bevoorradingszekerheid in België zonder gascentrales.
De nieuwe STEGs zijn 'best beschikbare technologie' als lage CO2 stuurbare energiebron3. Dankzij hogere
efficiëntie (63%) en lagere marginale kosten op de markten zullen de STEGs helpen om oudere en minder
efficiënte centrales uit de markt te duwen (oude gas / kolen / bruinkoolcentrales). Daardoor zal de positieve
impact van de nieuwe STEGs op de energietransitie onmiddellijk zijn.
In deze fase zullen hernieuwbare bronnen met prioriteit blijven draaien (zoals nu). De flexibele STEGs, die
dagelijks kunnen opstarten, zijn een perfecte aanvulling om de restlast (verschil tussen vraag en groene
productie) te dekken.
B A C K - U P F A S E ( 20 3 5 – 20 5 0)
In deze fase zullen de STEGs voornamelijk elektriciteit produceren om de bevoorradingszekerheid te verzekeren
als hernieuwbare energiebronnen niet beschikbaar zijn. Met een toenemende productie van hernieuwbare
energie zullen de draaiuren van de nieuwe STEGs geleidelijk dalen en daarmee ook hun totale CO2 uitstoten en
andere emissies.
De flexibiliteit van de STEGs (ramp up / down & start / stop) maken deze eenheden de perfecte aanvulling voor
hernieuwbare energiebronnen.
G R O E N E F A S E ( > 2 04 0)
Op langere termijn, zal seizoensgebonden opslag van (hernieuwbaar) gas waarschijnlijk nodig zijn om de energie
vraag te dekken in de winter (weinig PV en dagen zonder wind).

2

Zie bijvoorbeeld : https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/public-consultations/2020/20200505_fichtner-report-cost-ofcapacity-crm_en.pdf
3 Dit wordt verder onderbouwd in deel VII4.3
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Groene gassen kunnen biogas, waterstof of synthetisch gas (geproduceerd met waterstof en CO2) zijn. De
gasturbines kunnen biogas of synthetisch gas zonder aanpassing verbranden. Het gebruik van waterstof is ook
mogelijk zonder aanpassing voor een kleine hoeveelheid (< 10%v). Voor grotere delen van waterstof is een
(redelijke en haalbare) aanpassing van het verbrandingssysteem van de gasturbine nodig. Daar waar relevant
worden de effecten van het verbranden van deze alternatieve brandstoffen kwalitatief besproken in de
effectbeoordeling. De gedetailleerde bespreking van de effecten is echter buiten de scope van dit MER. Dit
scenario zal degevallend onderwerp uitmaken van een nieuw MER en omgevingsverguningsaanvraag.
De nieuwe STEGs, met hun hoog rendement, zijn een perfecte manier om dit groen gas te valoriseren en
elektriciteit op te wekken (zoals een 'seizoensgebonden' batterij voor hernieuwbare elektriciteit). De kost van
de transitie wordt ook beperkt door het gebruik van de bestaande gasnet infrastructuren.
De installatie van een CCS (Carbon Capture and Storage) nageschakeld aan de STEG is een alternatief om de CO2
te capteren en naar een externe opslaglocatie te sturen. De combinatie van biogas en CCS zou zelfs een
negatieve CO2 bijdrage mogelijk maken (carbon sink).
Verdere innovaties en technologische evoluties in de komende 25 jaar zullen bepalen hoe dit zal gebeuren en
hoe competitief elke technologie zal zijn. Maar, verschillende oplossingen zullen er komen om STEGs in een CO2vrij systeem te integreren op een kost-efficiënte manier. Daarnaast heeft ENGIE, als voortrekker in de
energietransitie, ook de ambitie om bijkomende innovatieve activiteiten op langere termijn op haar terrein te
onderzoeken (b.v. productie waterstof, opslag met batterijen).
Het werkingsregime zal sterk afhangen van de evolutie van de elektriciteitsmarkt, kost van fossiele brandstoffen
en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. In het voorliggend MER wordt de impact bepaald in een
“worst case” scenario van 8700 draaiuren vollast per jaar, zijnde met maximaal aantal uren exclusief onderhoud.
In functie van de energievraag is een meer realistische raming van de vollast draaiuren in onderstaande tabel
weergegeven:
Jaar

Draaiuren

2025

5000

2030

4500

2035

4000

2040

2500

2045

1000
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M . E . R .- P LIC H T V A N H E T PR O JE C T

Overeenkomstig de huidige wetgeving, met name het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 december 2004
houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en de recente
wijzigingen ervan (MER-besluit) zijn de activiteiten van ENGIE Electrabel m.e.r.-plichtig meer bepaald onder:
Bijlage I:

-

2 a) - Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten minste 300
megawatt. (voor de bouw van de nieuwe STEG)

-

28 a) wijziging of uitbreiding van de in bijlage I, II of III opgenomen projecten (voor de afbraak van de bestaande
STEG-centrale

Bijlage III:

5.

-

1 d) ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik (projecten die niet in bijlage II zijn
opgenomen)

-

10 j) werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn opgenomen in bijlage I of
II (i.f.v. bronbemaling)

VERDER

BE S LU I TV OR M IN G SP R OC E S

Het ontwerp-MER zal deel uitmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw en exploitatie van de
nieuwe STEG en van de afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvraag voor de afbraak van de bestaande STEG
van ENGIE – Electrabel.
Tijdens de procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag zal het project-MER beoordeeld worden in functie
van goedkeuring .
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S ITU E R IN G

Het projectgebied (= site van ENGIE – Electrabel) is gelegen op het grondgebied van de stad Vilvoorde en de
gemeente Grimbergen en ligt ingesloten tussen de Zenne en het insteekdok van Vilvoorde. In Figuur XIV-1 ()
is de ligging van ENGIE – Electrabel weergegeven op de topografische kaart. Op Figuur XIV-2() wordt de ligging
gesitueerd op orthofoto.

1.1

SITUERING VOLGENS BESTEMMINGSPLANNEN

Het projectgebied is gelegen binnen de contour van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘afbakening
van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden’. De site is echter
niet gelegen in een deelgebied waarvoor in dit RUP voorschriften worden vastgelegd, waardoor de bestaande
bestemmingsplannen onverminderd van toepassing blijven.
Gezien er bij de opmaak van voorliggend rapport geen andere provinciale of gemeentelijke RUP’s, of bijzondere
of algemene plannen van aanleg (BPA’s/APA’s) van kracht zijn, wordt de bestemming van het projectgebied en
de onmiddellijke omgeving van het projectgebied bepaald door het gewestplan. De site en de onmiddellijke
omgeving zijn aangeduid als industriegebied. In Figuur XIV-3 () is de ligging van het projectgebied weergegeven
op een uittreksel van het gewestplan. Het gebied ten oosten van de locatie waar de nieuwe STEG-eenheid zal
gebouwd worden en waar momenteel spontane begroeiing aanwezig is, zal na de realisatie van het project zo
behouden blijven als overgangszone tussen de industriële activiteit en omliggende gebieden.
O.b.v. informatie van de stad Vilvoorde is het projectgebied van ENGIE – Electrabel alsook de onmiddellijke
omgeving in het oosten en het zuidoosten opgenomen in het plangebied van een nieuw RUP (Asiat Darse) dat
in opmaak is bij de stad Vilvoorde. Het plangebied omvat, naast het projectgebied van ENGIE – Electrabel, het
voormalige militair domein ‘Kwartier Asiat’, de begraafplaats ‘Vilvoorde centrum’ en het industriegebied
(volgens het gewestplan) ten oosten van ENGIE – Electrabel.
De procedure voor het RUP Asiat/Darse is opgestart met de opmaak van de startnota door stad Vilvoorde die
goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. De publieke raadpleging van
de startnota vond plaats van 1 augustus tot en met 30 september 2020.
In voorliggend MER werd de impact van het planvoornemen (basisscenario), tevens opgenomen in de startnota
RUP Asiat/Darse, op het project geëvalueerd.

1.2

AFSTAND TOT ANDERE GEWESTEN / LANDEN

De site van ENGIE – Electrabel situeert zich ca. 3 km ten noorden van de grens tussen het Vlaams en het Brussels
Hoofdstedelijk gewest. De afstand tot Nederland bedraagt ca. 42 km, de afstand tot het Waalse gewest bedraagt
ca. 20,5 km.
Opm.

2.

de aangegeven afstanden betreffen de afstanden zoals gemeten tussen de rand van de site en het dichtstbijzijnde
grenssegment met de vermelde gewesten/buurlanden.

W E GE N

IN D E N A B IJE O M GE V IN G

De site van ENGIE – Electrabel is toegankelijk via de hoofdingang aan de Jan Frans Willemsstraat.
Noordelijk van de ingang, t.h.v. de gemeentegrens tussen Vilvoorde en Grimbergen, wijzigt de naam van de Jan
Frans Willemsstraat naar de Cockeriestraat. Via het rond punt aan de overzijde van het insteekdok sluit de
Cockeriestraat aan op de Woluwelaan (R22). Via de Woluwelaan kan aangesloten worden op de Brusselse Ring
(R0), of op de N1, die in het noorden aansluit op de E19 en in het zuiden eveneens op de Brusselse Ring.
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De belangrijkste verkeerswegen in de ruime omgeving van de site zijn aangeduid op Figuur XIV-4().
Het wegtransport kan de site bereiken/verlaten via de hoofdingang langs de Jan Frans Willemsstraat.
Ten zuiden van het terrein, aan de overkant van de Zenne, ligt een fietspad dat deel uitmaakt van het
fietsroutenewerk en Vilvoorde/ Grimbergen verbindt met Eppegem/ Houtem.

3.
3.1

N A B IJE

O M GE V I NG 4

GEBIEDEN MET WOONFUNCTIE

De dichtstbij gelegen woonzones in de omgeving van het projectgebied (< 2 km), zoals vastgelegd in
bestemmingsplannen bij de opmaak van voorliggend rapport, in de verschillende windrichtingen worden
weergegeven in Tabel II-1
Tabel II-1: Woongebieden in de nabije omgeving
Type

Benaming

Gemeente

Richting

Afstand

Woongebied

Gaston Devoswijk

Grimbergen

N

> 800 m (2)

Woongebied met landelijk karakter

Mot

Zemst

NO

> 1.650 m (2)

Woongebied

Houtem

Vilvoorde

O

> 1.700 m (2)

Woongebied

Far West

Vilvoorde

ZO / Z

> 250 m (2)

Woongebied

Klein Molenveld

Grimbergen

ZW

> 1.050 m (3)

Woongebied met landelijk karakter

- (1)

Grimbergen

W

> 1.000 m (3)

Woongebied met landelijk karakter

Heienbeek

Grimbergen

NW

> 580 m (3)

(1) Voor deze wijk kon geen benaming worden teruggevonden, het betreft de bewoning langsheen de Humbeeksesteenweg.
(2) Afstand t.o.v. de grens van het oostelijke gedeelte van de site van ENGIE – Electrabel (omvattende de centrale en aanhorigheden).
(3) Afstand t.o.v. de grens van het westelijke gedeelte van de site van ENGIE – Electrabel (omvattende de corridor voor de watervang).

Waar relevant worden zonevreemde woningen beoordeeld onder de respectievelijke disciplines .

3.2

KWETSBARE LOCATIES

Op Figuur XIV-3 () worden de kwetsbare locaties5 in de omgeving van ENGIE – Electrabel weergegeven. Voor
de dichtstbijzijnde dergelijke locaties in de verschillende richtingen zijn tevens de gegevens opgenomen in de
legende.

3.3

BEDRIJVEN

Onderstaande bedrijven grenzen aan de site van ENGIE – Electrabel of zijn relevant voor de verdere bespreking
van onderhavig rapport:

4

Dit betreft enkel een algemene situering en omvat geen ruimtelijke afbakening van de studiegebieden binnen de respectievelijke
disciplines
5
I.k.v. voorliggend dossier worden scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen beschouwd.
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Tabel II-2: Overzicht relevante bedrijven in de omgeving.
Industrie

Activiteiten

Richting Afstand

PB Leiner

Productie van gelatine en derivaten daarvan

ZW

Overzijde Jan Frans Willemsstraat

Energy Market Generation
Kantooractiviteiten en werkatelier
Brussels NV

O

aangrenzend

Star Stallaert Recycling

afvalverwerking

NO

aangrenzend

Elia

Beheerder hoogspanningsnet

Z

aangrenzend

Air Products

Vul-, verpakkings- en stockeercentrum voor
Z
gassen - Seveso lage drempel

ca. 250 meter

Balchem

Groothandel in chemische producten voor
ZW
industrieel gebruik – Seveso hoge drempel

ca. 480 meter

3.4

NATURA 2000 EN NATUURGEBIEDEN

NATUURGEBIEDEN VOLGENS BESTEMMINGSPLANNEN
De dichtstbijzijnde gebieden ingekleurd als ‘natuur’ volgens het bestemmingsplan betreffen:
•

Het gebied ‘Domein van Borgt’ gesitueerd ten zuidwesten van de site aan de overzijde van het Zeekanaal
Brussel-Rupel op ca. 900 meter;

•

Het parkgebied ‘Rolleveld’ gelegen in het oosten van het projectgebied op ca. 750 meter;

•

Het gebied ten noorden van het industriegebied aan de overzijde van het insteekdok, dat is aangeduid
als ‘natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat’.

Deze gebieden zijn zichtbaar op Figuur XIV-3 ().
VE N - G E B I E D E N
In de ruimere omgeving (< 5 km) van het projectgebied van ENGIE – Electrabel situeren zich volgende gebieden
van het VEN/IVON:
•

‘de Dorent’, gelegen op > 900 m te noorden en noordoosten van de site;

•

‘het Floordambos’, gelegen op > 3,1 km ten zuidoosten van de site;

•

‘het Hellebos – Snijsselsbos’, gelegen op > 4,7 km ten oosten van de site;

•

‘het Gravenbos‘, gelegen op > 4,6 km ten noordwesten van de site.

Deze gebieden worden weergegeven op Figuur XIV-5().
HABITAT- EN VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN

In de ruimere omgeving (< 5 km) van de site van ENGIE – Electrabel situeren zich volgende
habitatrichtlijngebieden:
−

BE2300044-19 – ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’, gelegen op > 900 m te noorden
en noordoosten van de site (grotendeels overlappend met het hogergenoemde VEN-gebied ‘de
Dorent’);

−

BE2400010-01 – ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’, gelegen op >
3,1 km ten zuidoosten van de site (grotendeels overlappend met het hogergenoemde VEN-gebied ‘het
Floordambos’)
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−

BE2400010-02 – ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’, gelegen op >
4,7 km ten oosten van de site (grotendeels overlappend met het hogergenoemde VEN-gebied ‘het
Hellebos – Snijsselsbos’)

−

BE2300044-14 – ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’, gelegen op > 4,4 km ten
noordwesten van de site (grotendeels overlappend met het hoger genoemde VEN-gebied ‘het
Gravenbos‘ en het verder gelegen VEN-gebied ‘Het Bos van Aa’)

Deze habitatrichtlijngebieden worden weergegeven op Figuur XIV-6 ().
Opm.

de habitatrichtlijngebieden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest bevinden zich op > 5 km afstand.

Vogelrichtlijngebieden situeren zich niet in de ruimere omgeving van de site, de dichtstbijzijnde gebieden
bevinden zich zelfs op een afstand > 10 km.

3.5

SITUERING T.O.V. OVERSTROMINGSGEBIEDEN

Het projectgebied is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied 6. De situering van de site t.o.v.
overstromingsgevoelige gebieden in de omgeving wordt weergegeven in Figuur XIV-7()

3.6

SITUERING T.O.V WATERWINGEBIEDEN

Ten noorden van de site van ENGIE – Electrabel situeert zich een grondwaterwingebied met omliggende
beschermingszones. De afstand tot de contouren van de buitenste beschermingszone bedraagt > 1 km. Het
grondwaterwingebied en de beschermingszones zijn weergegeven op Figuur XIV-8. Overige waterwingebieden
met omliggende beschermingszones bevinden zich bij de opmaak van voorliggend rapport zelfs op een afstand
> 10 km.

3.7

BESCHERMDE MONUME NTEN EN LANDSCHAPPEN

In de nabije omgeving (< 0,5 km) zijn geen beschermde erfgoedelementen gesitueerd 7.
Wel zijn verschillende elementen aanwezig die als relict opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van
bouwkundig erfgoed:
−

De stedelijke begraafplaats van Vilvoorde ten oosten van de site aan de overzijde van de Zenne;

−

De Sint-Annakapel (Mechelsesteenweg) ten zuidoosten van de site aan de overzijde van de Zenne;

−

De reclamemuurschildering voor Minerva (Mechelsesteenweg) ten zuidoosten van de site aan de
overzijde van de Zenne;

−

PB Gelatins met bewaarde turbinehal van 1919 aan de overzijde van de Jan Frans Willemsstraat.

De relicten zijn weergegeven op Figuur XIV-9. Er wordt opgemerkt dat de bestaande centrale zelf eveneens als
relict is opgenomen in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed.
Het dichtsbijzijnde landschapserfgoed betreft het VEN-gebied de Dorent ten noorden en noordoosten van het
projectgebied op > 900 m en de maalbeekvallei ten westen. Stads-en dorpgezichten zoals meisjeskostschool Les
Peupliers ten zuidoosten en de Senecaberg ten zuiden bevinden zich op > 1,3 km.

6
7

O.b.v. de watertoets 2017 zoals beschikbaar op geopunt.be, geconsulteerd d.d. 17/04/2020.
Bron: geo.onroerenderfgoed.be
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RUIMTELIJK ORDENINGSRECHT
Korte inhoud

Relevant?

Bespreking relevantie

Gewestplan

De gewestplannen leggen de bestemmingen van de gronden in
Vlaanderen vast.

Ja

De site bevindt zich volgens het gewestplan in industriegebied.

Vlaamse codex Ruimtelijke
ordening (in voege sinds
1/9/2009, gewijzigd met
OVD-decreet 25 april 2014)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is een coördinatie van het
vroegere decreet ruimtelijke ordening. In deze codex en bijhorende
uitvoeringsbesluiten is o.a. bepaald voor welke activiteiten een
stedenbouwkundige vergunning dient aangevraagd te worden.

Ja

In kader van het project worden nieuwe installaties en gebouwen
voorzien waarvoor een stedenbouwkundige vergunning dient te
worden aangevraagd

Stedenbouwkundige
verordening
betreffende
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
…
(5/07/2013)

De verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van nietverontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het
algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie
zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende
gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat
in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd wordt
afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en
de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.

Ja

In het kader van het project worden nieuwe verhardingen voorzien
waardoor de verordening van toepassing is in het kader van de
vergunningsaanvraag

MILIEUBEHEERRECHT
Korte inhoud
Decreet
natuurbehoud
(d.d. 21/10/1997 en latere
wijzigingen) – incl. bijhorende
uitvoeringsbesluiten

Het decreet vormt de basis voor de afbakening van VEN-gebieden en legt
verbods- en gebodsbepalingen voor handelingen in VEN-gebied,
vogelrichtlijngebied en habitatrichtlijngebied alsmede de verplichting
tot het uitvoeren van een habitattoets m.b.t. speciale
beschermingszones.

Relevant?
Ja

Bespreking relevantie
Algemeen van toepassing (zorgplicht en behoud bestaande natuur).
Het projectgebied is niet gelegen in een VEN-gebied of een speciale
beschermingszone.
Het dichtstbijzijnde VEN-gebied bevindt zich op > 900 m van de site

Soortenbesluit (01/09/2009)

Het soortenbesluit regelt de bescherming van zoogdieren, vogels,
reptielen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, korstmossen en
zwammen. In uitvoering van het soortenbesluit kan de bevoegde
minister of de Vlaamse regering voor specifieke soorten of gebieden een
soortbeschermingsprogramma opmaken.

Ja

Algemeen van toepassing.
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Korte inhoud
Vogelrichtlijn (79/409/EEG De vogelrichtlijn heeft tot doel de instandhouding te bevorderen van alle
met uitbreiding 85/411/EEG) natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese
grondgebied. Hiertoe worden speciale beschermingszones afgebakend
en maatregelen voor deze zones opgelegd.
Habitatrichtlijn (92/43/EEG)

Relevant?
Nee

Bespreking relevantie
Het projectgebied is niet gelegen in een vogelrichtlijngebied.
Ook in de wijde omgeving (< 10 km) situeren zich geen
vogelrichtlijngebieden

De habitatrichtlijn heeft tot doel om de biologische diversiteit te
waarborgen door het instandhouden van de natuurlijke habitats en van
de wilde fauna en flora. Hiertoe worden speciale beschermingszones
afgebakend en maatregelen voor deze zones opgelegd.

Ja

Vlaams Ecologisch Netwerk Afbakening VEN-gebieden. Binnen VEN-gebieden gelden er specifieke
(VEN) (18/07/2003)
voorschriften m.b.t. handelingen die toegelaten zijn binnen dergelijke
gebieden.

Ja

Bosdecreet

Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen. Regelt
ook kappingen, vergunningsvoorwaarden en compensaties.

Ja

Onbevaarbare waterlopen

Regelt ondermeer de bepalingen betreffende de ‘buitengewone werken
van verbetering of wijziging’ aan waterlopen.

Nee

Het project omvat geen werken of wijzigingen van een onbevaarbare
waterloop.

Onroerend erfgoeddecreet Het
Onroerenderfgoeddecreet
en
-besluit
bevatten
de
(12/07/2013) en onroerend werkinstrumenten om bouwkundig erfgoed, archeologie, stads- en
erfgoedbesluit (16/05/2014) dorpsgezichten en erfgoedlandschappen te beschermen en te beheren.
en latere wijzigingen

ja

De bestaande centrale is als relict opgenomen zijn in de vastgestelde
inventaris van bouwkundig erfgoed

Nationale klimaatstrategie De nationale klimaatstrategie en het nationaal adaptatieplan focust op
(2010) en het nationaal de gevolgen van klimaatverandering voor België, en hoe we ons hieraan
klimaat adaptatiepan (2017- kunnen aanpassen.
2020)

Ja

Beoordeling (effecten op weerbaarheid en gevoeligheid van project
aan klimaatwijziging) wordt besproken in discipline klimaat

Europese adaptatiestrategie De strategie moedigt de lidstaten onder meer aan om
aanpassingsmaatregelen te nemen en om de aanpassingen in de meest
(2013)
kwetsbare sectoren beter in rekening te brengen

Ja

Beoordeling (effecten op weerbaarheid en gevoeligheid van project
aan klimaatwijziging) wordt besproken in discipline klimaat

Het projectgebied is niet gelegen in een habitatrichtlijngebied. Het
dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied situeert zich op > 900 m.
De effecten op de habitatsgebieden worden besproken in de
discipline biodiversiteit
Het projectgebied is niet gelegen in een VEN-gebied.
De effecten in de VEN gebieden in de ruime omgeving worden
beoordeeld in de discipline Biodiversiteit
In kader van het project wordt een beperkte oppervlakte ontbost
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MILIEUBESCHERMINGSRECHT
Korte inhoud

Relevant?

Bespreking relevantie

Bodemdecreet (27/10/06) en Via het bodemsaneringsdecreet en het Vlarebo worden
kwaliteitsnormen voor bodem en grondwater vastgelegd, alsmede de
Vlarebo (14/12/2007)
regeling m.b.t. uitvoeren van onderzoeken en sanering van gronden.
Hoofdstuk X van het Vlarebo stelt de regeling m.b.t. het hergebruik van
uitgegraven bodem vast.

Ja

Op de site (gedeelte met de feitelijke centrale) zijn verschillende
inrichtingen aanwezig die beschouwd worden als risico-inrichting
m.b.t. bodem- en grondwaterverontreiniging.

Grondwaterdecreet
(24/1/1984)

Ja

Het projectgebied is niet gelegen in een waterwingebied. Het
dichtstbijzijnde waterwingebied situeert zich op > 1 Km.

Vaststellen principes inzake bescherming en beheer van grondwater.

De effecten van de bronbemaling worden besproken in de disicpline
bodem en grondwater
Besluit m.b.t. het afleveren Via dit besluit worden de procedures en regelingen m.b.t. het winnen
van een vergunning voor van oppervlaktewater vastgelegd.
watervang (3/5/1991)

Ja

Het project behelst captatie van oppervlaktewater.

Waterwetboek (15/06/2018)

Dit Waterwetboek coördineert de doelstellingen, beginselen ,
organisatie, voorbereiding en opvolging van integraal waterbeleid. Dit
omvat o.m. het verplicht uitvoeren van een watertoets in het kader van
de vergunningverlening.

Ja

Er wordt (gezuiverd) afvalwater en koelwater geloosd. In de discipline
oppervlaktewater wordt getoetst aan deze milieukwaliteitsnormen.

Omgevingsvergunningsdecreet
(25/04/2014),
omgevingsvergunningsbesluit (27/09/2015) en het
besluit aanwijzing Vlaamse
en provinciale projecten
omgevingsvergunning
(13/02/2015).

Het omgevingsvergunningsdecreet beoogt een efficiënte, doelgerichte
en geïntegreerde vergunningverlening die bijdraagt tot de doelstellingen
vermeld in artikel 1.1.4 VCRO en artikel 5.1.3 DABM. Dit impliceert dat
de twee sporen van de stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning worden verlaten van zodra een project zowel
stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van ingedeelde
inrichtingen/activiteiten omvat. De vergunningverlenende overheid
maakt daarbij een globale beoordeling op ruimtelijk, stedenbouwkundig
en milieuvlak.

Ja

Het voorliggend project omvat de exploitatie van ingedeelde
inrichtingen/activiteiten.

Het omgevingsvergunningsbesluit en het besluit aanwijzing Vlaamse en
provinciale projecten omgevingsvergunning geven uitvoering aan het
decreet.
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Korte inhoud

Relevant?

Bespreking relevantie

Het omgevingsvergunningsbesluit bepaalt in hoofdzaak de procedures
die gevolgd moeten worden bij het aanvragen van een
omgevingsvergunning. Het besluit aanwijzing Vlaamse en provinciale
projecten bepaalt in hoofdzaak de bevoegde vergunningsverlenende
overheid voor bepaalde projecten.
Het
omgevingsvergunningsdecreet
en
de
uitvoeringsbesluiten treden in werking op 23/02/2017.

bijbehorende

VLAREM II (1/06/1995)

Voorwaarden voor vergunningsplichtige inrichtingen.

Ja

Het project omvat diverse activiteiten die dienen te voldoen aan de
voorwaarden van VLAREM II.

VLAREM III (16/05/2014)

VLAREM III bundelt sectorale en milieuvoorwaarden voor GPBVinstallaties.

Ja

Het project omvat GPBV-installaties

en

Ja

Voor het voorliggend project
milieueffectrapport (MER) verplicht.

Kaderrichtlijn Lucht – richtlijn De kaderrichtlijn lucht legt o.a. kwaliteitsdoelstellingen op.
2008/50/EG
van
het
Opm. Voor diverse parameters zijn de kwaliteitsdoelstellingen
Europees parlement en de
opgenomen in de richtlijn reeds opgenomen in VLAREM II.
Raad
betreffende
de
luchtkwaliteit en schonere
lucht voor Europa (P.B.
11/06/2008)

Ja

Het project geeft aanleiding tot emissies waarvoor in de richtlijn en
VLAREM II kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgelegd.

Industriële Emissie Richtlijn De RIE is in werking getreden op 6 januari 2011 en werd door het decreet
(RIE)
(2010/75/EU)
(17 ‘industriële emissies’ van 28 juni 2012 in Vlaanderen geratificeerd. Met
uitzondering van een aantal bepalingen voor welbepaalde bestaande
december 2010)
installaties
waarvoor
de
toepassing
van
de
nationale
omzettingsmaatregelen mag worden uitgesteld tot op een in de RIE
bepaald tijdstip, moeten de nationale omzettingsmaatregelen worden
toegepast vanaf 7 januari 2013. De RIE herziet en herschikt de volgende
afzonderlijke richtlijnen tot één enkel juridisch instrument: de GPBVrichtlijn, de drie TiO2-richtlijnen, de VOS/oplosmiddelenrichtlijn, de
Afvalverbrandingsrichtlijn, de GSI-richtlijn.

Ja

Het project of delen van het project vallen onder categorieën van
bijlage I van de I.E.D. –richtlijn (i.c. energie-industrie).

Decreet
Algemene Dit decreet regelt o.a. de
bepalingen
inzake veiligheidsrapportage (titel IV).
milieubeleid (5/04/1995)

bepalingen

omtrent

milieu-

is

de

opmaak

van

een
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Korte inhoud

Relevant?

Bespreking relevantie

Materialendecreet
Het materialendecreet vormt de wettelijke basis voor het realiseren van
(23/12/2011) en VLAREMA het afvalstoffenbeleid in Vlaanderen.
(17/02/2012)
Het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen) geeft uitvoering aan het afvalstoffenbeleid van
Vlaanderen. Dit besluit regelt de indeling van afvalstoffen, de
inzameling, het transport en de verwerking van afvalstoffen, de
aanvaardingsplicht van bepaalde soorten afvalstoffen, …

Ja

Er worden afvalstoffen geproduceerd bij de exploitatie van de centrale
en toebehoren.

Besluit
energieplanning Het besluit legt specifieke voorwaarden vast voor zogenaamde energie(14/5/2004)
intensieve inrichtingen (inrichtingen met een primair energieverbruik
van meer dan 0,1 PJ/jaar). Een van de voorwaarden is de verplichting tot
het opstellen van een energieplan of een energiestudie.

Ja

De nieuwe STEG eenheid is te beschouwen als een energie-intensieve
inrichting waarvoor een energiestudie opgesteld wordt in het kader
van
de
omgevingsvergunningsaanvraag.
Waar
relevant
(warmtelevering naar naburige bedrijf) zijn de conclusies opgenomen
in het voorliggend MER.

Besluit van 6 september 2019
inzake
Verhandelbare
Emissierechten
voor
broeikasgassen voor vaste
installaties voor de periode
2021-2030 (VER-besluit 2130)

In dit besluit worden de concrete regels vastgelegd inzake de grenzen
van BKG-installaties, de toewijzing van emissierechten en de sancties
indien er niet voldoende emissierechten worden ingeleverd. Dit besluit
is relevant voor vaste installaties in de periode 2021-2030

Ja

Het project is een vaste BKG-installatie. Het komt evenwel niet in
aanmerking voor kosteloze toewijzing van emissierechten.

Richtlijn
2003/87/
tot
vaststelling van een regeling
voor
de
handel
in
broeikasgasemissierechten
binnen de Gemeenschap
(ETS-richtlijn)

Sinds 2005 is het emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS) de
hoeksteen van de EU-strategie om de emissies van broeikasgassen (BKG)
door de industrie en door opwekking van elektriciteit en warmte terug
te dringen. Ongeveer 45 % van alle door de EU uitgestoten
broeikasgassen valt onder dit systeem. De beoogde reductie voor de
ETS-sector bedraagt 43 % in 2030 in vergelijking met de emissies in het
jaar 2005. Een recente grondige herziening van de Richtlijn (via
DIRECTIVE (EU) 2018/410), van toepassing op de periode 2021-2030, is
er op gericht deze doelstelling te halen.

Ja

ETS is van toepassing op “Verbranden van brandstof in installaties met
een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20
MW” (cf. Bijlage I aan de Richtlijn), dus ook op voorliggend project.

De concrete uitwerking van deze Richtlijn is geregeld door verschillende
(Europese) Besluiten en Verordeningen. Deze zijn ook (deels) omgezet
in Vlaamse regelgeving, o.m. in Vlarem, DABM en het Omgevingsvergunningdecreet.
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Korte inhoud
Vlaamse
energiebeleids- Deze energiebeleidsovereenkomsten zijn er op gericht dat zoveel
overeenkomsten 2015-2022 mogelijk industriële eindverbruikers van energie vooraanstaand worden
(EBO)
en blijven op gebied van energie-efficiëntie. De toegetreden
ondernemingen dragen daarmee bij aan de realisatie van de Vlaamse
CO2- en energie-efficiëntiedoelstellingen.

Relevant?

Bespreking relevantie

Nee

De energiesector is uitgesloten van de Energiebeleidsovereenkomsten

Green Deal ( 11/12/2019)

Vaststellen van een groeistrategie, die van de EU een moderne,
grondstoffenefficiënte en concurrerende economie maakt die, de nettouitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceert en
economische groei oplevert zonder grondstoffen uit te putten . Recent
(11/12/2020) werd beslist een tussentijds ambitieniveau van 55 %
reductie te behalen tegen 2030

Ja

Het project stoot broeikasgassen uit. In de discipline Klimaat zal dit
beoordeeld worden .

Legionellabesluit (9/2/2007)

Vaststellen
van
voorwaarden
ter
voorkoming
van
legionellabesmettingen uitgaande van zogenaamde risico-inrichtingen.

Ja

Er worden installaties (koeltoren met natuurlijke trek) uitgebaat die
onder het toepassingsgebied van deze wetgeving vallen.

GEWESTELIJK BELEID
Korte inhoud
Ruimtelijk
structuurplan Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen en legt de
Vlaanderen (2011)
krachtlijnen vast van het ruimtelijk beleid naar de toekomst.

Relevant?
Nee

Bespreking relevantie
Vilvoorde maakt deel uit van het Vlaams strategisch gebied rond
Brussel (VSGB), en wordt geselecteerd als structuur ondersteunend
kleinstedelijk gebied.
Het RSV heeft geen direct impact op de ENGIE Electrabel site. De
omgeving van de centrale maakt geen voorwerp uit van zgn.
strategische projecten binnen de actueel gekende planhorizont (bij
opmaak van voorliggend rapport tot 2020).

Minaplan 4 (2011-2015)

Het Minaplan legt de hoofdlijnen vast van het Vlaamse milieubeleid naar
de toekomst. Voorlopig is er geen MINA 5 en MINA 4 blijft gelden.

Ja

Diverse thema’s uit het Mina-plan zijn relevant voor het project.
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Korte inhoud
Vlaams
Energieklimaatplan (2021-2030)

en Artikel 3 van Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement
en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energieunie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 31
december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan
indient bij de Commissie dat betrekking heeft op de periode van 2021
tot en met 203.

Relevant?

Bespreking relevantie

Ja

Het VEKP bevat geen maatregelen die van toepassing zijn op de ETSsector. In de mate dat het VEKP inzet op hernieuwbare energie en de
STEG-centrale deze transitie ondersteunt is er wel een onrechtstreeks
verband.

Ontwerp
Vlaams Het ontwerp Vlaams Adaptatieplan focust op de gevolgen van
Adaptatieplan 2021-2030
klimaatverandering voor Vlaanderen, en hoe we ons hieraan kunnen
aanpassen. Het zoekt synergiën tussen adaptatie en mitigatie om zo tot
win-winsituaties te komen. Een belangrijk uitgangspunt binnen het
Vlaams adaptatiebeleid, is de versterking van de veerkracht en
robuustheid van de omgeving. Door de verschillende systemen (fysisch,
economisch, sociaal) aan te passen en te verstevigen worden de
systemen veerkrachtiger en robuuster gemaakt en kunnen ze de
gevolgen van de klimaatverandering beter incasseren.

Ja

Adpatatiemaatregelen zijn van toepassing om de weerbaarheid van
het project aan de gevolgen van klimaatverandering te verhogen.

Vlaamse
klimaatstrategie Het Vlaams klimaatstrategie bevat 4 belangrijke onderdelen: een
streefdoel voor Vlaanderen tegen 2050, een toekomstbeeld voor
2050 (20/12/2019)
verschillende sectoren, beschrijving van de manier waarop we met de
toekomstige gevolgen van klimaatverandering zullen omgaan en een
beschrijving van de randvoorwaarden voor een geslaagde transitie.

Ja

De activiteiten van ENGIE – Electrabel geven aanleiding tot emissies
van broeikasgassen, die onder de ETS regeling vallen

Het VEKP vormt de Vlaamse bijdrage aan het Belgisch Energie- en
klimaatplan 2021-2030. Het zet de grote lijnen uit voor het beleid in de
periode 2021-2030 voor wat betreft de niet-ETS-emissies. Het bevat per
sector aangekondigde actieplannen en beleidspakketten, met daarbij
ook de ingeschatte impact van dit beleid op de prognoses. De prognoses
zonder de maatregelen opgenomen in dit plan zijn de prognoses onder
het WEM-scenario (With Existing Measures), de prognoses waarin de
opgenomen maatregelen zijn doorgerekend zijn de prognoses van het
WAM-scenario (With Additional Measures).
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Korte inhoud
Protocol van Göteborg

Relevant?

Bespreking relevantie

De richtlijn 2016/2284 is een herziening van NEC-richtlijn 2001/81/EG.
Bij de herziening worden emissieplafonds bepaald voor België die
NEC-reductieprogramma
moeten gehaald worden in 2020 en 2030. Er zijn emissieplafonds
(2006)
bepaald voor de parameters SO2, NOx, NMVOS, NH3 en PM2,5. De
NEC-richtlijn 2016/2284 tot richtlijn 2016/2284 bevat bepalingen tot wijziging van richtlijn
wijziging
van
richtlijn 2003/35/EG met betrekking tot inspraak van het publiek in de opstelling
2003/35/EG en tot intrekking van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu.
van richtlijn 2001/81/EG
Het NEC – reductieprogramma bevat maatregelen ter realisatie van de
doelstellingen van de NEC-richtlijn.

Ja

Het project geeft aanleiding tot de emissies van o.a. NOx. Wat betreft
deze parameter wordt een reductie van de totale uitstoot op Vlaams
niveau beoogd.

Luchtbeleidsplan
(25/10/2019)

Ja

De activiteiten van ENGIE – Electrabel geven aanleiding tot emissies
van NOx en SO2.

Nee

Het project geeft, gezien de aard van de activiteiten en gezien er geen
stuivende stoffen in bulk worden opgeslagen, geen aanleiding tot
relevante stofemissies.

Reductieprogramma
Het Reductieprogramma gevaarlijke stoffen kadert de diverse
gevaarlijke stoffen 2005 elementen van het beleid inzake lozing van gevaarlijke stoffen in het
(23/10/2005) Besluit Vlaamse oppervlaktewater.
Regering
inzake
milieukwaliteitsnormen (B.S.
21/05/2010)

Ja

In de discipline Oppervlaktewater worden de relevante gevaarlijke
stoffen besproken

Waterbeleidsnota
(8/04/2005)

Ja

Het project omvat het lozen van afvalwater.

Vlaams stofplan (2005)

2030 Dit plan bevat maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen
aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze
gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Het plan is
opgesteld in uitvoering van artikel 23 van de Europese richtlijn
2008/50/EG en in uitvoering van de Europese richtlijn 2016/2284.
Beleidsplan ter beperking van de concentratie aan fijn stof

De waterbeleidsnota legt de krachtlijnen vast van de visie van de
Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid in het Vlaamse Gewest.
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Korte inhoud
Visiedocument 'De weg naar Het visiedocument beschrijft de visie van het departement Omgeving
een duurzaam geurbeleid' met betrekking tot het geurbeleid. Het is het resultaat van heel wat
(sept 2008)
beleidsvoorbereidend werk en intensief overleg op diverse niveaus en
met diverse stakeholders. De aanbevelingen vermeld in het document
omvatten de belangrijkste maatregelen die op korte termijn (periode
2008-2010) kunnen gerealiseerd worden. Zo worden o.m. beleidsopties
naar voor geschoven m.b.t. het aanpassen van VLAREM II (o.a. het
vastleggen van geurkwaliteitsnormen en emissiegrenswaarden m.b.t.
geurstoffen).

Relevant?
Nee

Bespreking relevantie
Het project genereert geen relevante geuremissies.

PROVINCIAAL BELEID
Korte inhoud

Relevant?

Bespreking relevantie

Provinciaal ruimtelijk
structuurplan VlaamsBrabant

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie VlaamsBrabant en legt de krachtlijnen vast van het ruimtelijk beleid naar de
toekomst.

Nee

In het bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan worden geen
acties/maatregelen opgenomen die rechtstreeks betrekking hebben
op het project.

Provinviaal
Klimaatbeleidsplan 2040 –
Vlaams-Brabant

Het klimaatbeleidsplan vormt de leidraad voor de provincie om samen
met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers te
evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig VlaamsBrabant tegen 2040.

Ja

In de reductiedoelstellingen van de provincie is de ETS-sector niet
inbegrepen. Wel zet het provinciaal klimaatbeleidsplan sterk in op
hernieuwbare energie. In de mate dat de STEG-centrale de transitie
naar een hernieuwbare energie ondersteunt is er dus wel een
onrechtstreekse relatie.

Ja

Het klimaatactieprogramma bevat geen maatregelen die van
toepassing zijn op de ETS-sector. Wel zet het provinciaal
klimaatactiesprogramma sterk in op hernieuwbare energie. In de mate
dat de STEG-centrale de transitie naar een hernieuwbare energie
ondersteunt is er dus wel een onrechtstreekse relatie.

Het klimaatbeleidsplan bevat de strategische en operationele
doelstellingen op langere termijn, gekoppeld aan CO2reductiedoelstellingen voor het grondgebied. Deze doelstellingen
worden verder geconcretiseerd in een provinciaal klimaatactieprogramma voor de beleidsperiode 2016-2019. De prioriteiten situeren
zich op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, hernieuwbare energie
en wonen en bouwen
Provinciaal
Klimaatactieprogramma
2020 – 2025 van VlaamsBrabant.

In het klimaatactieprogramma worden de strategische en operationele
doelstellingen van het provinciaal klimaatbeleidsplan 2040
geconcretiseerd in acties en subacties voor de beleidsperiode 20202025.

Uitgave: April 2021

PROJECT-MER
STEG VILVOORDE

Revisie: 3.0
p. III.10

III. JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE RANDVOORWAARDEN

GEMEENTELIJK BELEID
Korte inhoud

Relevant?

Bespreking relevantie

Gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Vilvoorde

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader
aangeeft voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Het geeft een
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde. Het legt
geen concrete bestemmingen vast voor bepaalde percelen.

Ja

Het GRS bevat een kader voor de verdere ontwikkeling van het RUP
Asiat-Darse

Klimaatactieplan Vilvoorde

Omvat een concreet actieplan met klimaatmaatregelen in het kader van
de reductiedoelstellingen wat betreft CO2 uitstoot.

Nee

In het klimaatactieplan worden geen acties/maatregelen opgenomen
die rechtstreeks betrekking hebben op het project.

Gemeentelijke
mobiliteitsplan Vilvoorde

Legt de krachtlijnen vast op strategisch, structureel en operationeel
niveau

Indirect

In het mobiliteitsplan worden geen acties/maatregelen opgenomen
die rechtstreeks betrekking hebben op het project. Het mobiliteitsplan
voorziet wel in de ontsluiting van de Oostvaartdijk langs de
Cokeriestraat en de R22 welke belangrijke toegangswegen zijn tot het
projectgebied.
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OV E R Z IC H T

Figuur IV-1 geeft een algemeen schema van het werkingsprincipe van een STEG-centrale met koeltoren weer. Op
Figuur IV-2 wordt het werkingsprincipe van een STEG-centrale met aerocondensor gevisualiseerd.
Figuur IV-1: schematische weergave van het werkingsprincipe van een STEG-centrale met koeltoren

Figuur IV-2: Schematische weergave van het werkingsprincipe van een STEG-centrale met aerocondensor

In dit STEG concept zijn volgende installatie-onderdelen voorzien:
•

1 gasturbine

•

1 stoomketel met warmterecuperatie (recuperatiestoomketel of HRSG – Heat Recovery Steam Generator)

•

1 stoomturbine

•

2 alternatoren met elk een opvoertransformator
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Koelsysteem (koeltorens of aerocondensor)

In dit project wordt een nieuwe centrale van het type STEG-eenheid voorzien. Voor de koeling worden twee
alternatieven beschouwd:
•

(Bestaande) natte koeltorens met natuurlijke trek (alternatief 1)

•

(Nieuw te bouwen) droge luchtgekoelde stoom condensor of aerocondensor (alternatief 2)

Het rendement bij alternatief 1 ligt iets hoger (+0,4%pt) , anderzijds wordt in alternatief 2 geen oppervlaktewater
gebruikt.
De bestaande installatie werkt volgens hetzelfde principe en kan zowel in combined cycle (met water-stoomcyclus)
als in open cycle (enkel gasturbine in werking) functioneren. Actueel is de installatie geconfigureerd voor open
cycle doch kan via een aantal aanpassingen worden omgeschakeld naar een STEG-configuratie. De bestaande
installatie is vergund voor beide werkingsregimes. Koeling gebeurt bij de bestaande installatie op basis van de
bestaande koeltorens.
De productie van elektriciteit begint met het verbranden van aardgas in de verbrandingskamer van een gasturbine.
De hete verbrandingsgassen doen de gasturbine draaien en deze drijft vervolgens een alternator aan. Deze eerste
alternator wekt elektriciteit op. Een transformator voert de spanning op en de elektriciteit wordt in het
transportnet geïnjecteerd.
De verbrandingsgassen verlaten de gasturbine en komen in de recuperatiestoomketel terecht. Daar verhitten ze
via verschillende warmtewisselaars water dat door de hitte in hogedrukstoom wordt omgezet. De hete stoom
drijft de stoomturbine aan. Deze drijft op haar beurt een tweede alternator aan waardoor de centrale een tweede
keer elektriciteit produceert. De stoom verlaat de stoomturbine en condenseert in een condensor die gekoeld
wordt door een koude bron.
Deze koudebron kan een aerocondensor zijn (alternatief 2) of natte koeltorens met natuurlijke trek (alternatief 1).
Na het afgeven van hun thermische energie ontsnappen de verbrandingsgassen langs de schoorsteen van de
stoomketel.
De belangrijkste onderdelen van de nieuwe installatie worden hieronder summier beschreven.
De voorziene plattegronden voor beide uitvoeringsalternatieven worden weergegeven in bijlage A1 en A2.

2.

B E SC H R I JV I NG

2.1

V A N D E N IE U W E I NS TA L LA TIE S E N PR OC E D É S

PRODUCTIE-EENHEDEN

2.1.1

D e g a s t u r bi n e

De gasturbine produceert met een elektrisch brutovermogen tot ca. 600 MWe. Het brutovermogen van de STEG
(gasturbine en stoomturbine) bedraagt maximaal ca. 895 MWe.
De belangrijkste onderdelen van de gasturbine zijn:
(i)
(ii)
(iii)

de compressor;
de verbrandingskamers en de branders;
de turbine.

In de compressor wordt het grote luchtdebiet, dat de turbine moet aandrijven, aangezogen en gecomprimeerd,
waarbij men gebruik maakt van een meertraps axiale compressor. Om beschadiging van de rotorschoepen te
vermijden, is de luchtaanzuiging voorzien van luchtfilters. Om aan de vigerende normen voor geluid te voldoen, is
de luchtaanzuiging voorzien van geluidsdempers.
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De verbrandingskamer is uitgerust met verschillende branders waarin de verbrandingslucht van de compressor en
het aardgas samengebracht en verbrand worden.
Om de vorming van thermische NOx bij deze verbranding tot een minimum te herleiden worden brandstof/lucht
vermengings- en verbrandingstechnieken toegepast waarmee hoge temperatuurspieken in de vlam worden
vermeden, zonder water of stoom te moeten gebruiken (de zogenoemde dry low emission of dry low NOx
technologie). Daarnaast zal katalytische reductie van NOx (SCR) voorzien worden om de NOx emissies verder te
reduceren.
Vermits aardgas slechts sporen van zwavel bevat, heeft de verbranding ervan beperkte SO2-emissies tot gevolg.
Vorming en emissie van CO wordt vermeden door de verbrandingsprocessen zeer nabij te controleren en op te
volgen. De belangrijkste CO emissies gebeuren tijdelijk tijdens de opstartfase.
De hete lucht en rookgassen worden vanuit de verbrandingskamer, nog steeds op hoge druk, naar het turbinedeel
van de gasturbine geleid, waar door expansie de beschikbare energie wordt omgezet in mechanische energie en
vermogen op de rotor as. Aan deze rotor as van de turbine wordt een alternator gekoppeld waarin de mechanische
energie uiteindelijk wordt omgezet in elektrische energie.
De brandstof voor de STEG is aardgas. Deze brandstof wordt geleverd door FLUXYS. De aanvoer tot op het terrein
van ENGIE – Electrabel gebeurt via een ondergrondse pijpleiding. Op de site zal een nieuwe ondergrondse
aardgasleiding voorzien worden tussen het bestaande leveringspunt van FLUXYS en het gasontspanningsstation
van de nieuwe STEG. In het gasontspanningsstation wordt het aardgas gefilterd en op de gewenste druk gebracht.

2.1.2

R o o k g a s r e i ni g i n g d eN O x

Om de emissies van NOx zoveel mogelijk te beperken kunnen maatregelen van tweeërlei aard genomen worden.
De eerste reeks maatregelen, of de primaire maatregelen, bestaan erin de vorming van NOx tijdens het
verbrandingsproces zoveel mogelijk te beperken. Voor de STEG zal dit gebeuren door middel van dry low NOx
branders. Deze primaire maatregel laat echter, bij de gekozen STEG leverancier, niet toe om de NOx-emissies te
reduceren tot de strengere normen die zijn vastgelegd in Vlarem III naar aanleiding van de implementatie van de
Europese Richtlijn inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door
grote stookinstallaties. Om de NOx-emissies verder te verlagen, wordt beroep gedaan op secundaire maatregelen,
Voor het project te Vilvoorde werd geopteerd voor het SCR (Selective Catalytic Reduction) proces. Bij dit systeem
worden de stikstofoxides, in aanwezigheid van een katalysator, door middel van ammoniakwater (typisch 24,5 %)
gereduceerd tot stikstof en water volgens volgend reactieschema :
4NH4OH + 4NO + O2 → 4N2 + 10H2O
8NH4OH + 6NO2 → 7N2 + 20H2O
Deze reactie gaat spontaan door bij een temperatuur van ongeveer 950°C. De aanwezigheid van een katalysator
laat toe de reactietemperatuur te herleiden tot 300 à 400 °C.
Het SCR-systeem omvat o.a. volgende componenten:
•
•
•
•
•
•

Ammonia opslagtank, kleppen en instrumentatie.
Vrachtwagenlospomp voor ammonia, kleppen en instrumentatie.
Ammonia doseersysteem en toebehoren.
Ammonia Injectierooster (AIG) - in de recuperatieketel.
SCR-katalysatormodules - in de recuperatieketel
NH3-slipdetectie.
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D e r e c u p e r a ti e k e t e l

De nog warme rookgassen afkomstig van de gasturbine worden naar de recuperatieketel geleid, waar hun
thermische energie wordt gebruikt om hogedrukstoom op te wekken. De stoom wordt opgewekt door een
warmtewisseling tussen de warme verbrandingsgassen en water in een reeks van warmtewisselaars die
ontworpen zijn om zoveel mogelijk warmte te recupereren.
De uiteindelijke temperatuur van de rookgassen bedraagt ca. 72°C. Er is voor een STEG geen technologische
oplossing om de temperatuur verder te reduceren voor een STEG van het H-klasse type. Dit heeft immers grote
implicaties: enerzijds dienen speciale technieken toegepast te worden omwille van de condensatie van water en
corrosie van de warmtewisselaars, anderzijds wordt de dispersie van de luchtemissies veel slechter bij lagere
temperaturen op de schouw. Een verdere temperatuursvermindering wordt ook niet beschreven als BBT voor
STEGs. De efficiëntie van de centrale (63%) is reeds 2.5%pt hoger dan de maximum waarde aangegeven in de BREF
LCP (60.5%).
De rookgassen van de centrale verlaten de recuperatieketel via een vrijstaande schoorsteen achter de ketel
(horizontale recuperatieketel), met een diameter van ongeveer 8m. De uitlaat van het kanaal of de schoorsteen
bevindt zich op een hoogte van 60m t.o.v. het maaiveld.

2.1.4

D e s t o o m t u r bi n e ( w a t e r - s t o o m c y c l u s )

In het nieuwe project wordt een stoomturbine voorzien met een bruto elektrisch vermogen tot ca. 300 MWe.
De in de stoomgenerator geproduceerde stoom wordt over een stoomturbine geleid. De stoomturbine bestaat uit
drie secties:
1.
2.
3.

Hoge druk sectie
Middendruk sectie
Lage druk sectie

Eens de oververhitte stoom de hoge druk sectie verlaten heeft, wordt deze stoom eerst herverhit in de
stoomgenerator alvorens doorheen de middendruk sectie en de lage druk sectie geleid te worden. Op het einde
van de lagedruksectie verlaat de stoom de turbine en gaat naar de condensor. Hier wordt de resterende stoom
afgekoeld door het koelwatersysteem waardoor de stoom wordt omgezet in condenswater, dat teruggeleid wordt
naar de recuperatieketel waar de cyclus herstart.
De drie secties van de stoomturbine zijn via een as gekoppeld aan één alternator, waarin de mechanische energie
wordt omgezet in elektrische energie en stroom.

2.1.5

Transformatoren en hoogspanning

De stroom die door beide alternatoren wordt geproduceerd wordt naar het nabijgelegen hoogspanningsnet
gestuurd via twee oliegevulde opvoertransformatoren, waarin de spanning wordt opgevoerd van de spanning van
de alternatoren naar de spanning van het hoogspanningsnet.
Via een kleine oliegevulde huistransformator wordt stroom afgetakt waarmee de eigen hulpdiensten van de
centrale worden gevoed.
De nieuwe gasturbine en stoomturbine zullen op het aangrenzende 150kV-onderstation Verbrande Brug van ELIA
aangesloten worden met twee (aparte) ondergrondse hoogspanningskabelverbindingen.
ELIA zal de 150kV post vernieuwen (project is reeds lopende) en is onafhankelijk van het project van ENGIEElectrabel. Er dienen geen bijkomende hoogspanningsleidingen aangelegd te worden buiten het projectgebied.
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ONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN
Gasontspanningsstation

Het aardgas wordt uit het transportnet van Fluxys afgenomen op een druk die varieert tussen minimaal 45 barg
en maximaal 84 barg. Het gasontspanningsstation staat in voor de levering van aardgas op een constante druk
voor de gasturbine en de hulpuitrustingen. Het gasontspanningsstation is een klassieke installatie (standaard
ontwerp zoals op alle andere STEG’s).
De ontspanning van een gas gaat steeds gepaard met een afkoeling ervan. Om deze koeling te neutraliseren zijn
gasverwarmers in de gasstraten ingebouwd, de zo genaamde gasopwarmingsketels.
Het nominale gasdebiet voor de gasstraat van de gasturbine bedraagt 135.000 Nm3/h.

2.2.2

D e d e m i n e r a l i s a ti e - e e n h e i d

Bij de stoomproductie moet bijzondere aandacht geschonken worden aan de waterbehandeling om corrosie van
ketel en leidingen en vorming van ketelsteen te vermijden. De water/stoomcyclus is in principe een gesloten
cyclus, er is enkel een beperkt stoomverlies ten gevolge van lekken of spuien mogelijk. Het gedemineraliseerde
water wordt gebruikt om de water-stoom-cyclus aan te vullen. Het water wordt op de correcte pH gebracht door
toevoeging van ammonia.
Voor de aanmaak van gedemineraliseerd water wordt gekozen voor een toepassing waarbij gebruik kan gemaakt
worden van laagwaardig oppervlaktewater ten opzichte van de klassieke manier via stadswater waarbij het de
bedoeling is om de druk op deze waardevolle waterbron te beperken. De aangewezen techniek hiervoor is de
combinatie van ultra filtratie en omgekeerde osmose of UF / RO.
Een voorbehandelingsinstallatie op basis van flocculatie/decantatie gevolgd door ultrafiltratie / omgekeerde
osmose met een netto capaciteit van 15 m³/u wordt voorzien.
Tijdens de voorbehandelingsstap worden de zwevende stoffen verwijderd uit het opgenomen kanaalwater.
Hiertoe wordt ijzertrichloride als coagulant gedoseerd en polyelectroliet als flocculant. Het neergeslagen slib
wordt verder ontwaterd en het geklaarde water wordt vervolgens naar de ultrafiltratie (UF) geleid als eindfiltratie.
De UF-membranen worden periodiek tegengespoeld. De UF-drain wordt opgevangen in een procesvat. Het UFfiltraat wordt in een tank gestockeerd voordat het naar de RO gepompt wordt. Tijdens deze tweede stap worden
de zouten aanwezig in het oppervlaktewater via de RO tegengehouden en verzameld in een RO
concentraatstroom. De zuivere stroom of het RO permeaat gaat vervolgens naar de permeaattank. Met een
recovery van 75 % wordt een permeaat van <50 µS/cm bekomen. De restzouten aanwezig in het RO permeaat
worden achteraf verwijderd door middel van electrodeionisatie (EDI). De concentraatstroom van de EDI wordt
rerecupereerd naar de UF filtraattank.
De RO-membranen worden continu behandeld met een antikalkproduct of antiscalant, op basis van fosfonaat. De
RO is een 2-traps installatie waarbij het permeaat van de eerste trap nog eens wordt geleid op een 2-de trap om
de recovery te verhogen.
Periodiek moeten de membranen van de UF / RO gereinigd worden. Een typsiche cleaning wordt hierna
omschreven. De loogcleaning op de UF gebeurt 2 wekelijks met natriumhypochloriet en de zuurreiniging 3
wekelijks met een citroenzuuroplossing. De reiniging bij de RO wordt maandelijks voorzien enerzijds met een
natriumhydroxideloog, en anderzijds met een citroenzuuroplossing. Wanneer de RO buiten dienst genomen wordt
dient een chockdosering met natriumbisulfiet uitgevoerd te worden ter voorkoming van microbiologische groei
op RO-membranen tijdens de stilstand. De reinigingseffluenten worden apart opgevangen.
De afvalwaterstromen zijnde de UF drain, de RO concentraatstroom (opgeconcentreerde zouten uit het
kanaalwater) en de reinigingseffluenten worden verzameld. Samen met het ander bedrijfsafvalwater worden deze
op een correcte pH gebracht door middel van zuur of loog en daarna via bestaande infrastructuur geloosd naar
het oppervlaktewater (Zeekanaal of Zenne).
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Er is een verwachte deminwaterbehoefte van ongeveer 88.000 m³/jaar wat overeenstemt met een opname aan
kanaalwater van ca. 130.000 m³/jaar. Uiteraard is dit volume afhankelijk van de performantie van de installatie. Er
is een verwachte recovery van 75% op de RO membranen (de RO recovery is 75%, UF recovery is 85%). Indien er
een hoger rendement behaald wordt zal er minder afvalwater zijn in volume, maar meer in zoutvracht, en vice
versa.

2.2.3

Condensor en koelinstallatie

Er bestaan diverse manieren voor de koeling van elektriciteitscentrales zoals open koelsysteem, hybride
koeltorens, aerocondensor, koeltorens met natuurlijke trek en koeltorens met kunstmatige trek.
ENGIE – Electrabel verkiest in het kader van dit project om de 2 natte koeltorens met natuurlijke trek te
hergebruiken (alternatief 1). Een studie over de structurele integriteit van de koeltorens heeft de haalbaarheid
bevestigd.
Verschillende werkzaamheden zijn voorzien in het kader van het hergebruik van de koeltorens:

-

Herstelling van het beton (externe structuur, interne draagsteunen, oppervlakte van het bekken);
Complete vervanging van de interne delen: “koeltoren pakking” (warmtewisselaar), sproeisysteem en
druppelvangers om de efficiëntie te verhogen;

Door natuurlijke trek wordt een opwaartse luchtstroom gecreëerd die in contact wordt gebracht met het vallende
warme koelwater. Door het contact tussen het warmere water en de omgevingslucht verdampt een deel van het
water en deze verdamping onttrekt energie aan het resterende water, dat hierdoor afkoelt. Het gekoelde water
wordt teruggevoerd naar de condensor, waar het de stoom die uit de stoomturbine komt koelt en condenseert.
Door de verdamping van het koelwater dikken zouten en mineralen in. Om de concentratie van deze stoffen te
beperken dient een hoeveelheid koelwater te worden gespuid. Dit spuiwater wordt geloosd in het Zeekanaal
Brussel-Rupel. Het aanvulwater ter compensatie van de verdamping en de spui wordt uit het insteekdok
gecapteerd.
Als alternatief voor de bestaande koeltorens, heeft ENGIE – Electrabel ook de optie bekeken om een droge,
luchtgekoelde condensor te plaatsen, een zogenaamde aerocondensor (alternatief 2).
In een aerocondensor wordt geen tussenkring met koelwater aangewend; de lagedrukstoom van de stoomturbine
circuleert rechtstreeks doorheen een stoom/lucht warmtewisselaar en er treedt koeling op doordat een
luchtstroom langs de leidingen van de warmtewisselaar passeert. Deze luchtstroom wordt opgewekt door een
reeks van luchtventilatoren.
Een typische aerocondensor voor een STEG van deze grootte heeft volgende afmetingen: ca. 90m lang, 80m breed
en 40m hoog (voor inplanting zie bijlage A2).
Het globale rendement van een STEG-installatie uitgerust met een aerocondensor is 0.4 % lager dan die met een
natte koeltoren.

2.2.4

Kleinere stookinstallaties

Er zijn 2 types van kleinere stookinstallaties aanwezig op de centrale.
1) Om bevriezing van de gasstraten (door de ontspanning van gas) te voorkomen en gas condensatie (dauwpunt)
te vermijden, wordt het gas voorverwarmd door twee kleinere stookinstallaties op aardgas. Deze worden
redundant uitgevoerd m.a.w. er zal slechts één stookinstallatie in werking zijn terwijl de andere in stand-by is.
2) Om de stoomturbine te kunnen opstarten of te stoppen doet Engie Electrabel beroep op een hulpstoomketel.
Deze gebruikt ook aardgas als brandstof.
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Voor de verwarming van de technische gebouwen worden geen gasgestookte installaties voorzien. Het
administratief gebouw en magazijn zullen met een warmtepomp verwarmd worden.

2.2.5

Noodstroom

Er is een noodaggregaat op gasolie voorzien om in geval van nood (black-out) de centrale van de nodige
elektriciteit te voorzien om hulpdiensten draaiende te houden.

2.2.6

Onderhoud & opslag

Op de site is een werkplaats voorzien voor klassieke onderhoudswerkzaamheden. Verder zal er op de site een
beperkte opslag van onderhoudsproducten en andere chemische producten plaatsvinden. Dit laatste voornamelijk
in het kader van de waterbehandeling. Het betreft:
Ammonia (NH4OH 24,5%):
Het water dat gebruikt wordt voor de water-stoomcyclus dient van een zeer hoge kwaliteit te zijn om corrosie,
vorming van ketelsteen en deposities tegen te gaan. Naast het gebruik van gedemineraliseerd water voor de
water-stoomcyclus wordt het water in de cyclus ook behandeld. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van ammonia om
de pH te verhogen. Dit ammonia wordt typisch opgeslagen in een bovengrondse houder.
Ammonia wordt bijkomend aangewend om de NOx emissies in de rookgassen te verlagen. Voor deze toepassing
wordt ammonia 24,5% opgeslagen in twee bovengrondse houders.
NaOH 50%:
Natronloog wordt gebruikt voor de loogreiniging van de RO membranen. Daarnaast wordt NaOH ook gebruikt om
het industrieel afvalwater op een neutrale pH te brengen voor lozing. NaOH wordt opgeslagen in twee
bovengrondse houders.
HCl (30%):
Zoutzuur wordt gebruikt om het industrieel afvalwater op een correcte pH te brengen voor lozing en wordt
opgeslagen in een bovengrondse houder.
Citroenzuur (50%):
Citroenzuur wordt aangewend voor de zuurreiniging van de UF en RO installatie. Het wordt opgeslagen in een
bovengrondse houder.
FeCl3 (40%):
Ijzertrichloride wordt aangewend als coagulant in de watervoorbehandeling en wordt opgeslagen in een
bovengrondse houder.
Polyelectroliet:
Polyelectroliet wordt aangewend als flocculant in de watervoorbehandeling en wordt opgeslagen in een
bovengrondse houder.
Antiscalant
Antiscalant op basis van fosfonaat wordt gebruikt ter voorkoming van kalkafzetting op de RO membranen en wordt
opgeslagen in een bovengrondse houder .
NaHSO3 (39%)
Natriumbisulfiet wordt als biocide gebruikt bij een stilstand van de RO membranen en als redoxneutralisator in
de RO en opgeslagen in een bovengrondse houder.
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NaOCl (14,5%):
Natriumhypochloriet of javel wordt gebruikt als biocide ter voorkoming van microbiologische groei waaronder
Legionella spp in de koelwaterkring en voor de reiniging van de UF membranen.
NaOCl (14,5 % actieve chloor) wordt opgeslagen in een bovengrondse houder voor de behandeling van de
koelwaterkring en in een bovengrondse houder voor de loogcleaning van de UF.
H2SO4:
Zwavelzuur wordt gebruikt om de pH van het koelwater te verlagen en scaling te voorkomen bij uitbating van de
koelwaterkring bij een hogere indikkingsfactor en wordt opgeslagen in een bovengrondse houder.
Monopropyleenglycol:
Monopropyleenglycol wordt als antivries conditionering van de gesloten hulpkoelkring gebruikt en wordt
opgeslagen in een bovengrondse houder.
Compressorwasproduct:
Voor de optimalisatie van het rendement van de gasturbine worden de schoepen van het compressorgedeelte
gereinigd. Het reinigingsmiddel wordt opgeslagen in een IBC container.
Gasolie:
Gasolie wordt als brandstof gebruikt voor de nooddiesel en de brandbluspomp en wordt opgeslagen in een
bovengrondse houder.
Gassen in verplaatsbare houders:
Er is een opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten voorzien, het betreft ondermeer, CO2 als blusmiddel, H2
voor de koeling van de alternator, N2 voor inertiserering van de kringen en verschillende gassen voor de uitvoering
van onderhoudswerken.
Aardgas:
Aardgas wordt door Fluxys geleverd op een druk die varieert tussen minimaal 45 barg en maximaal 84 barg. Het
gasontspanningstation staat in voor de levering van de gewenste druk van het aardgas voor de gasturbine en de
stookinstallaties voor de verwarming van het aardgas en anderzijds de hulpstoomketel. Er wordt geen aardgas op
het terrein opgeslagen.
Daarnaast zijn er nog een aantal producten zoals het polyelectroliet voor de watervoorbehandeling,
trinatriumfosfaat voor de conditoinering van de lagedruk waterstoom kring die onder vaste vorm opgeslagen
worden evanals olie in vaten voor het onderhoud van de installaties.

2.2.7

N i e u w e g a s l e i d i ng

De FLUXYS gasleiding die de bestaande STEG voedt zal herbruikt worden voor de nieuwe STEG. Een aanpassing
van het tracé van de ondergrondse gasleiding zal uitgevoerd worden op het terrein van ENGIE - Electrabel tussen
het station van FLUXYS en het gasontspanningstation van de nieuwe STEG.
Op de plannen in bijlage A1 (scenario koeltorens) en A2 (scenario aerocondensor) is de locatie van deze leiding
aangeduid.

2.3

PRODUCTIE VAN HERNIEUWBARE ENERGIE

Naast de centrale zal ENGIE – Electrabel gebruik maken van de site om PV panelen te installeren. Het noordelijke
deel van de site waar de technische installaties zich zullen bevinden is niet geschikt voor PV panelen omwille van
de schaduw van de koeltorens (80m). ENGIE – Electrabel zal dus enerzijds ca. 550kW PV installeren op het zuiden
van de koeltorens langs de oever van de Zenne (tussen de koeltorens en de bestaande centrale), en anderzijds ca.
100 kW PV op de dak van het administratief gebouw.
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De thermische noden van de centrale voor verwarming zijn beperkt tot 100-125 kW (admin gebouw). Die worden
met de restwarmte van het koelwater gedekt, via een warmtepomp. De recuperatie van de restwarmte wordt als
een betere optie beschouwd dan geothermie.
De bijkomende productie van windenergie is geen haalbare optie op dit terrein (cfr verder
Uitvoeringsalternatieven).

3.

A A N LE G

E N A F BR A A K

De nieuwe STEG zal in het noordelijk gedeelte van de site van ENGIE – Electrabel worden gebouwd. De duur van
de opbouwfase van de nieuwe installatie wordt geraamd op zowat 2,5 à 3 jaar.
Tijdens de opbouwfase blijft de bestaande STEG-centrale beschikbaar voor het net. Tijdens de opbouwfase zal ook
het aanwezige asbest in de toevoerleidingen (asbestcement) van de westelijke koeltoren conform de geldende
wetgeving verwijderd worden alvorens deze in gebruik te nemen voor scenario 1 (koeling met de koeltorens). Voor
scenario 2 (aerocondensor) zal het asbest verwijderd worden in het kader van de sloop van de bestaande STEGeenheid.
Na de opbouw van de nieuwe installatie volgt een beperkte periode (3 tot 6 maanden) van proefdraaien van de
nieuwe STEG met beperkte last i.k.v. een gecontroleerde ingebruikname. De bestaande installatie wordt na de
opstart van de nieuwe STEG buiten gebruik gesteld, en vervolgens ontmanteld met uitzondering van de koeltorens.
Tijdens de periode van ontmanteling zal de nieuwe installatie dus operationeel zijn.
In voorliggend MER zullen de effecten tijdens de aanleg-/afbraakfase bij de verschillende disciplines worden
beschreven.
Na de ontmanteling van de bestaande installatie zal een gedeelte van de zuidelijke site beschikbaar komen. Bij
de opmaak van voorliggend MER zijn er nog geen concrete plannen voor de inrichting van deze vrijgekomen zone.
Een groenzone is o.b.v. de huidige inzichten het basisscenario.
De beschikbare ruimte zal voorbehouden worden om eventueel later voor een deel gebruikt worden om een CO2afvang installatie (Carbon Capture) te voorzien. Hier wordt verder op ingegaan in deel VII4.
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E N E M I S SIE S NA A R O PPE R V LA KTE W A TE R

WATERHUISHOUDING BINNEN HET BEDRIJF

In onderstaand schema wordt de waterhuishouding van de nieuwe STEG in de exploitatiefase weergegeven. Deze
waterbalans wordt verder toegelicht in de volgende paragrafen.
Figuur V-1: Schematische weergave waterhuishouding

Tijdens de aanleg- en afbraakfase zijn het watergebruik en de aquatische emissies deze van een werf ( sanitaire
stromen, bemalingswaters, …) . Deze worden besproken in de respectievelijke disciplines Oppervlaktewater en
Bodem& Grondwater.

1.1.1

Waterbronnen

OPPERVLAKTEWATER
Het oppervlaktewater van het Zeekanaal Brussel–Rupel wordt enerzijds gebruikt in het geval van alternatief 1,
STEG-centrale met 2 koeltorens met natuurlijke trek, voor de hoofdkoelwaterkring. De lozing van koelwater op
deze kring bedraagt ca. 920 m³/h wanneer de centrale in dienst is. Ter compensatie van de lozing en de verdamping
wordt dan ca. 1380 m³/h water via het insteekdok gecapteerd. Er wordt met andere woorden tot 460 m³/h
verdampt. Anderzijds wordt het oppervlaktewater gebruikt voor de aanmaak van gedemineraliseerd water via
omgekeerde osmose. Zoals hierboven aangehaald zal het oppervlaktewater gecapteerd worden uit het Kanaal
Brussel-Rupel via het insteekdok. Dit is omgekeerd ten opzichte van de configuratie van de huidige centrale
(captatie vanuit het Zeekanaal Brussel-Rupel en lozing op het insteekdok), met de bedoeling om het milieu effect
van de toekomstige uitbating te beperken.
Bij alternatief 2 (STEG-centrale met aerocondensor) wordt enkel oppervlaktewater gecapteerd voor de aanmaak
van gedemineraliseerd water te produceren.
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De bestaande installatie kan in uitzonderlijke omstandigheden (indien in combined loop) tot maximum 1.000 m³/h
capteren en 730 m³/h koelwater lozen (270 m³/h verdamping).
HEMELWATER
Het niet verontreinigd hemelwater wordt verzameld en enerzijds gebruikt voor sanitaire toepassingen en
anderzijds kan het toegevoegd worden bij het opgenomen oppervlaktewater van het Zeekanaal Brussel – Rupel
voor verder gebruik in de koelwaterkring. Wanneer dit niet noodzakelijk is, kan het hemelwater naar de nieuw aan
te leggen infiltratiegracht, die met een overloop verbonden is met het insteekdok, geleid worden.
Potentieel verontreinigd hemelwater wordt, eventueel na een olie-afscheider, geloosd samen met het andere
bedrijfsafvalwater.
Het hemelwater van de wegenissen wordt lokaal geïnfiltreerd.
STADSWATER
Stadswater wordt gebruikt in de personeelsgebouwen voor gebruik in de sanitaire voorzieningen (douches),
keuken en drinkwaterverdeelpunten. Verder wordt stadswater gebruikt in het chemische laboratorium alsook
voor de veiligheidsdouches en mogelijk voor allerlei spoel- en wasactiviteiten in de centrale. Een bluswatertank
zal beschikbaar zijn met stadswater.
De bestaande installatie gebruikt enkel stadswater voor sanitaire doeleinden en reinigingsactiviteiten.

1.1.2

Lozing van koelwater

Alternatief 1: STEG-centrale met koeltorens met natuurlijke trek
In geval een natte koeltoren met natuurlijke trek wordt toegepast zal de stoom uit de stoomturbine worden
gekoeld en gecondenseerd met behulp van een hoofdkoelwaterkring, waarin, door middel van koelwaterpompen,
continu ca. 33.000 m³/h koelwater wordt rondgepompt tussen de condensor en de koeltoren. De lozing van
koelwater op deze kring bedraagt ca. 920 m³/h wanneer de centrale in dienst is. Ter compensatie van de lozing en
de verdamping wordt dan ca. 1380 m³/h water gecapteerd uit het Zeekanaal Brussel-Rupel (via het insteekdok).
Op uitzonderlijk warme dagen kunnen deze debieten stijgen tot ca. 1.200 m³/h voor de lozing en ca. 1.800 m³/h
captatie.
Ten gevolge van de uitbating bij een hogere indikkingsfactor zal de pH stijgen in de koelkring en dient bijgevolg de
pH van het koelwater bijgestuurd te worden om ketelsteenvorming te voorkomen. Hiervoor zal zwavelzuur
geïnjecteerd worden in de koelwaterkring bij een nominaal debiet dat varieert tussen 100 kg/h en 400 kg/h. De
dosering is afhankelijk van de hardheid van het opgepompte kanaalwater.
De koelwaterkringen gevoed met oppervlaktewater zijn gevoelig voor biofilm vorming en biologische aangroei
vooral door de extra zuurstofinbreng via de koeltoren wordt de groei van organismen bevorderd in de gesloten
koelkring. Om de groei van de biologische organismen, waaronder in het bijzonder Legionella spp, in het koelwater
onder controle te houden, wordt het koelwater behandeld met een biocide, natriumhypochloriet. De dosering
wordt manueel geregeld in functie van het residuele chloorgehalte stroomopwaarts van de dosering (er wordt
gestreefd een verwaarloosbare hoeveelheid actieve chloor in de koelwaterspui te hebben).
De koelwaterspui van de koeltorens wordt geloosd op het Zeekanaal Brussel-Rupel. Hiervoor zal de bestaande
watervang gebruikt worden die in de configuratie van de huidige centrale dienst doet als captatiepunt van het
kanaalwater. Zoals in §1.1.1 aangegeven zal de intake van het kanaalwater gebeuren via het insteekdok.
Een gesloten hulpkoelwaterkring is voorzien die zal gebruikt worden om allerlei machines en processen te koelen
(bvb smeerolie van de draaiende machines). Van deze koelwaterkring wordt geen koelwater geloosd. Deze
hulpkoelkring zal gekoeld worden door de hoofdkoelwaterkring. Deze gesloten koelkring wordt geconditioneerd
met monopropyleenglycol tegen bevriezing.
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Alternatief 2: STEG-centrale met aerocondensor
In geval van een aerocondenser wordt er geen hoofdkoelwaterkring toegepast om de stoom van de stoomturbine
te condenseren. Er zal enkel een gesloten hulpkoelwaterkring voorzien worden die zal gebruikt worden om allerlei
machines en processen te koelen (bvb. smeerolie van de draaiende machines). Deze hulpkoelkring zal gekoeld
worden door een droge lucht/water koelbatterij met kunstmatige trek en bijgevolg wordt er in deze situatie geen
koelwater geloosd in oppervlaktewater. Deze gesloten koelkring wordt geconditioneerd met propyleenglycol
tegen bevriezing.
Bestaande installatie
De bestaande installatie in closed loop kan tot 730 m³/h koelwater lozen. Dit gebeurt via het insteekdok.

1.1.3

B e d r i j f s a fv a l w a t er

Alternatief 1: STEG-centrale met koeltorens met natuurlijke trek
Bedrijfsafvalwater is voornamelijk afkomstig van de volgende systemen:
•

Het afvalwater van de demineralisatie-installatie bestaat enerzijds uit een UF/RO concentraatstroom en
anderzijds dienen de membranen typisch periodiek gereinigd te worden met javel of
citroenzuuroplossingen voor de UF, en met loog en citroenzuuroplossingen voor de RO. Er is ook
permanent gebruik van antiscalant (fosfonaat) ter voorkoming van hardnekkige kalkafzettingen op de RO
membranen. Voor elke stilstand wordt natriumbisulfiet schoksgewijs gedoseerd als biocide op de ROmembranen.

•

Spuien en lekken van de water/stoom systemen (ketel, stoomturbine)

•

Spoel- en waswater en afloop van chemisch laboratorium.

•

Water afkomstig van mogelijk bezoedelbare plaatsen. Afvalwater dat mogelijk vervuild is met olieën wordt
steeds via een olie-afscheider verbonden met het bedrijfsafvalwater systeem geloosd.

•

Leegmaken van kringen (bvb recuperatieketel) in het kader van onderhoudsactiviteiten

Het bedrijfsafvalwater, dat de bovenvermelde stromen omvat, wordt alternerend opgevangen in twee
verzamelputten waarvan in de ene put bij hoog peil de zuurtegraad op neutrale pH wordt gebracht door middel
van zuur of loog, vooraleer het geloosd wordt in het Zeekanaal Brussel – Rupel of in de Zenne (nog open) en in de
andere put intussen het bedrijfsafvalwater ingezameld wordt. Het betreft steeds een batchlozing. Tijdens de lozing
wordt het debiet, de temperatuur, de pH en de geleidbaarheid van het afvalwater gemeten; indien tijdens het
lozen bepaalde waarden overschreden worden, zullen de pompen automatisch stilgelegd worden.
Spuien uit de water/stoom kring die zuiver genoeg zijn, zullen teruggevoerd worden naar de voorbehandeling van
de demineralisatie eenheid om gerecupereerd te worden.
Het slib afkomstig van de watervoorbehandeling (coagulatie/flocculatie) wordt na indikking extern afgevoerd, de
vloeibare fase wordt terug in het proces gebracht.
Voor de aanmaak van gedemineraliseerd water wordt kanaalwater aangewend dat, na een voorbehandelingsstap
om de zwevende stoffen te verwijderen, behandeld wordt via UF/RO en EDI. Daar de samenstelling van het
kanaalwater fluctueert, zal de samenstelling van het afvalwater ook zeer sterk variëren.
Gelet op deze belangrijke en onbeheersbare factor gevormd door de kwaliteit van het kanaalwater, wenst ENGIE
– Electrabel beroep te doen op het principe vermeld in art. 4.2.3.1. van Vlarem II waarin wordt gesteld dat indien
het geloosde bedrijfsafvalwater afkomstig is van het gebruik van een oppervlaktewater, de emissiegrenswaarden
mogen vermeerderd worden met het gehalte in het opgenomen water voor deze parameters.
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De vracht aan zouten aanwezig in het opgenomen kanaalwater Brussel-Rupel voor de demineralisatie-installatie
wordt immers integraal terug geloosd in het kanaal. Er wordt dus geen “netto” vracht aan zouten gegenereerd
door het UF / RO proces. Op basis hiervan is het relevant om de ingetrokken vuilvrachten in mindering te brengen
van de geloosde vuilvrachten. Er dient bijgevolg in dit geval enkel een lozingsnorm aangevraagd te worden voor
de relevante parameters die verwacht worden afkomstig van de toegevoegde producten tijdens het
demineralisatieproces op basis van UF/RO.
Om dit principe toe te passen wordt een 24-uur debietsproportionele staalnamekast op de lozing van het
bedrijfsafvalwater voorzien met een bijkomende controle van het opgenomen oppervlaktewater op de dag van
(zelf)controle. Het lozingsdebiet van de batchlozingen zal maximaal 45 m³/u bedragen met een gemiddeld
dagdebiet van 300 m³, en maximaal in uitzonderlijke situaties tot 500 m³. Het jaardebiet wordt ingeschat op 60.000
m³/jaar.
Naast de lozing van het bedrijfsafvalwater op het Zeekanaal Brussel-Rupel, waarbij het deltaprincipe gehanteerd
wordt zal in het MER eveneens een impactbepaling uitgevoerd worden waarbij het bedrijfsafvalwater geloosd
wordt op de Zenne. In dit geval wordt het deltaprincipe, waarbij de opgenomen vuilvracht in mindering gebracht
wordt van de geloosde vuilvracht, niet in beschouwing genomen daar in dit geval geloosd wordt op een ander
waterlichaam.
Alternatief 2: STEG-centrale met aerocondensor
Bedrijfsafvalwater is voornamelijk afkomstig van de volgende systemen:
•

Het afvalwater van de demineralisatie-installatie bestaat enerzijds uit een UF/RO-concentraatstroom en
anderzijds dienen de membranen typisch periodiek gereinigd te worden met natriumhypochloriet en
citroenzuuroplossingen voor de UF, en met loog en citroenzuuroplossingen voor de RO. Er is ook
permanent gebruik van antiscalant (fosfonaat) ter voorkoming van hardnekkige kalkafzettingen op de ROmembranen. Voor elke stilstand wordt natriumbisulfiet schoksgewijs gedoseerd als biocide op de ROmembranen.

•

Spuien en lekken van de water/stoom systemen (ketel, stoomturbine, aerocondensor)

•

Spoel- en waswater en afloop van chemisch laboratorium.

•

Water afkomstig van mogelijk bezoedelbare plaatsen. Afvalwater dat mogelijk vervuild is met olieën wordt
steeds via een olie-afscheider verbonden met het bedrijfsafvalwater systeem geloosd.

•

Leegmaken van kringen (bvb recuperatieketel) in het kader van onderhoudsactiviteiten.

Het bedrijfsafvalwater, dat de bovenvermelde stromen omvat, wordt alternerend opgevangen in twee
verzamelputten waarvan in de ene put bij hoog peil de zuurtegraad op neutrale pH wordt gebracht door middel
van zuur of loog, vooraleer het geloosd wordt in het Zeekanaal Brussel-Rupel of in de Zenne (nog open) en in de
andere put intussen het bedrijfsafvalwater ingezameld wordtHet betreft steeds een batchlozing. Tijdens de lozing
wordt het debiet, de temperatuur, de pH en de geleidbaarheid van het afvalwater gemeten; indien tijdens het
lozen bepaalde waarden overschreden worden, zullen de pompen automatisch stilgelegd worden.
Spuien uit de water/stoom kring die zuiver genoeg zijn, zullen teruggevoerd worden naar de voorbehandeling van
de demineralisatie eenheid om gerecupereerd te worden.
Het slib afkomstig van de watervoorbehandeling (coagulatie/flocculatie) wordt na indikking extern afgevoerd, de
vloeibare fase wordt terug in het proces gebracht.
Voor de aanmaak van gedemineraliseerd water wordt kanaalwater aangewend dat, na een voorbehandelingsstap
om de zwevende stoffen te verwijderen, behandeld wordt via UF/RO en EDI. Daar de samenstelling van het
kanaalwater fluctueert, zal de samenstelling van het afvalwater ook zeer sterk variëren.
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Gelet op deze belangrijke en onbeheersbare factor gevormd door de kwaliteit van het kanaalwater, wenst ENGIE
– Electrabel beroep te doen op het principe vermeld in art. 4.2.3.1. van Vlarem II waarin wordt gesteld dat indien
het geloosde bedrijfsafvalwater afkomstig is van het gebruik van een oppervlaktewater, de emissiegrenswaarden
mogen vermeerderd worden met het gehalte in het opgenomen water voor deze parameters.
De vracht aan zouten aanwezig in het opgenomen kanaalwater Brussel – Rupel voor de demineralisatie-installatie
wordt immers integraal terug geloosd in het kanaal. Er wordt dus geen “netto” vracht aan zouten gegenereerd
door het UF / RO proces. Op basis hiervan is het relevant om de ingetrokken vuilvrachten in mindering te brengen
van de geloosde vuilvrachten. Er dient bijgevolg enkel een lozingsnorm aangevraagd te worden voor de relevante
parameters die verwacht worden afkomstig van de toegevoegde producten tijdens de watervoorbehandeling en
het omgekeerde osmose proces.
Het lozingsdebiet van de batchlozing zal maximaal 45 m³/u bedragen met een gemiddeld dagdebiet van 300 m³,
en maximaal in uitzonderlijke situaties tot 500 m³. Het jaardebiet wordt ingeschat op 60.000 m³/jaar.
Naast de lozing van het bedrijfsafvalwater op het kanaal Brussel-Rupel waarbij het deltaprincipe gehanteerd wordt
zal in het MER eveneens een impactbepaling uitgevoerd worden waarbij het bedrijfsafvalwater geloosd wordt op
de Zenne. In dit geval wordt het deltaprincipe, waarbij de opgenomen vuilvracht in mindering gebracht wordt van
de geloosde vuilvracht, niet in beschouwing genomen daar in dit geval geloosd wordt op een ander waterlichaam.
Bestaande installatie
Voor de bestaande installatie dient rekening te worden gehouden met een maximaal lozingsdebiet (max. 15 m³/h,
max. 360 m³/d en max. 27.000 m³/j) voor de closed loop cycle. Het betreft hier voornamelijk de spuiwaters van de
demin installatie dat, na neutralisatie, wordt geloosd via lozingspunt 2 in de Zenne.

1.1.4

Sanitair afvalwater

Het afvalwater van de sanitaire voorzieningen (toiletten, wasgelegenheid, keuken, …) van de nieuwe STEG zal
behandeld worden in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) vooraleer het geloosd wordt
in het Zeekanaal Er worden naar schatting gemiddeld 20 personen tewerkgesteld. Ter hoogte van de portiersloge
aan de ingang van de site zal eveneens een IBA voorzien worden waarvan het sanitair afvalwater geloosd wordt
naar het Zeekanaal.
De bestaande installatie loost dit afvalwater na behandeling in een IBA via lozingspunt 1 Zenne. In de toekomstige
situatie zal dit lozingspunt behouden blijven voor de overblijvende activiteit door de afgesplitste EMGB vestiging.

1.2

HEMELWATERHUISHOUDING (EXPLOITATIEFASE)

Het hemelwater van de daken van de technische gebouwen, verharde zones (excl. wegenissen) en de lospistes
(buiten de losoperaties) wordt verzameld naar een gemeenschappelijke put en zal toegevoegd worden bij het
ruwwater afkomstig van het Zeekanaal Brussel – Rupel voor de koelwaterkring.
Het hemelwater van het dak van het administratief gebouw (ca. 1300 m²) wordt verzameld in een aparte tank en
zal enerzijds gebruikt worden voor sanitaire toepassing (binnen het administratief gebouw) en anderzijds
toegevoegd worden bij het ruwwater afkomstig van het Zeekanaal Brussel – Rupel voor de koelwaterkring, zoals
het hemelwater afkomstig van de technische gebouwen.
Wanneer geen hergebruik mogelijk is wordt het hemelwater opgevangen in een infiltratiegracht.
Wat betreft de berekening van de buffercapaciteit en de infiltratieoppervlakte van de gracht zullen de richtlijnen
van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater gevolgd worden.
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Er wordt in het noorden van het terrein een 200 m lange infilratiegracht aangelegd, met een bufferend volume
van ca 400 m³(25 l/m²) en een infiltrerend oppervlakte van ca 900 m² (> 1 m²/25 m²). De overloop van deze gracht
wordt geloosd naar het insteekdok. Voor de wegenissen, portiersloge en andere kleine gebouwen wordt lokale
infiltratie voorzien naar de omliggende groenzones.
Voor wat betreft de items ten behoeve van de watertoets wordt verwezen naar deel IX §1.9. In onderstaande
tabel zijn de verharde zones opgenomen.
Tabel V-1: overzicht verharde zones
Hemelwateropvang - locatie

Benaderende oppervlaktes (m²)

Verhardingen – (excl wegenissen)

Ca. 4.000

Technische gebouwen & opslagtanks

Ca. 10.000

Administratief gebouw

Ca. 1.300

Wegenissen, portiersloge

Lokale infiltratie

Totaal niet bezoedeld hemelwater

15.300

Daarnaast zijn er nog de zones van de transformatoren (ca. 600 m²) en de lospistes tijdens losoperaties (ca. 1.100
m²) waar het hemelwater opgevangen en geloosd wordt via het bedrijfsafvalwater. Bij de transformatoren en de
lospiste voor de nooddiesel (opslag gasolie) zal een olie-afscheider voorzien worden.
Het hemelwater van het zuidelijk gelegen terrein (perceel 115S) wordt deels lokaal geïnfiltreerd via de groenzones
en deels via de bestaande waterafvoersystemen geloosd in de Zenne.

2.

L U C H TE M IS S IE S

Hieronder wordt een beperkte beschrijving gegeven van zowel de geleide als de niet-geleide emissies op de site
in de exploitatiefase .
Voor een uitgebreide beschrijving van de emissiebronnen, en een begroting van de luchtemissies wordt verwezen
naar de discipline lucht. Emissiereducerende maatregelen worden eveneens in de discipline lucht beschreven.
In de aanleg- en afbraakfase kunnen er emissies voorkomen, die terug te brengen zijn tot de inzet van machines
en (interne) transportmiddelen en mogelijke stofemissies. Deze worden besproken in de discipline Lucht.

2.1

GELEIDE EMISSIES

De voornaamste luchtemissies voor de nieuwe STEG komen uiteraard voort uit de werking van de gasturbine van
de centrale. Zoals beschreven in deel IV.2 zijn nog een aantal andere bronnen aanwezig in het kader van
ondersteunende processen. Een overzicht van de emissiebronnen in de geplande situatie wordt weergeven in
Tabel V-2.

Uitgave: April 2021

PROJECT-MER
STEG VILVOORDE

Revisie: 3.0

V. MILIEUASPECTEN EN PROJECTGEÏNTEGREERDE MILIEUMAATREGELEN

p. V.8

Tabel V-2: Geleide emissiepunten
Bron

Parameters **

Gasturbine

NOx, CO, SO2, CO2, NH3

Hulpstoomketel

NOx, CO, SO2, CO2, stof

Gasopwarmingsketels 1 en 2*

NOx, CO, SO2, CO2, stof

Nooddiesel

NOx, CO, SO2, CO2, stof

Dieselbrandbluspomp

NOx, CO, SO2, CO2, stof

* slechts één installatie effectief nodig/in werking; de andere instalatie staat steeds in backup, om de beschikbaarheid ten allen tijde te kunnen
voozien
** bij gebruik van aardgas zijn de emissies van stof en SO2 in feite verwaarloosbaar; gezien er voor deze parameters in Vlarem-II toch
emissiegrenswaarden zijn opgenomen worden deze parameters hier opgenomen ;

Voor de bestaande installaties geldt tevens de emissie van de gasturbine in combined cycle als belangrijkste
emissiebron d.w.z. dat zowel de gasturbine én de stoomturbine en hun toebehoren in werking zijn. De installatie
is vergund voor een volcontinue werking. Bij een discontinue kortstondige piekproductie van elektriciteit, wordt
enkel de gasturbine en toebehoren ingezet (zgn. ‘open cycle’). De van toepassing zijnde sectorale
emissiegrenswaarden voor de bestaande installaties zijn minder streng dan deze voor de nieuw geplande
installaties.

2.2

NIET GELEIDE EMISSIES

Er worden m.b.t. het project geen significante bronnen van diffuse emissies geïdentificeerd. Er wordt wel
opgemerkt dat er periodiek leveringen zijn van de ammoniakale oplossing voor de deNOx installatie (SCR). Bij deze
leveringen kunnen er beperkte hoeveelheden ammoniakale dampen vrijkomen. Deze niet geleide emissie wordt
verder besproken in deel IX.
Tijdens de opbouw van de nieuwe STEG en afbraak van de bestaande STEG kunnen mogelijkerwijze stofemissies
vrijkomen. Daarnaast zijn er ook emissies van vrachtwagens. Deze zullen kwalitatief worden besproken.

3.
3.1

G E LU I D SE M I S SIE S
GELUIDSBRONNEN

De voornaamste geluidsbronnen op de site van de nieuwe STEG betreffen de luchtfilter op de inlaat van de
gasturbine, de transformatoren gekoppeld aan de gasturbine en stoomturbine, vast opgestelde motoren in open
lucht en de koeltorens. Voor alternatief 2 zal de aerocondensor akoestisch relevant zijn.
Voor de bestaande installatie ‘open cycle’ is enkel de gasturbine, een transfo en een ontspanningsstation in
werking. Het geluidsvermogenniveau van al deze bronnen samen bedraagt 100 dB(A). Voor de ‘combined cycle’ is
naast de gasturbine ook de stoomturbine in werking samen met transfo’s en ontspanningsstation. Het
geluidsvermogenniveau van al deze bronnen bedraagt dan 104 dB(A).
Voor de aanleg- en afbraakfase van de bestaande installatie dient rekening te worden gehouden met het geluid
van werfmachines en het aanbrengen van boorpalen. Deze worden beschreven in de discipline Geluid.
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EMISSIEREDUCERENDE MAATREGELEN

Om de geluidsemissies van de centrale te beperken zijn er verschillende geluidsreducerende maatregelen voorzien
in het ontwerp:

-

4.
4.1

opstelling van de machines om impact op de omgeving te minimaliseren;
gebruik van gebouwen als geluidsscherm;
opstelling van de gasturbine in een akoestisch dempende omkasting die binnenin het turbinegebouw
staat waarvan de wanden ook dempend zijn;
geluidsdempers op de luchtinlaat van de gasturbine;
een geluidsdemper in de uitlaat van de gasturbine in de schouw;
akoestisch dempende wanden rond de recuperatieketel;
akoestische omkasting rond het verbindingsstuk tussen de gasturbine en de ketel;
akoestische omkasting rond de grote roterende machines, geluidsdempers op stoomafblaasleidingen en
veiligheidskleppen
Specifiek voor het alternatief aerocondensor: geluidswanden rond warmtewisselaars, lage
snelheidsventilatoren, grindlaag onder de aerocondensor

M OB I LI TE IT
AANLEGFASE

Tijdens de aanlegfase zullen er gemiddeld 200-300 werknemers op de site aanwezig zijn. Tijdens piekperiodes kan
dit aantal oplopen tot ca. 500 werknemers. De wijze waarop het personeel voor de aanleg van de nieuwe
elektriciteitscentrale naar het werk zal komen, evenals de gehanteerde ploeg- en uurroosters, zijn op dit moment
nog niet bekend. Er wordt bijgevolg verondersteld dat deze 500 personen verspreid over 2 uur toekomen op de
site (o.a. sommige aannemers zullen in een ploegensysteem werken) en dat in elke wagen gemiddeld 2 personen
zitten ((onder)aannemers zullen toekomen in ploegen en niet individueel). Dit geeft een belasting van 125
personenauto-equivalenten per uur wegens personenverkeer (bij aankomst en vertrek werfpersoneel).
Alle componenten van de centrale zullen per vrachtwagen of schip naar de site gebracht worden. Het
gegenereerde vrachtvervoer is sterk afhankelijk van de werffase. Vooral tijdens de grondwerken wordt een grote
verkeersgeneratie verwacht waarbij een continu aan- en afvoer van goederen zal plaats vinden. Een gedeelte van
het grondverzet (ca 15.000m³) kan lokaal worden verwerkt in een berm ter hoogte van de bestaande centrale ,
het resterende grondverzet (max 20.000 m³) wordt afgevoerd via schip. Dit vermijdt in totaal 2.000 vrachtwagens
of 4.000 vrachtwagenbewegingen .
Voor de resterende transporten worden tijdens de aanlegfase 5-40 vrachtwagens per dag (gedurende de
werkuren) verwacht.
Uitzonderlijk kan dit aantal vrachtwagens hoger zijn voor kritische fases zoals het gieten van de fundering van de
gasturbine, stoomturbine en de recuperatieketel. Een maximum aantal van 90 betonmixer per dag op 3 (niet
opeenvolgende) dagen worden verwacht, uitzonderlijk tussen 5u en 23u.
Uitzonderlijk wegvervoer is voorzien voor de grootste componenten, zoals transformatoren, gasturbine,
stoomturbine, generatoren en modules van de recuperatieketel. Een maximaal gebruik van vervoer via schip zal
onderzocht worden als alternatief transportmiddel voor deze grote componenten. Daar sommige componenten
zeer zwaar zijn (b.v. ca. 400 ton voor de gasturbine), zal een gedetailleerde technische analyse en berekening van
de haalbaarheid (waterdiepte, lasten kade, kranen, etc.) moeten uitgevoerd worden. Dit zal gebeuren tijdens het
uitwerken van het gedetailleerd ontwerp van het project.
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EXPLOITATIEFASE

Op de site van ENGIE – Electrabel is er geen sprake van een klassiek productieproces waarbij grondstoffen worden
aangevoerd en eindproducten worden afgevoerd. De kernactiviteit omvat de opwekking van elektriciteit die via
het net van Elia wordt ‘afgevoerd’. Deze situatie is momenteel zo en zal met het nieuwe project niet veranderen.
Hierdoor beperkt goederentransport zich dan ook tot aanvoer van hulpstoffen zoals chemische producten voor de
deNOx, watervoorbehandeling, omgekeerde osmose, neutralisatie van het afvalwater, conditionering van de
koelwaterkring, industriële gassen, onderhouds- en reinigingsproducten en afvoer van afvalstoffen. Zoals reeds
aangegeven verloopt transport naar de site uitsluitend via de weg. Het goederentransport vindt nagenoeg
uitsluitend plaats in de dagperiode (7-19u) van maandag t.e.m. vrijdag.
Het aantal goederentransporten in normale uitbating kan voor het project als volgt worden samengevat:
•

Maximaal: 10 transporten per dag (vrachtwagen of “van” type)

•

Gemiddelde: 5 per dag

Voor wat betreft het personeel op de site komt dit neer op:

4.3

•

15 wagens per werkdag

•

2 wagens per weekend

AFBRAAKFASE BESTAANDE CENTRALE

Als de nieuwe centrale operationeel is, zal de bestaande centrale afgebroken worden. Het aantal transporten in de
afbraakfase is in grote mate afhankelijk van de hoeveelheid af te voeren afvalstoffen en het aantal werknemers.
Het aantal transporten in de afbraakfase wordt niet hoger ingeschat dan bij de aanlegfase (max. 40 vrachtwagens
per dag en max 300 werknemers per dag) en zal meer gespreid over de dag kunnen verlopen.

5.
5.1

R I SI C O - A C T IV I TE I TE N

M . B . T . B OD E M E N GR O ND W A TE R

AANWEZIGE RISICOACTIVITEITEN EN BODEMBESCHERMENDE MAATREGELEN

RISICO-ACTIVITEITEN
De bestaande centrale, is op het zuidelijke terreingedeelte gelegen. Het noordelijke gedeelte omvat momenteel
geen risico-inrichtingen m.b.t. het ontstaan van bodem- en grondwaterverontreiniging aangezien het terrein
braakliggend is. In het verleden werden hier wel enkele risicoactiviteiten op geëxploiteerd (zie overzicht
bodemonderzoeken).
In Tabel V-3 worden de activiteiten van de huidige centrale weergegeven die in een Vlarebo-categorie ingedeeld
zijn. Voor de nieuwe STEG zullen gelijkaardige activiteiten vergund worden.
Tabel V-3: risicoactiviteiten in kader van bestaande centrale
Vlarebo categorie

Omschrijving

VLAREM rubriek

B

Installaties voor elektriciteitsproductie

12.1.1.3°

B

Opslagplaats voor bijtende producten (GHS05) met een
opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

17.3.4.3°

A

Opslagplaats voor schadelijke producten (GHS07) met
een opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton

17.3.6.3°
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Vlarebo categorie

Omschrijving

VLAREM rubriek

A

Opslagplaats voor milieugevaarlijke producten (GHS09)
met een opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 200
ton

17.3.8.2°

O

Inrichtingen voor het mechanisch of fysisch behandelen
van metalen

29.5.2.1°a)

O

Ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door
middel van andere organische oplosmiddelen

29.5.7.2°a

A

Stookinstallaties (excl. motoren en gasturbines)

43.1.3°

A, S

Stookinstallaties (incl. motoren en gasturbines)

43.3.2°

A

verbrandingsinstallaties

43.4

p. V.11

A

Inrichting waarvoor een oriënterend bodemonderzoek vereist is bij overdracht, sluiting en faillissement, en om de 20 j.

B

Inrichting waarvoor een oriënterend bodemonderzoek vereist is bij overdracht, sluiting en faillissement, en om de 10 j.

O

Inrichting waarvoor een oriënterend bodemonderzoek vereist is bij overdracht, sluiting en faillissement

S

Inrichting waarvoor een oriënterend bodemonderzoek vereist is bij een vergunningsaanvraag (voor een nieuwe inrichting) of tegen
welbepaalde termijnen voor reeds vergunde inrichtingen (cfr. bijlage I van Vlarem II).

BODEMBESCHERMENDE MAATREGELEN
De opslag van als gevaarlijk ingedeelde producten zullen plaatsvinden in overeenstemming met de vigerende
wettelijke voorwaarden zoals opgenomen in hoofdstuk 5.17 van Vlarem II.
De procesinstallaties worden opgesteld boven industriële vloeren. Met uitzondering van de gasolie gestookte
noodgenerator en dieselbrandbluspomp zijn de verbrandingsinstallaties gasgestookt waardoor het risico op
bodem- en grondwaterverontreiniging inherent laag is.
Tijdens losactiviteiten van de chemicaliën in vaste houders zal het hemelwater van de lospiste afgevoerd worden
naar het bedrijfsafvalwater.
Afvalwater wordt uitsluitend geloosd via de vergunde lozingspunten.
De beheersing van de gevolgen van eventuele calamiteiten wordt geborgd door enerzijds de bodembeschermende
maatregelen en anderzijds afdoende operationele procedures en instructies evenals interventiemateriaal.
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5.2

UITGEVOERDE BODEMONDERZOEKEN

In Tabel V-4 worden de uitgevoerde bodemonderzoeken chronologisch opgelijst.
Tabel V-4: Uitgevoerde bodemonderzoeken, meest recente opdracht per type.
Datum

Titel

Auteur

18/10/1999

Oriënterend Bodemonderzoek - Electrabel NV - Centrale Verbrande Brug te
Vilvoorde. (ref. Nrf5998082201)

AIB Vinçotte
International NV

26/06/2001

Beschrijvend bodemonderzoek Electrabel Verbrande Brug te Vilvoorde

AIB Vinçotte
International NV

30/05/2002

Beschrijvend Bodemonderzoek - Aanvullende Onderzoeksverrichtingen - Electrabel
NV, Centrale Verbrande Brug te Vilvoorde (ref. Rf000092.003)

AIB Vinçotte
International NV

13/09/2002

Oriënterend Bodemonderzoek Hoogspanningspost N.V. Elia 'Verbrande Brug' Jan
Frans Willemsstraat 200 te Vilvoorde en Cokeriestraat 1 te Grimbergen (ref.
113712016/Ako).

Soresma NV

24/02/2004

Electrabel - Bodemonderzoek (Nulsituatie Braakliggend Terrein): Jan Frans
Willemsstraat 200 te Vilvoorde (ref. Pb7841)

ERM NV

07/04/2005

Beschrijvend Bodemonderzoek, Electrabel NV, Centrale Verbrande Brug, Vilvoorde,
Zone I, Zone Vi (Aanvullingen) (ref. 5rs/59/60005496/01/Nl/004)

AIB-Vinçotte
Ecosafer NV

24/03/2009

Bodemsaneringsproject Centrale Electrabel te Vilvoorde

Tauw NV

30/04/2009

Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek Centrale Electrabel - Frans
Willemsstraat 200 te Vilvoorde

Tauw NV

30/07/2009

Gewijzigd Bodemsaneringsproject Electrabel Centrale Vilvoorde

Tauw NV

10/08/2011

Tussentijdse rapporten Electrabel Jan Frans Willemsstraat 200 Vilvoorde

Tauw NV

18/11/2013

Eindevaluatieonderzoek, Electrabel Jan Frans Willemsstraat 200, Vilvoorde periode
+ aanvulling (ref. 9574386)

Tauw NV

08/05/2014

Gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek, Jan Frans Willemsstraat 200

Tellum NV

12/01/2015

Oriënterend bodemonderzoek E.ON Generation Belgium, Jan Frans Willemsstraat
200, 1800 Vilvoorde

Sertius nv

05/06/2016

Gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek, Jan Frans Willemsstraat 200

Tauw NV

05/07/2016

Gewijzigd beschrijvend bodemonderzoek, Jan Frans Willemsstraat 200

Tauw NV

27/07/2016

Bijkomende nota ‘Batneec analyse restverontreiniging Electrabel Vilvoorde’

Tauw NV

26/03/2020

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, Jan Frans Willemsstraat 200

Sertius nv

05/11/2020

Situatieonderzoek – Oriënterend bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis

Tauw NV

18/02/2013
22/08/2013

van het Bodemdecreet

RESULTATEN VAN DE LAATSTE ONDERZOEKEN
Hieronder worden kort de resultaten besproken van zowel het laatste bodemonderzoek op het noordelijk deel
van de site (nieuwe centrale) als het zuidelijk deel (bestaande centrale). De kadastrale percelen zijn weergegeven
in Figuur V-2. Op de kadastrale percelen 246 P, 221 C en 251 C zijn en waren geen risico-activiteiten aanwezig. Er
is dan ook geen reden om aan te nemen dat het vaste deel van de aarde of het grondwater verontreinigd is. Deze
percelen worden dan ook niet verder besproken.

PROJECT-MER
STEG VILVOORDE
V. MILIEUASPECTEN EN PROJECTGEÏNTEGREERDE MILIEUMAATREGELEN

Uitgave: April 2021
Revisie: 3.0
p. V.13

Figuur V-2: Aanduiding risicozones op kadasterplan

Noordelijk deel site (perceel 115Y)
Tijdens de uitgevoerde onderzoeken op het perceel 115 Y (Vilvoorde 3de afd, sectie E) werd o.a. een gemengd
overwegend historische bodemverontreiniging vastgesteld met VOCl (tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2dichloorethenen en vinylchloride) in het vaste deel van de aarde en het grondwater ter hoogte van de voormalige
spuiplaats (zone VI in Figuur V-2). De verontreiniging is ontstaan op dit perceel ten gevolge van de activiteiten van
de voormalige energiecentrale in de periode 1959-2000.
Daarnaast is na de uitvoering van saneringswerken op het perceel 115Y nog een restverontreiniging met PAK’s
(benzo(a)pyreen) in het vaste deel van de aarde en een restverontreiniging met teerparameters (minerale olie,
benzeen en naftaleen) en cyanide in het grondwater aanwezig (zone IV) . De verontreinigingen zijn historisch van
aard en zijn ontstaan op dit perceel ten gevolge van de activiteiten van de voormalige energiecentrale in de periode
1959-1995.
De richtwaarde wordt overschreden voor één of meerdere parameters maar er is voor het vaste deel van de aarde
of het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering.
Zuidelijk deel site (115 S en 115 T)
Het laatste oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd in het kader van de overdracht van het terrein van
EMGB naar ENGIE – Electrabel. Het onderzoek werd uitgevoerd op het voormalige perceel 115 R (Vilvoorde 3de
afd, sectie E) waarvan de huidige percelen 115 S en 115 T deel van uitmaken (slechts een gedeelte van het perceel
115 R werd overgedragen naar ENGIE – Electrabel). Hieronder wordt kort het besluit van dit bodemonderzoek
samengevat.
De bodemsaneringsnorm voor minerale olie wordt in het grondwater overschreden, ter hoogte van één peilbuis.
Deze verhoogde concentraties worden beschouwd als een historische verontreiniging omdat aangenomen
wordt dat zij te wijten zijn aan de activiteiten ter hoogte van de voormalige spuiplaats die plaatsgevonden
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hebben vóór 1995. Er werd een BBO uitgevoerd in 2002. Er werden bodemsaneringswerken uitgevoerd en in 2013
werd een eindevaluatieonderzoek opgemaakt. Er werd geconcludeerd dat een restverontreiniging voorkomt
waarvoor er geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Gezien de concentraties in dezelfde grootteorde
zijn vastgesteld als in het verleden, dient er geen nieuw beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.
Na analyse van stalen zijn concentraties boven de bodemsaneringsnorm voor arseen in het grondwater
vastgesteld. Deze verhoogde concentraties worden beschouwd als een historische verontreiniging omdat
aangenomen wordt dat zij niet te wijten zijn aan de activiteiten die de laatste 40 jaar op het terrein voorkomen
maar dat deze streekgebonden is. Deze verontreiniging werd reeds tijdens vorige bodemonderzoeken vastgesteld.
Gezien de concentraties in dezelfde grootteorde liggen als vastgesteld tijdens deze onderzoeken, wordt er
geconcludeerd dat er geen nieuw beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is.
Tijdens vorige bodemonderzoeken werd bij de koeltorens asbestcement vastgesteld. In deze bodemonderzoeken
werd geconcludeerd dat het voorkomen van asbestcement op het terrein geen direct gevaar vormt voor de
gezondheid van het technisch personeel en de gebruikers en dat geen dringende maatregelen noodzakelijk zijn.
Verder werden verspreid over het terrein de richtwaarden voor minerale olie, zware metalen en PAK in de grond
overschreden tijdens de vorige bodemonderzoeken. Deze verontreinigingen worden als historisch beschouwd en
zijn te wijten aan de vroegere metaalgieterijen die voorkwamen in de buurt van de onderzoekslocatie. Er werd
besloten dat geen beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk was.
Tijdens de oriënterende bodemonderzoeken van 1998/1999 werd tevens een verontreiniging met benzeen en
cyanide in het grondwater vastgesteld. Deze verhoogde concentraties worden beschouwd als een historische
verontreiniging. Hiervoor werd een bodemsanering uitgevoerd. In het eindonderzoek werd verklaard dat er geen
restverontreiniging met benzeen en cyanide meer voorkomt in het grondwater
Tijdens het oriënterend bodemonderzoek van 2009 werd de toetsingswaarde voor sulfaat in het grondwater
overschreden en werd een verhoogde pH in de grond gemeten. De verontreiniging met sulfaat is te wijten aan de
opslagplaats van zwavelzuur. Het gaat om een nieuwe verontreiniging. De verhoogde pH wordt toegeschreven aan
de aanvullaag die vóór 1959 werd aangebracht. De verontreiniging is bijgevolg historisch. Voor beide
verontreinigingen werd er geconcludeerd dat er geen sprake is van een duidelijke aanwijzing voor een ernstige
bodemverontreiniging. Er dient bijgevolg geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.
Ter hoogte van de onverharde zone aan het portierslokaal wordt op een diepte van 0,45 tot 0,7 m-mv een verhoogd
gehalte asbest in de grond vastgesteld. Deze verhoogde concentratie wordt als een historische verontreiniging
beschouwd gezien er wordt aangenomen dat de verontreiniging te wijten is aan de kwaliteit van de aanvullaag die
aangebracht werd vóór 1995. Gezien de toetsingswaarde van 100 mg/kg wordt overschreden, werd een
beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Na onderhavig bodemonderzoek werd besloten dat voor het perceel
gebruiksadviezen van toepassing zijn in geval van grondverzet (graven in gronden) en bij wijziging in terreingebruik.
Daar de asbestverontreiniging niet gelegen is op het deel van het perceel dat overgedragen werd naar ENGIE –
Electrabel (buiten de percelen 115 S en 115 T) dient hiermee niet verder rekening gehouden te worden in
voorliggend project.
Er werd een puin- en/of (bak)steenhoudende laag onder de verharding vastgesteld. Gezien de oorsprong hiervan
niet gekend is, wordt deze laag als potentieel asbesthoudend beschouwd. Er werd geen veldwerk uitgevoerd om
deze laag te onderzoeken.. Uitgaande van het worst-case scenario, gaat er van een potentiële
asbestverontreiniging die voldoende afgedekt is en blijft, geen risico uit. Volgende gebruiksadviezen zijn hierdoor
van toepassing:
•

GA1: door de grondverzetsregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van uitgegraven bodem, bij
graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de verontreiniging te
voorkomen;

•

GA3a: het is niet aangewezen om de bestaande verharding op het terrein weg te nemen;

•

GA3d: wijzigt het terreingebruik door bijvoorbeeld afbraak of nieuwbouw, dan is een evaluatie van de
mogelijke risico’s aangewezen.
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Bij de uitvoering van de werken zullen deze gebruiksadviezen gevolgd worden. Er is dus geen impact te
verwachten.

6.

E NE R G IE

Gezien de aard van de activiteiten ENGIE – Electrabel wordt in hoofdzaak aardgas verbruikt voor de opwekking
van elektriciteit, die vervolgens op het net wordt gezet. Tevens wordt er elektriciteit verbruikt voor het aandrijven
van de procesinstallaties en ondersteunende activiteiten. Tenslotte wordt een zeer beperkte hoeveelheid gasolie
verbruikt, die wordt aangewend voor intern transport en bij het testen van de noodgeneratoren en voor de backup brandbluspomp (hoofdpomp is elektrisch).
In tabel V-3 wordt een overzicht opgenomen van de geraamde energieverbruiken in de geplande situatie bij
volcontinue werking (waarbij rekening gehouden wordt met 8.700 vollast werkingsuren per jaar). Vermits
aangegeven verbruiken/productiecijfers geraamd zijn o.b.v. extrapolaties en leveranciersgegevens, zijn deze als
indicatief te beschouwen, vnl. de grootteordes zijn relevant.
Tabel V-5: Energiebalans
Jaarverbruik
Aardgas

Ca 12.100.000 MWh

Elektriciteit

Ca 16.000 MWh
Jaarproductie

Elektriciteit

7.

Ca 7.612.00 MWh

A FV A L ST O FFE N

Afvalstoffen omvatten de klassieke stromen van klasse 1-afval (industrieel afval) en klasse 2-afval (huishoudelijk
of gelijkgesteld met huishoudelijk afval). De afvalstoffen zijn in hoofdzaak afkomstig van onderhoudsactiviteiten
De Tabel V-6 geeft een overzicht van de te verwachten afvalstoffen bij exploitatie van de nieuwe STEG-centrale.
Tabel V-6: afvalstoffen bij normale exploitatie
Eural-code

Afvalstof

Tonnage/jaar

13 02 05*

niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

1

15 01 10*

Verpakkingsafval (verontreinigd met gevaarlijke stoffen)

0,5

15 01 02

Kunststofverpakking

0,05

15 01 06

PMD

0,2

15 02 02*

Verontreinigde absorbentia, poetsdoeken, beschermende kleding

0,5

16 05 04*

Spuitbussen

0,05

20 01 01

Papier- en kartonafval

2

20 03 01/ 20.03.07

Gemengd stedelijkafval (restafval - bedrijfsafval

10

07.01.01

Reinigingseffluenten

2

20 01 38

Houtafval

0,5

19 02 06

Slib van de watervoorbehandeling

NA

De afvalstoffen worden conform de geldende wetgeving ingezameld en afgevoerd via een geregistreerde IHM.
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In kader van de aanlegfase wordt opgemerkt dat er nog asbest aanwezig is in de westelijke koeltoren. Het
aanwezige asbest zal conform de geldende wetgeving verwijderd worden alvorens de koeltoren in gebruik wordt
genomen.
De afvalstoffen die vrijkomen tijdens de afbraakfase van de bestaande centrale zullen conform de geldende
wetgeving / sloopopvolgingsplan worden afgevoerd.

8.

C O MM U NIC A T IE

M E T D E OM GE V IN G / K LA C H TE N B E H A ND E LI N G

Binnen de entiteit Brugge – Gent – Brussel waartoe de site Vilvoorde behoort is een procedure van toepassing die
gehanteerd wordt bij de behandeling van klachten. Deze kadert binnen het gecertificeerd geïntegreerd ISO14001
en 45001 zorgsysteem. Overschrijdingen van de geldende normen worden gemeld aan de toezichthoudende
overheid.
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S ITU A T IE

De actuele situatie betreft de bestaande centrale in haar huidige configuratie, de zgn. ‘open cycle’ waarbij enkel
de gasturbine en toebehoren in dienst zijn. In deze situatie wordt de centrale ingezet als piekeenheid. In 2019
heeft de bestaande centrale ca. 455 uren gedraaid. De overige periode van het jaar stond de centrale in stilstand.
In de verschillende disciplines zal voor de beschrijving van de actuele milieukwaliteit rekening worden gehouden
met deze discontinue werking waarbij in het merendeel van de tijd de installatie niet in werking is. Dit scenario
werd tevens beschreven als geplande situatie in het MER dat werd opgemaakt bij de hervergunning van de site
EMGB in 2017. Hier zal naar worden verwezen daar waar mogelijk.

2.

R E FE R E NT IE S ITU A T IE

De referentiesituatie is de situatie waarmee de effecten in de geplande situatie worden vergeleken.
In kader van voorliggend MER wordt als referentiesituatie de actuele situatie genomen doch zonder dat de
bestaande centrale in werking is, ook niet als piekeenheid. De milieukwaliteit van deze situatie zal beschreven
worden in het MER.

3.

G E PL A N D E

S ITU A T IE

De geplande situatie betreft de bouw en exploitatiefase van de nieuwe STEG-centrale in combined cycle voor
8700 draaiuren per jaar. Dit is een “worst case scenario” ten opzichte van de maximum verwachte draaiuren op
de levensduur van de installatie.
In het MER zullen volgende fasen beoordeeld worden:
•

Aanlegfase: tijdelijke fase waarbij de nieuwe STEG gebouwd wordt en de huidige STEG in exploitatie
blijft.

•

Exploitatiefase: Exploitatie van de nieuwe STEG (volcontinu en in combined cycle). Voor de
noodzakelijke koeling van de nieuwe STEG zullen 2 scenario’s beschreven worden in het MER (alle
disciplines):

•

o

Exploitatie van bestaande koeltorens;

o

Bouw en exploitatie van een aerocondensor.

De afbraak van de bestaande STEG zal tevens summier beschreven worden (kwalitatieve beschrijving
van de effecten van afbraakwerken).

Daar waar relevant zal kwalitatief de verbetering worden aangegeven ten opzichte van de vergunde situatie
(volcontinue elektriciteitsproductie in combined cycle) om positieve effecten ten opzichte van de vergunde
situatie te duiden.
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O NTW IK KE LIN G S SC E N A R I O ’ S

O.b.v. informatie van de stad Vilvoorde is het projectgebied van ENGIE – Electrabel alsook de onmiddellijke
omgeving in het oosten en het zuidoosten opgenomen in het plangebied van een nieuw RUP (Asiat Darse) dat
in opmaak is bij de stad Vilvoorde. Het plangebied omvat, naast het projectgebied van ENGIE – Electrabel, het
voormalige militair domein ‘Kwartier Asiat’, de begraafplaats ‘Vilvoorde centrum’ en het industriegebied
(volgens het gewestplan) ten oosten van ENGIE – Electrabel.
De procedure voor het RUP Asiat/Darse is opgestart met de opmaak van de startnota door stad Vilvoorde, die
voor publieke raadpleging lag van 1 augustus tot en met 30 september 2020.
Gezien bij opmaak van onderhavige MER er nog geen scopingsnota ter beschikking was noch een voorontwerp
RUP werd, conform het scopingsadvies van team MER m.b.t. dit MER, het project geëvalueerd aan de
planvoornemens (basisscenario) uit de startnota RUP Asiat-Darse. In onderstaande figuur wordt dit
basisscenario weergegeven .
Figuur VI-1: basisscenario startnota RUP Asiat-Darse

Op het deelplan Darse, waar de huidige en deze nieuwe centrale zich bevindt (zone 1- 4), heeft de stad Vilvoorde
het voornemen om een evenwicht te zoeken tussen (watergebonden) industrie, (toegankelijke) natuur en
(watersport) recreatie langs de zuidelijke zijde van het insteekdok. Het planvoornemen voorziet in een
herbestemming van deze gronden om deze verschillende functies naast elkaar te laten bestaan en (voor zover
mogelijk) met elkaar te verweven. Concreet heeft de stad op het projectgebied het voornemen om de
bestemming van zone 1 te wijzigen (verfijnen) van industrie naar watergebonden industrie en energieproducerende bedrijven en de spontaan gegroeide zonevreemde bebossing in zone 2 die is ontstaan te
behouden, te versterken en deels toegankelijk te maken voor lichte vormen van recreatie. Deze zone dient als
buffer- en overgangszone naar het deelgebied 3 met zonevreemde watersportrecreatie dat middels het RUP
zone-eigen zal worden gemaakt. Voor dit deelgebied (ten oosten van de site) wordt inzake recreatie enkel
mogelijks verblijf voorzien ter hoogte van de huidige gebouwen (zeescouts).
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In het deelgebied Asiat (zone 5 -7 ) is een zone voorzien voor stedelijke ontwikkeling (deelgebied 7). Eén van de
functies voor dit gebied betreft wonen. De stad Vilvoorde geeft echter aan dat deze functie zich beperkt tot het
versterken van de huidige bewoning langs de randen van het deelgebied, meer bepaald ter hoogte van de
Mechelsesteenweg en de Abeelstraat tot aan de kruising met de Kerkhofstraat.
In functie van de evaluatie in dit MER werd in samenspraak met de stad Vilvoorde volgende voorlopige
interpretatie hieraan gegeven voor aftoetsing in de respectievelijke disciplines. We benadrukken dat het hier
een interpretatie betreft van een bestemmingswijziging van een planvoornemen dat nog niet geconcretiseerd
werd in een (voorontwerp) RUP en voorschriften.
Figuur VI-2: gebiedsinkleuring op basis van de startnota RUP Asiat-Darse

Bovenstaande ontwikkelingsscenario zal waar relevant besproken worden in de verschillende disciplines (o.a.
lucht, geluid, mens - gezondheid, biodiversiteit en mens-ruimtelijke aspecten).
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N U LA L TE R NA TIE F

Gezien de doelstelling van het project (productie van circa 7,6 TWh op jaarbasis ) niet kan gerealiseerd worden
met de bestaande installatie (dus zonder de realisatie van de nieuwe STEG) is dit alternatief niet toepasselijk en
wordt het niet verder in dit MER behandeld.
De effecten bij dit alternatief worden benaderd door de actuele situatie.

2.

I NR IC H TI N GS A L TE R N A T IE V E N

De wijze van inrichting van het perceel wordt sterk bepaald door de aanwezigheid van de bestaande koeltorens.
Door de locatie van de andere nieuwe installaties ten noorden van deze koeltorens, liggen deze verder van de
dichsbijzijnde woonzones in het zuiden. De locatie van de centrale (op het noorden van het terrein) is de beste
optie als optimale inplanting van de nieuwe STEG met minimale afstanden tussen de verschillende componenten
(ketel en stoomturbine; condensor en koeltorens) en maximale efficiëntie. De locatie, met afscheiding tussen
de bestaande en nieuwe STEG, beperkt enerzijds de risico’s tijdens de aanleg van de nieuwe STEG gezien de
bestaande STEG in dienst zal blijven, als anderzijds tijdens de afbraak van de bestaande STEG.

3.

L O C A TIE A L TE R NA TIE V E N

De doelstelling van het project is de bouw en exploitatie van een nieuwe gascentrale met een productie van
7,6 TWh per jaar (vermogen van 875 MWe).
ENGIE – Electrabel heeft een ruime analyse gemaakt van verschillende locaties om het project te ontwikkelen.
De sites waarvan ENGIE – Electrabel geen eigenaar (meer) is, werden ook onderzocht. Voor deze analyse werd
rekening gehouden met volgende criteria : de aanwezigheid van een hoge druk aardgasleiding, aanwezigheid
van hoogspanningsleiding, aanwezigheid van voldoende koelwater en oppervlakte voor de installatie (en
eventueel latere CCS).
De analyse van de alternatieve locaties werd gemaakt op basis van detailstudies door Elia voor de mogelijkheden
op het elektriciteitsnet en door Fluxys voor wat betreft het aardgasnet.
Het resultaat van dit onderzoek is weergegeven in Tabel VII-18. Een groene tekst geeft aan dat de locatie zich
leent voor het betrokken criterium. Oranje tekst geeft weer dat het project enkel mogelijk is mits beperkte
nieuwe infrastructuur. Rode tekst geeft weer dat het project enkel mogelijk is mits aanzienlijke nieuwe
infrastructuur en/of dat er een knelpunt is met betrekking tot het beoordeelde criterium.
Op basis van deze evaluatie wordt de site in Vilvoorde actueel beschouwd als het meest kansrijke locatiealternatief. Het is één van de beste sites in België om de H-klasse STEG te ontwikkelen gelet op de mogelijke
aansluiting op een hoge druk gasleiding van Fluxys, het hoogspanningsnet van Elia en de beschikbaarheid van
bestaande koeltorens. Er is tevens, na afbraak van de bestaande STEG installatie, voldoende plaats voor een
eventuele carbon capture in de toekomst. Door de nabijheid van een bedrijventerrein en de geplande stedelijke
ontwikkeling ten zuiden zijn er mogelijkheden voor benutting van warmte in de toekomst.

.

8

Naast de site in Vilvoorde werden door Engie nog 3 andere locaties geselecteerd voor realisatie van een nieuwe gascentrale namelijk de
site in Awirs bij Luik, Amercoeur bij Charleroi en de site van het bedrijf BASF in Antwerpen. Het betreft hier additionele projecten waarvoor
een apart project-MER is/ wordt opgemaakt. Deze worden dan ook niet opgenomen in dit overzicht
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Tabel VII-1: onderzochte locaties voor ontwikkeling van het project (Bron : ENGIE – Electrabel)

.

Locatiealternatief

Aanwezigheid HD aardgas

Aanwezigheid HS leiding

Aanwezigheid
koelwater

Plaats voor Hclass centrale

Plaats vr CCS
(Ha)

Opmerking

Vilvoorde – huidig
projectgebied

Aanwezig,
geen
infrastructuur nodig

Aanwezig, geen nieuwe
infrastructuur nodig

Ja

Ja

> 2,5

mogelijke integratie in de bestaande
organisatie structuur

Rodenhuize

Ja

Capaciteit van HS net is te
laag (congestie)

Ja

Ja

Ja

Regio Gent kan geen grote capaciteit
ontvangen, ontsluiting "Boucle de Hainaut"
nodig

Kallo

Nieuwe infrastructuur nodig (<
1km), traject is wel gekend

Nieuwe
infrastructuur
nodig (onderstation)

Ja

zone te beperkt
voor CCGT

Nee

door nieuwe ruimtelijke inkleuring is het
terrein te klein

Saint Ghislain

Nieuwe infrastructuur
(20km) + gascompressor

Nieuwe
infrastructuur
nodig (kabel)

Nee (ACC)

Ja

Ja

Herdersbrug

Ja

Nieuwe
infrastructuur
nodig
(onderstation),
congestie op Elia net

Nee (ACC)

Ja

Nee

bestaande centrale kan verder worden
uitgebaat

Drogenbos

Nieuwe infrastructuur nodig +
gascompressor

Nieuwe
nodig

Ja

Nee

Nee

bestaande centrale kan verder worden
uitgebaat

nieuwe

nodig

infrastructuur
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U I TV OE R IN G SA L TE R NA TI E V E N / BBT
UITVOERINGSALTERNATIEVEN VOOR KOELING

Zoals aangegeven in de vorige hoofdstukken zullen er 2 uitvoeringsalternatieven voor koeling worden
beoordeeld in het MER. Het eerste scenario betreft het gebruik van de bestaande koeltorens. Voor een
beschrijving van de koeltorens wordt verwezen naar deel IV §2.2.3.
Aangezien de studie in kader van de structurele integriteit van de koeltorens nog lopende was voor het ontwerpMER werd een 2de uitvoeringsalternatief beoordeeld namelijk het gebruik van een aerocondensor in plaats van
de bestaande koeltorens. Voor een beschrijving van de aerocondensor wordt verwezen naar deel IV §2.2.3. Het
gebruik van een aerocondensor in de plaats van koeltorens heeft wel een daling van de efficiëntie met ca. 0,4%pt
(referentie omgevingscondities) als gevolg.
Deze daling van de efficiëntie heeft ook een impact op de verhouding CO2-emissies ten opzichte van de
geproduceerde hoeveelheid elektriciteit. Zo zal de verhouding g CO 2 / kWh elec ca. 0,6% hoger liggen als voor
het scenario met de koeltorens (322,6 vs 320,6 g CO2/kWh).
Beide uitvoeringsalternatieven zijn redelijke alternatieven en worden in dit MER verder geëvalueerd.
De aspecten van beide alternatieven, die in de verschillende disciplines worden onderzocht zijn de volgende :
Tabel VII-2: relevante aspecten van de uitvoeringsalternatieven voor koeling
Koeltorens

Aerocondensor

Hergebruik bestaande infrastructuur

Nieuw te bouwen uitrusting

Hogere efficientie (63%) / minder CO2 (320,6 gCO2/kWh)

Lagere efficientie (62.6%) / meer CO2 (322,6 gCO2/kWh)

Investeringen in erfgoed (“landmark”)

NVT

NVT (hergebruik bestaande infrastructuur)

Meer landgebruik / grote volume (90m x 80m x 40m)

Waterverbruik: verdamping

Geen waterverbruik

Geluid : Akoestisch belangrijke bron door vallend water

Geluid: voornaamste bronnen zijn de ventilatoren

Captatie en lozing naar het kanaal voor koelwater

Geen captatie en lozing voor koelwater

4.2

UITVOERINGSALTERNATIEVEN VOOR LOZING VAN HET BEDRIJFSAFVAL WATER EN
KOELWATER

Voor wat betreft de lozing van het bedrijfsafvalwater en koelwater zijn er in de aanmelding, die werd ingediend
bij team MER op 06/08/2020, verschillende alternatieven onderzocht. Een overzicht van de onderzochte
alternatieven is weergegeven in Tabel VII-3.
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Tabel VII-3: uitvoeringsalternatieven voor lozing van bedrijfsafvalwater en koelwater in de aanmelding
Uitvoeringsalternatief
koeling

Nr. uitvoeringsalternatief lozing

Bedrijfsafvalwater

Koelwater

Uitvoeringsalternatief 1
(koeltorens)

1

Lozing in insteekdok

Lozing in insteekdok

2

Lozing in Zenne

Lozing in insteekdok

3

Lozing in Zeekanaal Brussel-Rupel

Lozing in Zeekanaal

4

Lozing in Zenne

Lozing in Zeekanaal

5

Lozing in Zeekanaal Brussel-Rupel

nvt

6

Lozing in Zenne

nvt

Uitvoeringsalternatief 2
(aerocondensor)

In voorliggend MER worden enkel de uitvoeringsalternatieven 3, 4, 5 en 6 weerhouden aangezien dit de enige
redelijke alternatieven zijn. Deze alternatieven zullen doorgerekend worden in de discipline oppervlaktewater.
De reden om de alternatieven 1 en 2 niet te weerhouden in voorliggend MER is omdat de impact van het bedrijf
voor een aantal criteria (contaminanten en temperatuursstijging) te hoog is in het insteekdok (grotendeels
stilstaand water). De keuze om enkel alternatieven 3, 4, 5 en 6 te weerhouden werd ook afgestemd in een
overleg met de VMM, GOP afdeling milieuvergunningen en de provincie Vlaams-Brabant op 09/12/2020.
De opbouw van de huidige centrale is zo dat het water wordt gecapteerd uit het Zeekanaal en het koelwater
wordt geloosd in het insteekdok. Om een lozing op het Zeekanaal mogelijk te maken zal de huidige configuratie
worden omgedraaid. ENGIE – Electrabel zal de lozing van het koelwater via het huidige captatiepunt (watervang)
realiseren. De intake van het koelwater zal gebeuren ter hoogte van het insteekdok via de bestaande
infrastructuur (die wordt gebruikt voor lozing). Dit is dus een significante aanpassing aan het oorspronkelijke
ontwerp van de centrale die sinds het begin (jaren 1960’s) het koelwater naar het insteekdok heeft geloosd, met
de bedoeling om het milieu-effect van de toekomstige uitbating te beperken.

4.3

UITVOERINGSALTERNATIEVEN VOOR ELEKTRICITEITSPRODU CTIE

Een studie uitgevoerd door Fichtner voor ELIA en CREG heeft de verschillende mogelijke alternatieven
onderzocht om de kerncentrales te vervangen in het kader van de bevoorradingszekerheid in België en de design
van de CRM9 en 10.
De volgende technologieën werden geïdentificeerd als “beste” referentie technologieën:
•
•
•

OCGT: gasturbine in open cyclus
CCGT/STEGs
Gasmotoren

In de studie zijn steenkoolcentrales uitgesloten11 omwille van hun hoge CO2 uitstoot12 (het is ook in strijd met
de strategie van ENGIE). Hernieuwbare energie kan de bevoorradingszekerheid niet verzekeren, onder andere
in geval van gebrek aan zon en wind. Het potentieel van een uitbreiding van de hydraulische centrales (pumped
hydro of hydropower) is beperkt in België.

9

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/public-consultations/2020/20200505_fichtner-report-cost-of-capacity-crm_en.pdf
“Adequacy and flexibility study for Belgium 2020-2030, Elia (2019)”
11
Artikel 22(4) uit de verordening 2019/943 sluit het gebruik van elektriciteitscentrales met een specifieke emissie > 550 gCO2/kWh uit van
de CRM mechanismen.
12 Opinion No 22/2019 of the European Union Agency for the cooperation of energy regulators of 17 december 2019 on the calculation of
the values of CO2 emission limits referred to in the first subparagraph of Article 22(4) of Regulation (EU) 2019/943 of 5 June2019 on the
internal market for electricity (recast)
10
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Open cyclus gas turbine is gebaseerd op dezelfde gas turbines als de STEGs, maar zonder recuperatieketel en
stoomturbine. De efficiëntie is dus veel lager. Dit type open cyclus gasturbines wordt typisch ingezet als
piekeenheid.
F-klasse gasturbines is de generatie van turbines toegepast bij de meeste recente STEGs in België (jaren 2000).
De meer performante H-klasse gasturbines zijn nu beschikbaar op de markt voor nieuwe eenheden.
Bij de gasmotoren wordt brandstof in de cilinder verbrand. Door de warmte die hierbij vrijkomt zal het
verbrandingsgas worden verhit waardoor de druk stijgt. Deze druk resulteert in een totaalkracht die de zuiger
naar beneden drukt waardoor er arbeid geleverd wordt.
Een andere alternatief is een gasketel (Rankine cyclus). Gas wordt verbrand in een gewone ketel om stoom te
produceren. De stoom wordt dan ontspannen in een stoomturbine. Moderne ketels gebruiken superkritische
stoom (> 220 bar) en herverhitting om een efficiëntie tot 48% te bereiken 13.
De verschillende resterende alternatieven in het huidige beleidskader van CRM worden in de volgende tabel
weergegeven:
Tabel VII-4: vergelijking van de uitvoeringsalternatieven voor elektriciteitsproductie

13

Nettoefficientie (%)

CO2 (g CO2/kWh
elec)

% meer CO2 dan
H-klasse

Ref bronvermelding

Gasketel (Rankine)

48

420,8

31%

BAT §7.1.1

Gasmotoren

49

412,2

29%

Fichtner studie

OCGT F-klasse

38

531,5

66%

ENGIE (bestaande eenheden)

OCGT H-klasse

42

480,9

50%

https://www.siemensenergy.com/global/en/offerings/powergeneration/gas-turbines/sgt59000hl.html

CCGT-F-klasse

56

360,6

13%

ENGIE (bestaande eenheden)

CCGT H-klasse

63

320,6

0%

https://www.siemensenergy.com/global/en/offerings/powergeneration/gas-turbines/sgt59000hl.html

Best Available Techniques (BAT) for Large Combustion Plants (2017).
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Een vergelijking met de bestaande STEG-centrale is weergegeven in de tabel hieronder:
Tabel VII-5: vergelijking van de bestaande STEG op de site met de nieuwe geplande STEG (Bron : Engie)
Bestaande STEG14

Nieuwe STEG

Type GT

Eerste generatie “F-klasse” GT

“H-klasse” GT

Vermogen

397

875 (x2,2)

Efficientie (%)

54

63 (+9%pt) – één van de beste wereldwijd

Temperatuur schouw (°C)

105°C

72°C (-33°C)

CO2 emissies (gCO2/kWh)

374

321 (-14%)

NOx emissies (mg/Nm³)

50

30 (-40%)

Thermische lozing kanaal (MWth)

12-13

< 13 (gelijk) – hogere indikkingsfactor wordt
gebruikt om impact te beperken

Impact oppervlaktewater (thermische en
chemische lozing)

-

Lager dankzij omgekeerde stroom (van
insteekdok naar kanaal)

Impact geluid

-

Vergelijkbaar

Hemelwater recuperatie

Geen

Maximaal

CONCLUSIE
Op basis van deze vergelijking kunnen we besluiten dat de H-klasse STEG, met een CO2 uitstoot van 320,6 g per
kWh elektrisch de meeste efficiënte laag-CO2 technologie is om energie op te wekken om de
bevoorradingszekerheid in België tegen 2025 te verzekeren en is dus vanwege het hoog energetisch rendement
het enige redelijke alternatief.
Voor de geplande situatie in voorliggend MER zullen dan ook geen andere uitvoeringsalternatieven voor de Hklasse CCGT, zoals voorzien door ENGIE – Electrabel, beoordeeld worden.

4.4

UITVOERINGSALTERNATIEVEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

Naast de centrale zal ENGIE – Electrabel eveneens gebruik maken van de site om PV panelen te installeren (cfr
deel IV2.3) .
De installatie van grote windturbines op het terrein van de nieuwe centrale wordt niet beschouwd als een
redelijke optie omwille van verschillende redenen: nabijheid van luchthaven Zaventem (start- en landingsbanen
gelegen op een afstand van 5 km van de centrale) en recreatief vliegveld Grimbergen (start- en landingsbanen
gelegen op een afstand van 2,4 km van de centrale), negatieve impact van de koeltorens op de productie,
minimum afstand van bestaande STEG.
Het deelperceel op het oosten van de koeltorens is ook niet geschikt rekening houdend met het planvoornemen
van het RUP Asiat Darse tot behoud van de huidige groene zone met mogelijke beperkte toegangkelijkheid.

4.5

UITVOERINGSALTERNATIEF VOOR DE AFVANG VAN DE CO2-EMISSIES

In het algemeen komen drie technologieën in aanmerking voor de afvang van koolstofdioxide die door een
elektriciteitscentrale wordt uitgestoten:
•

14

Verbranding in een zuivere zuurstofatmosfeer waardoor een eenvoudig verbrandingsgas (CO2 en water)
ontstaat waardoor CO2 kan worden gescheiden door condensatie van water.

In de afgelopen jaren heeft de bestaande eenheid in open cyclus gewerkt als piekeenheid, de waarden zijn voor closed cycle
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•

Afvang “pre-combustion” waarbij de brandstof eerst wordt omgezet in een synthesegas voornamelijk
bestaande uit waterstofgas en koolmonoxidegas. Het CO-gas wordt, voordat het synthese gas naar de
gasturbine wordt gestuurd, afgescheiden, omgezet in CO2 en opgevangen. Het overblijvende
waterstofgas wordt in de gasturbine verbrand als koolstofvrije brandstof, dus zonder CO2 emissie.

•

Afvang “post-combustion” waar de brandstof conventioneel wordt verbrand in de elektriciteitscyclus
en waar CO2, na de verbranding, wordt afgescheiden van de rookgassen door absorptie door
oplosmiddelen (meestal amines).

Deze laatste technologie wordt momenteel beschouwd als de best geschikte voor de afvang van CO2 bij een
elektriciteitscentrale, omdat deze technologie het voordeel biedt dat de afvanginstallatie achteraf kan geplaatst
worden zonder dat het basisontwerp van de energiecentrale fundamenteel moet aangepast worden (hoewel
nog steeds aanpassingen nodig zijn bij het opzetten van de CO2-afvangsystemen). Bovendien wordt “postcombustion” afvang reeds toegepast op kleinere schaal in de voedingsindustrie (mousserende dranken).
Voor het specifieke geval van STEG-centrales zijn de huidige ontwikkelingen inzake CO2-afvang gericht op de
combinatie van afvang met uitlaatgasrecirculatie bij de gasturbine (“exhaust gas recirculation” of EGR).
Een belangrijke uitdaging voor de CO2-afvang na verbranding in STEG-centrales volgt namelijk uit de grote
hoeveelheid rookgassen met een lage CO2-concentratie (ongeveer 3-4% vol.) dewelke inherent zijn aan
gasturbine technologie. Vanwege deze lage concentratie is het moeilijker en duurder om de CO2 te capteren in
vergelijking met, bijvoorbeeld, een steenkoolcentrale waar de rookgasvolumes laag zijn met een hogere CO2
concentratie (ongeveer 12-15% vol.).
Er zijn op dit moment geen commerciële CO2-afvang installatie in dienst op grote schaal op STEG wereldwijd .
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Tabel VII-6: Referenties CO2 afvang installaties wereldwijd15

15

EIA – Special report on Carbon Capture Utilisation en Storage (2020)
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Voor elektriciteitsproductie bestaan er twee CO2-afvang installaties op steenkoolcentrales: “Boundary Dam CCS”
in Canada (2014) en “Petra Nova” in de Verenigde Staten (2017). De opgevangen CO2 wordt benut om “Enhanced
Oil Recovery” (EOR) uit te voeren in olievelden. Petra Nova CCS is tijdelijk niet meer in dienst wegens lage olie
prijzen.
Bij het EGR-proces wordt een fractie van de rookgassen gerecirculeerd naar de inlaat van de compressor van de
gasturbine waar het een deel van de lucht die naar de gasturbine wordt gevoerd, vervangt. Daardoor neemt de
CO2-concentratie in de rookgassen, die uiteindelijk naar het afvangsysteem worden gestuurd, toe en neemt de
volumestroom af. Het EGR-proces is echter technisch nog onvoldoende ontwikkeld om te implementeren in het
ontwerp van de centrale en dus geen redelijk alternatief. Verbranding in een zuivere zuurstofatmosfeer is
evenmin een voldoende ontwikkeld procédé om op deze schaal toe te passen.
Wat volgt in deze uiteenzetting is gebaseerd op de mogelijkheid om een CO2-afvang installatie te installeren
op basis van ‘post-combustion’ technologie.

4.5.1

I m p a c t o p d e m i l i e u ef f e c t e n v a n d e e n e r g i e c e n t r a l e

IMPACT OP DE PRESTATIES
De CO2-afvang installatie grijpt in op de normale thermodynamische processen van de STEG en heeft zelf een
grote energiebehoefte, met een vermindering in het netto vermogen en het elektrische rendement van de
centrale tot gevolg. Voor deze centrale wordt verwacht dat het netto vermogen van de centrale met ongeveer
90MW zou verminderen en dat het rendement zou terugvallen van ongeveer 63% tot slechts 56% (-7%pt).
Door deze vermindering in rendement zal voor eenzelfde hoeveelheid elektriciteit (MWh) de benodigde
hoeveelheid brandstof hoger (+12%) liggen in de centrale met CO2-afvang, dan in de centrale zonder CO2-afvang.
TECHNISCHE HAALBAARHEID VAN DE

S TE G M E T CO 2 - A F V A N G

De verwachte prestaties zonder en met CO2-afvang werden berekend d.m.v. het Thermoflow software. De
volgende hypothesen werden gebruikt:
•

Gelijkaardige installatie (H-klasse turbine) met netto vermogen van 859MW (bruto 875 MW) zonder
CO2-afvang

•

De installatie is gesimuleerd op basis van de lokale condities en op vollast;

•

Post-combustion CO2 afvangproces, met amines;

•

90% CO2 afvang rendement, op het totale rookgasdebiet;

•

Thermische energie voor de regeneratie = 2.6 GJ/ton CO2

•

CO2 transport druk > 110 barg (120 barg uitgang compressor)

Flow Diagram voor een typische CO2 afvang installatie:
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Figuur VII-1: Flowdiagram voor een CO2 afvang installatie

In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen een STEG-centrale met en zonder CO2 afvang
Tabel VII-7: vergelijking tussen STEG met en zonder CO2 afvang
Vollast, zonder CO2 afvang

Vollast, met CO2 afvang

Luchtdruk

bara

1.015

1.015

Omgevingstemperatuur

°C

11

11

Relatieve luchtvochtigheid

%

74%

74%

Bruto vermogen gas turbine

MW

587,2

587,2

Bruto vermogen stoom turbine

MW

287,7

235,6

Bruto vermogen van de centrale

MW

874.9

822,8

Bruto rendement van de centrale

%

63,6%

59,8%

Netto vermogen van de centrale

MW

858,8

765,3

Netto rendement van de centrale

%

62,4%

55,6%

CO2 productie

tonCO2/h

278,9

278,9

CO2 afgevangen

tonCO2/h

0

252,6
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Tabel VII-8: geeft een overzicht van de vereisten van CO2 afvang.
Tabel VII-8: vereisten van CO2 afvang
STOOM NODIG VOOR DE “REBOILER”
Nodige stoomdebiet

73,76

kg/s

Lage druk stoom uit de “IP-LP crossover”

110,6

t/h

Temperatuur

294,6

°C

Druk

4,272

bar

Benodigd koelwater, zonder CO2 afvang

9267

kg/s

Benodigd koelwater, met CO2 afvang

14130

kg/s

Waarbij:
Benodigd koelwater voor de CO2 afvang

7603

kg/s

Benodigd koelwater voor de centrale zelf

6527

kg/s

Bijkomend benodigd koelwater

4863

kg/s

Eigenverbruik, zonder CO2 opvang

16,1

MW

Eigenverbruik, met CO2 opvang

57,5

MW

Bijkomend eigenverbruik elektriciteit

41,4

MW

KOELWATER VEREISTEN

EIGEN VERBRUIK ELEKTRICITEIT

CO2-afvang vraagt additioneel koelvermogen en bijgevolg een additionele investering en extra ruimte die
gereserveerd dient te worden in de directe omgeving van de installatie.
I M P A C T O P D E CO 2 - U I T S T O O T
Een STEG centrale van deze klasse zal wanneer ze op vollast draait ongeveer 280 ton CO2 produceren per uur,
ofwel ca. 320,6 g CO2 per kWh elektrische energie.
De meeste beschikbare studies en tests, die voornamelijk uitgevoerd zijn voor nieuwe kolencentrales en niet
zozeer voor STEG-centrales, verwachten dat een post-combustion afvanginstallatie 90% van de CO2 in de
rookgassen zal kunnen capteren.
Daardoor zou de CO2 uitstoot van de centrale, op vollast, dus kunnen teruggebracht worden tot ongeveer 30
ton CO2 per uur. Doordat het rendement van de centrale echter afneemt zal de uitstoot per kWh elektrische
energie in verhouding minder afnemen: ongeveer 40g CO2 per kWh.
De totale vermindering van de uitstoot van CO2 op jaarbasis zal afhangen van het aantal draaiuren van de
centrale.
Uitgaande van een vast aantal draaiuren per jaar, bijvoorbeeld 5000 uren op vollast, zou de uitstoot van CO2
verminderen van 1400 kton CO2 per jaar naar ongeveer 140 kton CO2 per jaar.
Indien men echter uitgaat van een vaste elektriciteitsproductie per jaar, zou de uitstoot van CO2 verminderen
van 1400 kton CO2 per jaar naar ongeveer 160 kton CO2 per jaar.
In het kader van de energietransitie wordt verwacht dat de draaiuren van de nieuwe centrales geleidelijk zullen
afnemen met een toenemende productie van hernieuwbare energie. De centrales zullen beschikbaar en nodig
zijn als hernieuwbare bronnen niet voldoende energie produceren (weinig zon of wind).
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Vanaf 2035 wordt verwacht dat de draaiuren van de nieuwe STEGs verder zouden kunnen afnemen tot slechts
1000 uren, waardoor de afgevangen CO2 ook zal verminderen.
IMPACT OP ANDERE MILIEUEFFECTEN
Een CO2 afvanginstallatie zal ook andere effecten hebben op het milieu, zoals onder andere:
•

toename van NOx en CO uitstoot per geproduceerde kWh elektriciteit;

•

toename geluidsemissies naar de omgeving;

•

bijkomende nood aan koeling en thermische belasting naar water en/of lucht;

•

bijkomend gebruik van water;

•

stockage en gebruik van chemicaliën;

•

inname van plaats en verharding van oppervlakte;

4.5.2

Technische haalbaarheid

4 . 5 . 2 .1

G e s c h i kte o ps l a g l o cati e s

In België kunnen de volgende geologische opslagmogelijkheden worden overwogen:
•

onbenutte steenkoollagen, waarbij CO2 zou geïnjecteerd worden in de lagen van eerder gebroken
steenkool en daar geabsorbeerd worden;

•

de zandsteenlagen die zich tussen deze steenkoollagen bevinden, waarbij de CO2 zou opgeslagen
worden in de poriën van de zandsteenmatrix en gedeeltelijk inert gemaakt worden door chemische
reactie met bepaalde minerale verbindingen;

•

de diepe watervoerende lagen, waarbij de CO2 in het water zou worden opgelost en gedeeltelijk met
kalksteen kan reageren.

Opslag in de oude steenkoolmijnen of in lagen eronder is om veiligheidsredenen niet mogelijk. Al deze massieven
zijn ontwricht en gebroken na de exploitatie van de kolen en zijn doorboord met duizenden putten.
Deze mogelijkheden zijn tot nu toe slechts zeer theoretisch en zullen nog veel onderzoek en testen vergen en
de kans dat deze geologische reservoirs daadwerkelijk op industriële schaal kunnen worden gebruikt lijkt
onwaarschijnlijk. Bovendien bevinden deze gebieden zich onder de meest dichtbevolkte delen van het land wat
problemen zou kunnen opleveren op het gebied van veiligheid en gebruik van gronden omdat de injectie van
CO2 in deze geologische reservoirs waarschijnlijk zal moeten gebeuren via een uitgestrekt injectiepuntmatrix.
In Vlaanderen en Brabant stelt dit probleem zich nog scherper dan in Wallonië.
De mogelijkheid tot opslag op het grondgebied van België wordt bij deze beoordeling dan ook niet als een
plausibel scenario beschouwd.
Er zijn veel studies uitgevoerd of lopende om de opslag van CO2 in (uitgeputte) olie- of aardgasvelden op de
Noordzee te onderzoeken. Veel van deze onderzoeken zijn vertrouwelijk en niet openbaar. Desalniettemin lijkt
het dat de meest waarschijnlijke reservoirs voor grootschalige industriële toepassing in de Noordzee gelegen
zijn.
Om deze reden - hoewel momenteel geen reservoir commercieel en industrieel toegankelijk is- is het
basisscenario voor CO2-opslag dat de opslag in de Noordzee zal gebeuren, waarheen het hetzij via pijpleidingen,
hetzij per schip (LNG-type) zal getransporteerd worden vanaf "HUBs", dwz havens die zich als zodanig willen
positioneren en gelegen zijn in een regio met een hoge concentratie aan CO2-uitstoot.

PROJECT-MER
STEG-VILVOORDE
VII. BESCHRIJVING VAN OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Uitgave: April 2021
Revisie: 3.0
p. VII.11

De havenbeheerders North Sea Port, Port of Antwerp en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen hoe een
eventueel verbindende infrastructuur tussen de havens kan ontwikkeld worden om CO2 naar Rotterdam te
transporteren, vanwaar het in de offshore aardgasvelden kan opgeslagen worden. Dit zijn echter nog maar
onderzoeksprojecten en bovendien minder toepasselijk voor dit project.
Offshore aardgasvelden in de Noordzee zijn de meest plausibele opslaglocaties in de toekomst en vormen het
onderwerp van verschillende studies in beginfase, maar dit is nog geen valabele optie voor toepassing in dit
project.

4 . 5 . 2 .2

CO 2 -va l o r i s at i e

Naast opslag van CO2 is het in principe mogelijk om de afgevangen CO2 te valoriseren door deze in te zetten als
grondstof in productieprocessen. De technieken die gebruikt worden om CO2 in productieprocessen in te zetten,
o.a. fotosynthese, carbonatie, polymerisatie, mineralisatie, fermentatie, hydrogenatie en co-elektrolyse, zijn
vandaag echter niet commercieel beschikbaar op grote schaal en worden nog maar op pilootproject schaal
onderzocht. Bovendien is er tot op vandaag geen afzetmarkt voor grote hoeveelheden CO 2.
CO2-valorisatie is vandaag dus nog geen economisch haalbare optie op deze schaal

4 . 5 . 2 .3

B e sta a n d e fa c i l i te ite n v o o r t ra n s p o r t

CO2 kan in principe getransporteerd worden per schip, per pijpleiding en per vrachtwagen. Het meest gunstige
middel hangt af van de afstand, de hoeveelheid CO2 en de uiteindelijke bestemming.
Gezien de grote hoeveelheden CO2 is transport per vrachtwagen geen haalbare optie.
Transport per pijpleiding is voor deze locatie en hoeveelheden de meest voor de hand liggende optie; er is echter
vandaag geen pijpleiding beschikbaar, noch zijn er plannen om zo’n pijpleiding te ontwikkelen. Gezien er verder
ook geen andere potentiële CO2 “leveranciers” aanwezig zijn in de regio rond de nieuwe centrale, lijkt het ook
onwaarschijnlijk dat een nieuwe pijpleiding enkel voor de centrale een rendabele oplossing zou zijn.
Transport per schip kan overwogen worden indien de CO2 over zeer lange afstanden moet getransporteerd
worden over zee (als alternatief voor lange offshore pijpleidingen). Transport per binnenschip is in principe een
mogelijkheid, gezien de ligging van de centrale aan het kanaal, maar lijkt ook geen haalbare optie gezien de grote
hoeveelheden CO2 en het beperkte laadvermogen van binnenschepen.
Voor de economische evaluatie, verderop in de nota, wordt rekening gehouden met de aanleg van een
speciale gasleiding naar een gezamenlijk pijpleidingknooppunt van waaruit de CO2 via een door andere
exploitanten gedeelde gasleiding naar een HUB wordt getransporteerd. Vanuit deze HUB wordt de CO2 via
een mariene pijpleiding naar een injectieplatform in de Noordzee getransporteerd.
De studies voor aanleg van deze leiding zitten nog in hun beginfase.

4 . 5 . 2 .4

G e s c h i kt h e i d va n d e ce nt ra l e o m a a n ge p a st te wo rde n vo o r CO 2 - a f va n g

Een post-combustion afvang installatie kan in principe met een minimum van aanpassingen toegevoegd worden
aan een STEG centrale, door enkel de rookgassen af te leiden van de schouw en naar de afvanginstallatie te
voeren. Om bovendien echter het rendement van het geheel van de installaties, na toevoegen van de CO2 afvang
installatie, zo hoog mogelijk te houden, is het aangewezen om de benodigde warmte te betrekken uit de
stoomkringen van de STEG. Daarvoor kunnen eventueel al de nodige aftakkingen voorzien worden, hoewel deze
beter later kunnen bijgevoegd worden na optimalisatie van de uiteindelijke configuratie.
Andere voorzieningen om klaar te zijn voor een toekomstige aanpassing van de centrale voor CO2-afvang zijn
vandaag niet aangewezen, aangezien zulke voorzieningen, zoals koeling, elektrische voedingen, water- en
afvalwaterbehandeling, controle-sturing, enzovoort doelgerichter en optimaler kunnen ontworpen worden op
het moment dat de afvang technologie op punt staat.
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B e n o d i gd e o p p e r v la kte

De installatie die nodig is om CO2 af te vangen op basis van een post-combustion proces bestaat voornamelijk
uit:
•

Warmtewisselaars om de temperatuur van de rookgassen te verlagen om het absorptieproces mogelijk
te maken;

•

Absorbers waar de dampen in contact worden gebracht met oplosmiddelen (meestal van het
aminetype) die de CO2 absorberen;

•

Regeneratoren waarbij de oplosmiddelen die rijk zijn aan CO2 (afkomstig van de absorber) worden
verwarmd met behulp van stoom die uit de centrale wordt afgetapt. Bij deze verwarming komt de door
het oplosmiddel opgenomen CO2 vrij en kan het opgevangen en gekoeld worden.

•

Compressoren om het de opgevangen CO2 voor transport te comprimeren;

•

Tanks voor chemicaliën.

Momenteel bestaat er geen volledige afvanginstallatie voor een STEG centrale van dit vermogen. De oppervlakte
van deze installatie wordt echter ingeschat op 250 x 150 m, d.w.z. 3,75 ha.
De fabrikanten onderzoeken de mogelijkheid om meer compacte modules te ontwikkelen en we schatten dat
dit oppervlak in de toekomst met een derde kan worden verkleind. Men kan er dus vanuit gaan dat een gebied
van 2 tot 2,5 ha nodig zal zijn naast de eigenlijke centrale.
Voor het Vilvoorde project zouden de terreinen ten zuiden van de nieuwe centrale (locatie van de bestaande
centrale) in de toekomst kunnen gebruikt worden.

4.5.3

Economische haalbaarheid

De algemeen aanvaarde economische evaluatiemethode is deze waar de extra kosten per vermeden ton CO2
worden bepaald en vergeleken met de marktprijs in het geval dat (zonder CO2-afvang) deze rechten zouden
moeten worden gekocht op de EU ETS-markt (EU Emissions Trading System).
Ondanks de onzekerheid over het aantal draaiuren dat een STEG per jaar zal draaien in de toekomst en de
mogelijkheid dat de bezettingsgraad zou kunnen dalen tot minder dan 4000 uren door de ontwikkeling van de
centrale en niet-aanstuurbare productiemiddelen, houdt de economische evaluatie rekening met een
gebruiksgebied van 4000 tot 6000 uur / jaar, zonder rekening te houden met de verslechtering van de
afvangprestaties als gevolg van flexibiliteit.

Uitgave: April 2021

PROJECT-MER
STEG-VILVOORDE

Revisie: 3.0
p. VII.13

VII. BESCHRIJVING VAN OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Tabel VII-9: uitstoot van CO2 ifv het aantal draaiuren met en zonder CO 2 afvang (Bron: Engie)
Vilvoorde

Ton CO2/MWh
zonder afvang

Ton CO2/MWh
met afvang

Ton
CO2/jaar
uitstoot zonder
afvang

Ton
CO2/jaar
uitstoot
met
afvang (*)

Ton
CO2/jaar
vermeden

basis 4000 uren
/jaar

0,3206

0,03817

1.122.100

125.922

996.178

basis 4500 uren
/jaar

0,3206

0,03817

1.262.363

141.663

1.120.700

basis 5000 uren
/jaar

0,3206

0,03817

1.402.625

157.403

1.245.222

basis 6000 uren
/jaar

0,3206

0,03817

1.683.150

188.884

1.494.266

875
vermogen

MW

(*) uitstoot zonder/met afvang wordt vergeleken op basis van een vaste jaarlijkse e-produktie (GWh/j)

Gezien het gebrek aan feedback over de kosten van CO2-afvangprojecten op industriële schaal, baseren we ons
op informatie uit de gespecialiseerde literatuur en op gegevens beschikbaar binnen de groep Engie. Het
afvangen van CO2 bevindt zich tot op de dag van vandaag nog in de demonstratiefase en heeft de fase van
industriële en commerciële ontwikkeling nog niet op grote schaal bereikt, wat prijsonzekerheid met zich
meebrengt.
Deze prijsinformatie wordt in de onderstaande tabellen gegeven. De eerste tabel geeft een indicatie van de
grootteorde van de investeringskosten.
Tabel VII-10: investeringskost CO2 afvang
investeringskost

toelichting

referentie

CO2 afvang en compressie: 528 €/kW zonder
ontwikkelingskosten en studies

dwz 462 M€ voor 875MW (Vilvoorde
STEG), zonder projectkosten ("Owner's
cost")

[1]

490 tot 560 M€

eigen berekening voor Vilvoorde STEG,
met projectkosten (20%)

[2]

Grootteorde 250 M€

eigen berekening voor Vilvoorde,
waarvan een deel van de kost mogelijk
gedeeld kan worden met andere
partners (transport per pijpleiding tot
Rotterdam Hub via Antwerpen), in
sterk verstedelijkte gebieden

[2]

afvang

transport

[1] 2012 International Energy Agency “CO2 Capture at Gas Fired Power Plants”. Waarde voor “Post-combustion with

proprietary solvent”: meerkost van 528 € / kW
[2] Engie Tractebel databank

De tweede tabel geeft de kosten per ton CO2 weer. Deze kosten bevatten de investeringskosten en de bedrijfsen onderhoudskosten. Opgemerkt moet worden dat de kosten per ton CO2 sterk afhankelijk zijn van het aantal
jaarlijkse draaiuren van de STEG en ook van de verwachte uitbatingsperiode (operationele levensduur).
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kost per ton afgevangen CO2

toelichting

referentie

afvang
65 €/ton CO2

[3]

49 €/ton CO2

[4]

72,4 €/ton CO2 (61,7 tot 83,09)

gemiddeld/laag/hoog

[5]

62 €/ton

[10]

4 €/ton CO2

[6]

4 €/ton CO2

[7]

5,6 tot 8,4 €/ton CO2

[4]

transport

15,8 €/ton CO2 (14,5 tot 17)

gemiddeld/laag/hoog

[5]

6,5-9,4 €/ton CO2

resp. voor onshore/offshore pijpleiding
(3MtCO2/jaar; 250km)

[10]

opslag

offshore opslag in de Noordzee
6 tot 17 €/ton CO2

volgens geofysische parameters

[8]

8 €/ton CO2

[7]

16,8 €/ton CO2

[4]

13 €/ton CO2 (6 tot 20)

gemiddeld/laag/hoog

[5]

6 tot 10 €/ton CO2 (2 tot 14)

Nederlandse lege gas- en olievelden

[10]

101,1 €/ton CO2 (82,2 tot 120,1)

gemiddeld/laag/hoog

[5]

CCS chain

65,9 tot 90,2 €/ton CO2
62 tot 131 €/ton

[9]
Europa, energiesector

[10]

[3] 2012 International Energy Agency “CO2 Capture at Gas Fired Power Plants”
[4] 2011 “CCS Strategy and Action Plan for the Greater South East” CAMCO (values used in CCR report DAMHEAD CREEK 2 CCPP)

[5] Zero Emissions Platform "The Costs of CO2 Capture, Transport and Storage"
[6] The Cost of CO2 Transport – Post-demonstration CCS in the EU”, IEA-GHG and ZEP platform, 2011
[7] Engie Laborelec databank
[8] The Costs of CO2-storage – Post-demonstration CCS in the EU”, IEA-GHG and ZEP platform, 2011
[9] Zero Emissions Platform "The Costs of CO2 Capture"
[10] Minaraad 200430 kennisdocument 20-005 koolstofopvang (30/04/2020)
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Bovenstaande tabel geeft aan dat de kosten variëren tussen ongeveer €70 en €100 per ton CO2 of zelfs hoger.
De verdeling tussen afvang, transport en opslag is als volgt: ongeveer 79% voor afvang, 7% voor transport en
14% voor opslag.
Deze kosten moeten worden vergeleken met de aankoopprijs van CO2 op de EU ETS-markt (arbitrage tussen de
kosten om de uitstoot van CO2 te vermijden en de kosten voor het kopen van emissierechten). We merken op
dat de verhouding (tegen constante prijzen van 2020) ongeveer 3 tot 4 keer hoger is voor de keuze "emissie
vermijden" (de huidige marktprijs is ca. 25 € / ton CO2).
Wat de toekomst betreft is het natuurlijk moeilijk om de evolutie van de CO2 prijs op zo'n lange termijn (horizon
2030-2050) te voorspellen, omdat veel zal afhangen van de evolutie van de gerelateerde wetgeving. De
schattingen van de CO2 marktprijs tegen 2030 liggen momenteel tussen 30 en 48 € / ton.

4.5.4

Conclusie

De verwachte impact van een CCS op een H-klasse STEG zijn in de volgende tabel samengevat:
Impact CCS op STEG
Efficiëntie

-7%pt

Gas verbruik per MWh

+12%

Vermogen

-10%

Extra CAPEX

+ 750 MEUR (> +150%)

Kost CO2 afvang (CAPEX en OPEX)

70-100 EUR/ton CO2

Oppervlakte

2-2.5 ha

De haalbaarheid op heden voor CO2 afvang en opslag in het kader van het project voor de te ontwikkelen STEG
Vilvoorde werd getoetst aan de gevraagde criteria:
1.

2.

3.

Beschikbaarheid van de opslagsites die geschikt zijn voor CO 2:
Momenteel zijn er geen opslagmogelijkheden op Belgisch grondgebied. Opslag in offshore
aardgasvelden in de Noordzee wordt onderzocht maar is momenteel nog niet toepasbaar voor dit
project. Bovendien zijn de technieken voor valorisatie van afgevangen CO 2 vandaag niet commercieel
beschikbaar op de schaal van dit project;
Technische en economische haalbaarheid van de transportnetten van CO 2:
Ook de transportinfrastructuur is op dit moment nog niet beschikbaar. De technische en economische
haalbaarheid van deze (gemeenschappelijke) infrastructuur maakt deel uit van studies in hun
beginfase;
Technische en economische haalbaarheid van een aanpassing van de installatie met het oog op de
opvang van CO2:
De lage CO2-concentraties in de rookgassen van STEG-centrales maken de CO2-afvang extra complex.
EGR-technologie zou de CO2-concentratie kunnen verhogen, maar is nog onvoldoende technisch
ontwikkeld. De installatie van een CO2-afvang voor dit project zou één van de grootste ter wereld zijn,
zou een aanzienlijke extra investering vergen, en het netto vermogen van de centrale zou met
ongeveer 90 MW verminderen.

Naast bovenstaande aftoetsing aan de gevraagde criteria worden ook volgende bijkomende milieu-effecten
verwacht: toename van NOx en CO uitstoot per geproduceerde kWh elektriciteit; toename geluidsemissies naar
de omgeving; bijkomende nood aan koeling en thermische belasting naar water en/of lucht; bijkomend gebruik
van water
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De economische haalbaarheid van koolstofafvang en stockage en/of valorisatie blijft dus één van de grootste
obstakels. De kostprijs voor CCS wordt voor de energiesector geschat tussen de 70€ en de 100€ per afgevangen
ton CO2 (vs huidige ETS marktprijs van ca. 25 EUR/ton CO2), waardoor het in de huidige context en
marktcondities actueel niet rendabel is om CO2 af te vangen bij een STEG-centrale.
Gezien de bovenstaande evaluatie kan CCS actueel niet als redelijk uitvoeringsalternatief worden beschouwd en
wordt dit niet verder uitgewerkt in het MER.
Om “future proof” te blijven zal de installatie wel technisch geschikt zijn om CCS in een later stadium toe te
voegen en de nodige warmte door de STEG te leveren.

4.6

UITVOERINGSALTERNATIEF WARMTELEVERING

P O T E N T I E E L V A N D E S TE G A L S W A R M T E B R O N
Er zijn verschillende mogelijkheden om via een STEG warmte naar aansluitende/omliggende bedrijven woningen
en/of publieke gebouwen te leveren. Een verschil dient gemaakt te worden tussen 2 verschillende manieren van
warmte valorisatie :
1.

Warmte onttrekken uit de water stoomcyclus die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken: de
warmtelevering heeft hierbij een negatieve invloed op het vermogen en het rendement van de STEG. 16

2.

Restwarmte onttrekken uit de koelwatercyclus : warmtelevering heeft hierbij geen impact op de
prestaties van de STEG, aangezien de warmte aanwezig in de koelwatercyclus niet bruikbaar is om
elektriciteit op te wekken.

De karakteristieken van de warmte van bovengenoemde 2 warmtebronnen worden hieronder verder
beschreven.
1.

2.

Warmte van de stoomcyclus is beschikbaar op verschillende temperaturen en drukken:
Warm water is beschikbaar op temperaturen tussen ca. 30°C en 350°C
Stoom is beschikbaar op de volgende drukniveaus: Lage druk (ca. 5 bar), Midden druk (ca. 45 bar)
en Hoge druk (ca. 175 bar). De (negatieve) impact op de prestaties van de STEG neemt toe met
het drukniveau ter hoogte van de afname. In theorie zou de STEG tot ca. 400 MWth stoom
kunnen leveren op de lage druk (ca. 5 bar) bij vollast.
Restwarmte is beschikbaar in de vorm van lauw (koel)water ter hoogte van de uitgang van de
condensor. De temperatuur is ca. 20°C boven de omgevingsluchttemperatuur (dus ~20-30°C in de
winter). Het koelwatercirculatiedebiet is ca. 33 000 m³/h en de beschikbare (rest)warmte is ca. 400
MWth op vollast. In normale omstandigheden wordt dit water afgekoeld via de koeltoren en opnieuw
naar de condensor gebracht.

C O N C R E T E O P P O R T U N I T E I T E N V A N W A R M T E L E V E R I N G D O O R D E S TE G
Het concept van een warmtelevering en de concrete inpassing in het STEG ontwerp hangt sterk af van de
toepassing en noden van de eindgebruikers. Op dit moment is er geen concrete vraag naar warmtelevering,
maar ENGIE-Electrabel heeft 2 mogelijke opportuniteiten geïdentificeerd:

16

•

Stoomlevering naar een naburig bedrijf ten behoeve van het industriële proces: de warmtevraag wordt
hierbij initieel ingeschat op 15 MWth en maximum 75 GWh/jaar, door middel van stoom op een druk
van 8 bar.

•

Levering van (rest)warmte onder de vorm van lauw water ten behoeve van ruimteverwarming en/of
sanitair warm water (hieronder stadsverwarming genoemd) naar een te ontwikkelen warmtenet in de

Er is wel een primaire energiebesparing ten opzichte van de situatie waarbij elektriciteit en stoom afzonderlijk van elkaar geproduceerd
worden
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Asiat wijk. De warmtevraag wordt hierbij initieel ingeschat op maximum 15MWth en maximum 10
GWh/jaar.
Het ontwerp van de STEG zal de technische mogelijkheid voorzien om die twee opties in de toekomst te kunnen
integreren.
Beide alternatieven zijn in de energiestudie, die toegevoegd zal worden aan de omgevingsvergunningsaanvraag,
beschreven en berekend. Uit de berekening blijkt dat het niet rendabel is om 15 MWth stoom te leveren volgens
de aannames uit de studie. Dit heeft een te groot elektriciteitsverlies.
Aangezien er daarenboven nog geen concrete vraag is voor warmte afname, wordt optie 1 bij opmaak van dit
MER niet beschouwd als een redelijk alternatief. Dit uitvoeringsalternatief zal dan ook niet verder uitgewerkt
worden doorheen het MER.
Stadsverwarming zou rendabel kunnen zijn vanaf 4500 huishoudens (deze getallen dienen in een gedetailleerde
studie bevestigd te worden). De levering van restwarmte via een warmtenet lijkt dus de meest interessante
optie, ook omwille van de reeds voorziene stedelijke ontwikkeling op de Asiat site.
Zoals gesteld is de capaciteit van restwarmte ter hoogte van de condensor zeer hoog ( ca 400MWth op vollast)
maar de temperatuur is laag, ca. 20°C boven de omgevingsluchttemperatuur (lage “kwaliteit” warmte). Deze is
dus niet meer inzetbaar om elektriciteit op te wekken, maar is ook niet direct inzetbaar om te dienen als
ruimteverwarming of om sanitair warm water aan te maken .
Er bestaan verschillende mogelijke configuraties voor de ontwikkeling van een warmtenet en de integratie ervan
in de STEG:
•

Warmtenet op middentemperatuur (80°-50°) of,

•

Warmtenet op lage temperatuur (50°-30°) of,

•

Warmtenet op zeer lage temperatuur (30°-10°) of,

•

Een combinatie van bovenstaande (indien een meer uitgebreid net ontwikkeld wordt)

In geval van een warmtenet op midden of lage temperatuur, dient het lauwe water afkomstig van de condensor
op hogere temperaturen gebracht te worden. Hiervoor zijn er verscheidene mogelijke oplossingen:
•

Inzet van een collectieve warmtepomp om centraal de temperatuur te verhogen en dan te verdelen. Dit
concept geeft de mogelijkheid om minder goed geïsoleerde woningen en gebouwen aan te sluiten.

•

Inzet van individuele warmtepompen die lokaal de temperatuur verhogen. Hiertoe dienen woningen en
gebouwen die aangesloten worden goed geïsoleerd te zijn.

•

Of een combinatie van bovenstaande.
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Figuur VII-2: collectieve vs individuele warmtepomp (Bron: Warmtenetwerk Vlaanderen, “sleutelrol voor
groene thermische energie”)

Het ontwerp moet nog verder bepaald worden, ook in functie van de ontwikkelingen van een warmtenet (Asiat
site, andere,…).
Asiat site zou een startpunt kunnen zijn voor een verdere ontwikkeling van een groter warmtenet. Met de
beschikbare warmte ( ca 400MWth bij vollast) zijn ambitieuze uitbreidingen mogelijk om een emissiereductie
inzake CO2 voorop te kunnen stellen in de mate dat door het warmtenet het gebruik van fossiele brandstoffen
voor gebouwverwarming zal afnemen. Stad Vilvoorde heeft een studie voorzien in samenwerking met VITO
betreffende de ontwikkeling van deze warmtenetten waarin ook de haalbaarheid zal onderzocht worden voor
uitkoppeling van deze warmte en rekening houdend met het feit dat de installatie in de realiteit niet continu en
in de verdere toekomst enkel als backup zal draaien.
Volgens recente informatie van de stad is deze studie op heden nog niet opgestart. ENGIE Electrabel verwelkomt
dit initiatief en stelt hun experten warmtenetten ter beschikking om hieraan ten volle mee te werken.
Aangezien er actueel nog geen zicht is op de haalbaarheid van dit project en daarenboven nog geen concrete
vraag, wordt optie 2 bij opmaak van dit MER niet beschouwd als een redelijk alternatief. Dit
uitvoeringsalternatief zal dan ook niet verder uitgewerkt worden doorheen het MER.
Zoals hierboven aangehaald zal de technische mogelijkheid wel voorzien worden om de beide opties in de
toekomst te kunnen integreren.

4.7

UITVOERINGSALTERNATIEVEN UIT DE BREF’S

Het project wordt afgetoetst aan volgende BREF’s:
-

Large Combustion Plants (LCP), juli 2017 – toegevoegd als bijlage A3
Industrial cooling systems (ICS), december 2001 – toegevoegd als bijlage A4

Op basis van deze aftoetsing voldoen de installaties van ENGIE – Electrabel en beide alternatieven voor koeling
(zowel voor koeltorens als voor een aerocondensor) aan de best beschikbare technieken en komen hier geen
nieuwe uitvoeringsalternatieven naar voren.
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Tabel VIII-1: Samenvattende ingreep-effectmatrix

Omschrijving

Bodem en
grondwater

Oppervlaktewater

Lucht (incl
geur)

Geluid en
trillingen

(1)

(0)

(1)

(1)

(0)

(1)

Klimaat

Landschap,
bouwkundig
erfgoed en
archeologie

Mens

Biodiversiteit

mobiliteit

(1)

(1)
geluid/lucht

(1)

(0)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)
lucht/geluid

(2)
lucht/geluid

(2)

(1)

(0)

(0)

(2)

(2)

(2)
lucht/geluid

(2)
lucht/geluid

(1)

(1)

(0)

(1)

(0)

(2)

(2)

(2)
lucht/geluid

(2)
lucht/geluid

(1)

(0)

(0)

alternatoren

(0)

(0)

(0)

(2)

(2) geluid

(2) geluid

(1)

(0)

(0)

Koelkringen en
aerocondensor

(0)

(0)

(0)

(2)

(2) geluid

(2) geluid

(1)

(0)

(0)

Koelkringen en koeltorens
(incl.
oppervlaktewaterwinning)

(0)

(2)

(0)

(2)

(2)
legionella/gelu
id

(2) geluid

(2)

(1)

(0)

(0)

(2)

(0)

(1)

(0)

(0)

(2)

(0)

(0)

(0)

(0)

(2)

(2)

(1) externe
veiligheid

(0)

(1)

(0)

(0)

Lozing afvalwater

(0)

(2)

(0)

(0)

(2) water

(2) water

(2)

(0)

(0)

Extern transport

(0)

(0)

(1)

(1)

(1)

(0)

(1)

(0)

(1)

AANLEGFASE
Bouw van de nieuwe STEG
EXPLOITATIEFASE

Gasturbine
Recuperatieketel en
stoomturbine
hulpketels

ONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN
Watervoorbehandeling en
demineralisatie via RO/EDI
aardgasontspanning
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Opslag brandbare
vloeistoffen en/of gevaarlijke
producten

(1)

(0)

(0)

niet te bestuderen

(1)

beknopt (kwalitatief) te bestuderen (er is mogelijk een effect)

(2)

grondig (kwantitatief) te bestuderen (er is misschien een significant effect)

(1) geur

(0)

(0)

(0)

(1)

Uitgaande van deze tabel worden de disciplines bodem en grondwater, mobiliteit en landschap, archeologie en bouwkundig erfgoed niet verder beschouwd als sleuteldiscipline.

(0)

(0)
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1.

D I SC I P LINE

1.1

O P P E R V L A K T E W A TE R

INLEIDING

1.1.1

Methodologie

Binnen de verschillende onderdelen bij uitwerking van de discipline worden (meet- en gemodelleerde)
gegevens getoetst aan toetsingswaarden (wettelijk vastgelegde milieukwaliteitsnormen en/of wetenschappelijke doelstellingen).
A L G E M E E N V E R O N T R E I N I G E N D E P A R A M E T E R S ( C Z V , B Z V , Z S , P H, T E M P E R A T U U R )
Parameter

Toetsingswaarde

Evaluatiecriterium

BZV

6 mg/l

CZV

30 mg/l

Zwevende stoffen

50 mg/l

90-percentielwaarde

pH

6,5 – 8,5

minimum - maximum

Temperatuur

25°C

maximum

O2-concentratie

6 mg/l

10 percentielwaarde

O2-verzadiging

120%

maximum

90-percentielwaarde

Bovenstaande toetsingswaarden zijn allemaal milieukwaliteitsnormen zoals opgenomen in Vlarem II,
bijlage 2.3.1 voor het type ‘grote rivier (Rg)’, waartoe de Zenne en het Kanaal Brussel-Rupel behoort.
NUTRIËNTEN
Parameter

Toetsingswaarde

Evaluatiecriterium

Kjeldahl-stikstof

6 mg/l

Nitraatstikstof

5,65 mg/l

Totaal stikstof

2,5 mg/l

Totaal fosfor

0,14 mg/l

gemiddelde waarde periode april – september (d.i.
zomerhalfjaargemiddelde)

Orthofosfaatfosfor

0,14 mg/l

jaargemiddelde

90-percentielwaarde

Bovenstaande toetsingswaarden zijn allemaal milieukwaliteitsnormen zoals opgenomen in Vlarem II,
bijlage 2.3.1 voor het type ‘grote rivier (Rg)’, waartoe de Zenne en het Kanaal Brussel-Rupel behoort.
ZOUTGEHALTE
In volgende tabel staan de milieukwaliteitsnormen voor het type ‘grote rivier’ opgenomen.
Parameter

Toetsingswaarde

Evaluatiecriterium

Chloriden

200 mg/l

90-percentielwaarde

Sulfaten

150 mg/l

gemiddelde

EC20

1.000 µS/cm

90-percentielwaarde
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OVERIGE VERONTREINIGINGSPARAMETERS (LIJST GEVAARLIJKE STOF FEN)
Tenslotte worden nog enkele andere parameters (zoals o.a. AOX en zware metalen) getoetst aan de
geldende milieukwaliteitsnormen/indelingscriterium zoals opgenomen in Vlarem II, bijlage 2.3.1 of, bij
ontstentenis hiervan, aan andere toetsingswaarden, zoals bv. PNEC, LOAEC, MAC, … De belangrijkste
toetsingswaarden die verderop aan bod komen, staan in onderstaande tabel opgesomd. Eventuele andere
toetsingswaarden die relevant worden in de loop van de studie zullen, waar nodig, verderop worden
toegelicht.
Parameter

Toetsingswaarde (mg/l)

Oorsprong

AOX

0,040

Indelingscriterium, Vlarem II, bijlage 2.3.1

Nitriet stikstof

0,20

Indelingscriterium, Vlarem II, bijlage 2.3.1

Kobalt

0,00060

Indelingscriterium, Vlarem II, bijlage 2.3.1

Vanadium

0,0050

Indelingscriterium, Vlarem II, bijlage 2.3.1

Zilver

0,00040

Indelingscriterium, Vlarem II, bijlage 2.3.1

Arseen

0,0050

Indelingscriterium, Vlarem II, bijlage 2.3.1

Barium

0,070

Indelingscriterium, Vlarem II, bijlage 2.3.1

1.1.2

1 . 1 . 2 .1

G e h a n t e e r d b e o o r d e l i n g s k a d e r v o o r e v al u a t i e v a n d e i m p a c t o p
k w a l i t e i t v a n h e t o p p e r v l a k t ew a t e r
Eva l u at i e va n d e p e rm a n e nte ( g e m i d d e l d e) i m p a c t

Het significantiekader voor de permanente (gemiddelde) impact verwijst naar de bijdrage van een
gemiddelde lozing tot de gehanteerde toetsingswaarden, m.a.w. de significantie van de lozing wordt
bepaald door de mate waarin de lozing een impact kan hebben op de immissiekwaliteit en de resterende
milieugebruiksruimte.
Als algemene regel geldt dat een bijdrage van meer dan 10% minstens als negatief beoordeeld wordt, tenzij
uit beschikbare gegevens blijkt dat de huidige immissieconcentratie lager is dan de helft van de
toetsingswaarde. In dat geval wordt een bijdrage van meer dan 20% als negatief beoordeeld. Een bijdrage
kleiner dan 1% wordt als verwaarloosbaar beschouwd. Dit kader wordt schematisch voorgesteld in
onderstaande tabel verder verduidelijkt.
Totale concentratieverhoging lozingen (X) vs.
toetsingswaarde

1% < X ≤ 10%

10% < X ≤ 20%

X > 20%

Y < 50%

-1

-1

-2

50% ≤ Y < 75%

-1

-2

-3

Y ≥ 75%

-2

-3

-3

Huidige,
immissiekwaliteit
toetsingswaarde

(Y)

vs.

-1: beperkt negatieve bijdrage (cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘beperkt’)
-2: negatieve bijdrage (cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘relevant’)
-3: aanzienlijk negatieve bijdrage (cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘belangrijk’)
Y = gemiddelde immissiekwaliteit stroomopwaarts de lozing
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Deze beoordelingsmethodiek laat afdoende toe om te oordelen of de totale in de geplande situatie
geloosde vuilvrachten op zich al dan niet (mede) een overschrijding van de toetsingswaarden kunnen
veroorzaken, en geldt als een eerste beoordeling om potentiële knelpunten te definiëren.

1 . 1 . 2 .2

B e o o rd e l i n g s ka d e r t i jd e l i j ke / wo rst - ca s e im p a c t

Hierna volgend wordt een algemeen en richtinggevend significantiekader weergegeven ter beoordeling van
de significantie van impact van de lozing van het bedrijfsafvalwater zoals opgenomen in het richtlijnenboek
water.
De beoordeling van de worstcase impact is er op gericht om na te gaan of onder bepaalde / tijdelijke
omstandigheden de lozing aanleiding kan geven tot een negatief / aanzienlijk negatief tijdelijk effect.
GEVAARLIJKE STOFFEN :
Een beoordeling of de lozing onder bepaalde omstandigheden aanleiding kan geven tot acuut
ecotoxicologische effecten. Hiertoe wordt volgend beoordelingskader gehanteerd.
Concentratieverhoging

Beoordeling

Gemodelleerde concentratieverhoging ≤ 0,5 x TW

 beperkt negatief tijdelijk effect
(cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘beperkt
tijdelijk effect’)

Gemodelleerde concentratieverhoging > 0,5 x TW en ≤ TW

 negatief tijdelijk effect
(cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘relevant
(aanvaardbaar) tijdelijk effect’)

Gemodelleerde concentratieverhoging > TW

 aanzienlijk negatief tijdelijk effect
(cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘belangrijk
(onaanvaardbaar) tijdelijk effect met potentieel risico
op acuut toxische effecten’)

De toetsingswaarde TW kan in dit geval bestaan uit maximale doelstellingen en/of NOEC’s en/of ER’s.
Er wordt opgemerkt dat een bijdrage kleiner dan 1% naar analogie met de permanente (gemiddelde)
impact als verwaarloosbaar wordt beschouwd.
Tevens wordt ingeschat of deze situatie o.b.v. de frequentie waarmee ze zich voordoet een invloed kan
hebben op de invulling van de jaargemiddelde kwaliteitsdoelstellingen.
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NIET GEVAARLIJKE STOFFEN :
Een beoordeling of de lozing onder bepaalde omstandigheden aanleiding kan geven tot regelmatige
overschrijdingen van de kwaliteitsdoelstelling waardoor op jaarbasis de kwaliteitsdoelstelling meer dan
10% van de tijd overschreden wordt. Hiertoe wordt volgend beoordelingskader gebruikt.
Concentratieverhoging

Beoordeling

Gemodelleerde concentratieverhoging ≤ 0,5 x TW

 verwaarloosbaar tijdelijk effect
(cfr. terminologie van het
‘verwaarloosbaar tijdelijk effect’)

RLB

Gemodelleerde concentratieverhoging > 0,5 x TW en ≤
TW

 beperkt negatief tijdelijk effect

Gemodelleerde concentratieverhoging > TW
frequentie van voorkomen < 10% op jaarbasis

en

 negatief tijdelijk effect

Gemodelleerde concentratieverhoging > TW
frequentie van voorkomen > 10% op jaarbasis

en

water

(2011):

(cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘beperkt
tijdelijk effect’)

(cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘relevant
tijdelijk effect)

 aanzienlijk negatief tijdelijk effect
(cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘belangrijk
(onaanvaardbaar) tijdelijk effect, het
tijdelijk effect vormt op zich aanleiding tot het niet
respecteren van de kwaliteitsdoelstelling op jaarbasis’)

Er wordt opgemerkt dat een bijdrage kleiner dan 1% naar analogie met de permanente (gemiddelde)
impact als verwaarloosbaar wordt beschouwd.

1 . 1 . 2 .3

Milderende maatregelen

Indien de impact van een lozing (permanent en/of tijdelijk) als aanzienlijk negatief wordt beschouwd, is het
voorstellen van milderende maatregelen vereist. Voor een beperkt negatieve of negatieve bijdrage is
onderzoek naar milderende maatregelen minder dwingend, maar kunnen desgevallend milderende
maatregelen worden voorgesteld die eventueel gekoppeld zijn aan een lange of middellange termijn.

1.1.3

Gehanteerd beoordelingskader voor de evaluatie van de hydraulische
impact

De beoordeling van de hydraulische impact is er op gericht om na te gaan of de captatie van
oppervlaktewater en de lozing van koelwater een betekenisvolle wijziging in het afvoergedrag van het
oppervlaktewater kan teweeg brengen.
Hierbij wordt in eerste instantie zowel een gemiddelde situatie als een worst-case situatie beschouwd.
-

Bij de gemiddelde situatie zal het gemiddeld netto onttrokken debiet worden vergeleken met het
gemiddeld debiet van het Zeekanaal Brussel-Rupel. Een indicatieve drempelwaarde van 1% wordt
hierbij gehanteerd.

-

Bij de worst-case situatie zal het 90P netto onttrokken debiet worden vergeleken met het 10Pdebiet van het Zeekanaal Brussel-Rupel. Een indicatieve drempelwaarde van 10% wordt hierbij
gehanteerd.

Wanneer in de beide situaties de respectievelijke drempelwaarden gerespecteerd worden, wordt
aangenomen dat er geen betekenisvolle wijziging in het afvoergedrag van het oppervlaktewater verwacht
wordt. Indien de drempelwaarden worden overschreden zal de verdere invloed op het studiegebied
geëvalueerd worden.
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Gehanteerd beoordelingskader voor de evaluatie va n de thermische impact

De beoordeling van de warmtelozing is er in eerste instantie op gericht om na te gaan of de warmtelozing
kan leiden tot onaanvaardbare temperatuurtoenames voor aquatische fauna.
Voor de beoordeling van de geloosde thermische vracht wordt richtinggevend volgend beoordelingskader
gehanteerd, zoals opgenomen in het RLB water.
temperatuurstijging (X)

beoordeling

X ≤ 1°C

Beperkt negatieve thermische impact
(cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘beperkte
thermische impact’)

1°C < X ≤ 3°C

Negatieve thermische impact
(cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘relevante
(aanvaardbare) thermische impact’)

X > 3°C

Aanzienlijk negatieve thermische impact
(cfr. terminologie van het RLB water (2011): ‘belangrijke
thermische impact’)

Bij een aanzienlijk negatieve thermische impact zal de omvang van de warmtepluim worden beoordeeld.
Indien dit meer dan 25% van de dwarsdoornede bedraagt van het oppervlaktewater zal een aanvullende
evaluatie opgemaakt worden. Immers, volgens de CIW beoordelingssystematiek warmte lozingen (2004),
waarnaar ook Richtlijnenboek water vereist, kan de de beheerder van de waterloop op basis van specifieke
informatie afwijken van de streefwaarde van 25 % van deze dwarsdoorsnede. Dit kan bijvoorbeeld van
toepassing zijn in een haven of een doodlopend kanaalpand.

1.1.5
1 . 1 . 5 .1

G e h a n t e e r d e f o r m u l es v o o r b er e k e n i n g e n
B e re ke n i n g ge m i d d e l d e st r u c t u re l e i m p a ct

Voor de berekeningen van de gemiddelde structurele impact, wordt gewerkt met de volgende formule:
𝐶𝑣,𝑔𝑒𝑚 =

𝐶𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓,𝑔𝑒𝑚 𝑥 𝑄𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓,𝑔𝑒𝑚
𝑄𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓,𝑔𝑒𝑚 + 𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝,𝑔𝑒𝑚

Waarbij: Cv, gem = gemiddelde bijdrage in de concentratie van de waterloop door lozing bedrijf
Cbedrijf,gem = gemiddelde effluentconcentratie lozing bedrijf
Qbedrijf,gem= gemiddeld geloosd dagdebiet bedrijf
Qrivier, gem= gemiddeld doorstroomdebiet rivier t.h.v. lozingspunt

De resulterende bijdrage wordt vervolgens getoetst t.o.v. de toetsingswaarde zoals weergegeven in § 1.1.1
volgens het toetsingskader voor gemiddelde bijdragen zoals beschreven in §1.1.2.1.
De gebruikte debieten en concentraties van de waterloop worden besproken in § 1.2.2, bij de beschrijving
van de ontvangende waterloop. De gehanteerde debieten en concentraties zullen telkens worden
opgenomen in de tabel met het overzicht van de resultaten van de impactberekeningen.

1 . 1 . 5 .2

B e re ke n i n g t i j d e l i j ke ‘ wo rstcas e ’ i m p a c t

Voor de berekening van de tijdelijke, worstcase-impact, wordt gewerkt met de volgende formule:
𝐶𝑣,𝑤𝑐 =

𝐶𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓,𝑤𝑐 𝑥 𝑄𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓,𝑤𝑐
𝑄𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓,𝑤𝑐 + 𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝,𝑤𝑐
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Waarbij: Cv, wc = worstcasebijdrage in de concentratie van de waterloop door het bedrijf
Cbedrijfn,wc = worstcase-effluentconcentratie lozing bedrijf
Qbedrijf, wc = worstcase geloosd dagdebiet bedrijf
Qrivier, wc = 10-percentiel doorstroomdebiet waterloop t.h.v. lozingspunt

De resulterende bijdrage wordt vervolgens getoetst t.o.v. de toetsingswaarde zoals weergegeven in §1.1.1
volgens het toetsingskader voor worstcasebijdragen zoals beschreven in § 1.1.2.2.
De gebruikte debieten en concentraties van de waterloop worden besproken in § 1.2.2, bij de beschrijving
van de ontvangende waterloop. De gehanteerde debieten en concentraties zullen telkens worden
opgenomen in de tabel met het overzicht van de resultaten van de impactberekeningen.

1 . 1 . 5 .3

B e re ke n i n g te m p e ratu u rs effe ct

De temperatuur na lozing in het Zeekanaal Tkanaal (°C) kan worden berekend als volgt (‘verdunningsregel’):

T kanaal = ((Q waterloop X T waterloop) + (Q bedrijf X T bedrijf))/(Q waterloop + Q bedrijf)
Bij berekende temperatuurstijgingen van > 3°C (waarbij dus niet aan het toetsingskader voor thermische
impact zoals beschreven in §IX 1.1.5.zal worden voldaan), zal een berekening gebeuren van de mengzone.
De mengzone is een beperkte zone rond het lozingspunt waar het geloosde koelwater zich in beperkte
mate mengt met oppervlaktewater. Volgens Artikel 4 van de Kaderrichtlijn water kunnen mengzones,
worden toegelaten waarin de waterkwaliteitsdoelstellingen niet gehaald worden. Dit werd inmiddels
geïmplementeerd in de Vlaamse wetgeving door het Waterwetboek.
Voor warmtelozingen wordt doorgaans gekozen voor een maximaal percentage van de natte
dwarsdoorsnede en een maximum volume waar de temperatuur hoger is dan het ernstig risiconiveau.
Met de volgende formule is voor het criterium ten aanzien van de natte dwarsdoorsnede een inschatting
te maken17.
Mengzone = Qbedrijf/Qwaterloop X ( 1 + (T bedrijf- T ER)/ ( T ER – T waterloop-)
Met TER = temperatuur waarbij een ernstig risiconiveau optreedt. Conform de CIW beoordelingssytematiek
wordt hiervoor de temperatuur van 28 ° C gehanteerd.
De Vlaamse Regering kan aan lozingspunten grenzende mengzones aanwijzen. In die mengzones mogen de
concentraties van prioritaire stoffen en de door de Vlaamse Regering aangewezen verontreinigende stoffen
de desbetreffende milieudoelstellingen overschrijden, mits dat geen gevolgen heeft voor de naleving van
deze normen in de rest van het oppervlaktewaterlichaam in kwestie.
Bij de aanwijzing van lozingspunten waarborgt de Vlaamse Regering dat de omvang van elke mengzone:
1° beperkt is tot de nabijheid van het lozingspunt;
2° proportioneel is, rekening houdend met de concentraties van de verontreinigende stoffen op het
lozingspunt en de geldende voorwaarden voor de emissies van verontreinigende stoffen.

17

‘Beoordelingssystematiek voor warmtelozingen’, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (NL), 25 november 2004.
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AFBAKENING EN BESCHRIJVING VAN HET STUDIEGEBIED

Het studiegebied binnen de discipline oppervlaktewater omvat de oppervlaktewateren waarvan de
kwaliteit of kwantiteit beïnvloed (kan) worden door de lozingen van afvalwater, captatie van kanaalwater
en het lozen van (al dan niet opgewarmd) koelwater.
In eerste instantie wordt het studiegebied dan ook beperkt tot het Zeekanaal Brussel-Rupel (incl. het
insteekdok) en de Zenne.

1.2.1

H y d r o g r a f i s c h e s i t u er i n g s t u d i eg e b i e d

De Zenne en het Zeekanaal Brussel-Rupel zijn beiden in het stroomgebied van de Schelde gesitueerd,
meerbepaald in het Dijle-Zennebekken.
Het segment van de Zenne t.h.v. de projectsite behoort tot het waterlichaam VL05_93 (Zenne II), beheerd
door De Vlaamse Waterweg NV. Het betreft een sterk veranderde waterloop, behorend tot categorie Rivier
en type ‘grote rivier’ (Rg).
Het Zeekanaal Brussel-Rupel verbindt de Haven van Brussel met de zeehaven van Antwerpen via de Schelde
(samenvloeiing t.h.v. Wintam), en met Willebroek via de Rupel (samenvloeiing t.h.v. Klein-Willebroek). Het
kanaal speelt een belangrijke rol voor de waterhuishouding in de Zenne vallei. Stroomopwaarts van Brussel
t.h.v. Lembeek zijn er overstorten voorzien waar typisch water vanuit de Zenne wordt overgestort in het
kanaal (hier Kanaal naar Charleroi genoemd). Daarnaast zijn er t.h.v. Aa-eiland en de Ninoofse Poort
(Brussel) nog overstorten voorzien waarlangs overtollig water van de Zenne in het kanaal kan stromen.
T.h.v. het insteekdok te Vilvoorde, dus ten noordoosten van de projectsite, zijn eveneens overstorten
voorzien, waar typisch water van het kanaal terug wordt overgestort in de Zenne. In die zin speelt het
kanaal de rol van een buffer, zodat de vallei van de Zenne, en de stad Brussel in het bijzonder, gevrijwaard
blijft van wateroverlast. Het overstort t.h.v. het insteekdok (“Hevels van Eppegem”) bestaat uit 5 hevels
met een totale maximale capaciteit van ca. 90 m³/s.
Het segment van het Zeekanaal Brussel-Rupel t.h.v. het bedrijf behoort tot het waterlichaam VL11_181,
beheerd door De Vlaamse Waterweg NV. Het betreft een kunstmatige waterloop, behorend tot categorie
Rivier en type ‘grote rivier’ (Rg).
Noch de Zenne noch het Zeekanaal Brussel-Rupel zijn cfr. het besluit van de Vlaamse regering van
08/12/1998 aangeduid als oppervlaktewater voor productie van drinkwater, zwemwater, viswater of
schelpdierwater

1.2.2
1 . 2 . 2 .1

Hydraulische karakteristieken
Ze n n e

De afvoerdebieten van de Zenne worden gemeten t.h.v. de meetstations van het meetnet van het
Hydrologisch informatiecentrum (HIC). De Zenne en haar bijrivieren zijn typische regenrivieren. Het
meetpunt stroomopwaarts van ENGIE – Electrabel is weergegeven in onderstaande figuur.
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Figuur IX-1: situering van het meetpunt (debiet) stroomopwaarts van ENGIE - Electrabel

ENGIE Electrabel

Meetpunt zen04a-1066

Bron: wwwwaterinfo.be

In Tabel IX-1 wordt een samenvatting gegeven van de (als daggemiddelden) gemeten afvoerdebieten voor
de periode 2016-2019.
Tabel IX-1 Afvoerdebieten Zenne
Situatie

O
O

Meetpunt

zen04a-1066

Afvoerdebieten (m³/s) (*)

Lambert -coördinaten
X

Y

10P

Gem.

90P

153643

178596

3,78

7,47

12,75

stroomopwaarts van de lozingen van de ENGIE – Electrabel

(*) beschouwde periode 2016-2019

PROJECT-MER
STEG-VILVOORDE
IX. EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING

1 . 2 . 2 .2

Uitgave: April 2021
Revisie: 3.0
p. IX.10

Ze e ka n a a l B r u s s e l - R up e l

KANAAL
Het Zeekanaal Brussel-Rupel vormt vanuit hydraulisch oogpunt een complex en specifiek gegeven. Het
debiet van het kanaal wordt in belangrijke mate bepaald door menselijke manipulaties. Deze bestaan er in
het waterpeil te controleren teneinde vnl. in stroomopwaartse gebieden (m.n. Brussel) overstromingen te
vermijden en teneinde de vereiste vaardiepte voor schepen te handhaven. Er is dus een belangrijke bias
van het natuurlijk afvoerdebiet van het Zeekanaal enerzijds door de werking van de sluis in Zemst (waarbij
tot 6.9 m³/s wordt versluisd richting Vilvoorde) en het gebruik van de vijf pompen, die aldaar aanwezig zijn
om het waterniveau in het Kanaal te regelen. Er kan daar tot 30 m³/s worden verpompt vanuit de Schelde.
Volgens de beschikbare informatie zijn er geen limnigrafen aanwezig op het Zeekanaal Brussel-Rupel
binnen de wijde omgeving van het bedrijf.
De gemodelleerde debieten van het Zeekanaal Brussel-Rupel (afkomstig van de Vlaamse
Milieumaatschappij) zijn weergegeven in Tabel IX-2.
Tabel IX-2 Debieten Zeekanaal Brussel-Rupel (gemodelleerde debieten VMM)
Afvoerdebieten (m³/s)
10P

Gem.

2,54

5,44

INSTEEKDOK
Het insteekdok zal in de geplande situatie enkel gebruikt worden voor de captatie van kanaalwater. In een
overleg met de Vlaamse Waterweg is gebleken dat er voor het insteekdok in het merendeel van de gevallen
geen natuurlijk afvoerdebiet is en dat er, buiten de periodieke afvoer van hemelwater, geen andere
lozingen aanwezig zijn.
Als er geen debiet is door de hevel, wordt het insteekdok een “doodlopend kanaalpand” en is de stroom in
eerste instantie beperkt tot de captatie van het koelwater van ENGIE – Electrabel.

1.2.3

F y s i c o c h e mi s c h e k a r ak t e r i st i e k e n

In volgende paragrafen wordt zowel voor het Zeekanaal Brussel-Rupel als voor de Zenne een beschrijving
opgenomen van de fysico-chemische kwaliteit, de biologische kwaliteit en de kwaliteit van de
waterbodems, in de omgeving van de lozingspunten.
Hiertoe wordt beroep gedaan op informatie die beschikbaar is via het meetnet oppervlaktewater en
waterbodem van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). In Tabel IX-3 wordt een overzicht gegeven van
geconsulteerde meetpunten. Deze meetpunten zijn eveneens aangeduid op Figuur IX-2.
Er wordt opgemerkt dat de bespreking van de kwaliteit van de betrokken waterlopen stroomopwaarts van
de lozingspunten voor afvalwater en koelwater in essentie ook een bespreking is van de referentiesituatie,
m.n. de situatie waarbij het bedrijf aanwezig is, maar niet in werking is.
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Tabel IX-3 Gehanteerde meetpunten oppervlaktewater
Waterloop

Situatie

Meetpunt

Lambert
Lambert
Meest recente meetgegevens
X-coördinaat Y-coördinaat
FC
BK
WB

Zenne

O

345450

153513

180671

2020

2006

-

Zenne

A

345200

154880

181495

2020

2017

2006

Kanaal

O

354000*

152864

177304

2020

2019

2006

Kanaal

A

352500

151514

185339

2008

2008

2008

O

stroomopwaarts van de lozingen van ENGIE – Electrabel

A

stroomafwaarts van de lozingen van ENGIE – Electrabel

FC fysico-chemische kwaliteit
BK biologische kwaliteit
WB kwaliteit van de waterbodem
* Om de fysico chemische karakteristieken stroomopwaarts van het Zeekanaal Brussel-Rupel te beschrijven wordt, ondanks de grotere
afstand, het meetpunt 35400 weerhouden in de plaats van meetpunt 35300 aangezien er in meetpunt 35400 recentere metingen
beschikbaar zijn.

Figuur IX-2: situering van de fysico-chemische meetpunten stroomopwaarts en -afwaarts
352500

Engie
345200
345450

35400
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Fysico-chemische k waliteit

De actuele kwaliteit (immissieconcentraties) van de Zenne en het Zeekanaal Brussel-Rupel wordt
besproken aan de hand van metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) t.h.v. een
stroomopwaartse meetpunten, nl. 345450 (Zenne) en 354000 (kanaal Brussel-Rupel), en het
stroomafwaartse meetpunt 345200 (Zenne) en 352500 (kanaal Brussel-Rupel).
Opm.

voor de beschrijving van de fysico-chemische kwaliteit worden preferentieel gegevens beschouwd van de laatste 3 jaar
(periode 2018 t.e.m. 2020), voor zoverre deze beschikbaar zijn. In geval de meest recente meetgegevens dateren van vóór
deze periode, worden deze samen met de daarvoor gaande jaren (max. 5 jaar) in beschouwing genomen. Dit is het geval
voor:
- MP352500 (Kanaal) – gegevens van 2005 t.e.m. 2008 in beschouwing genomen.

Aangezien er voor AOX in de betrokken meetpunten geen gegevens beschikbaar zijn, idem voor sulfaten in
het Zeekanaal Brussel-Rupel, worden voor beide parameters waardes gebruikt van 2016-2019 afkomstig
van metingen van het Zeekanaal stroomopwaarts ter hoogte van een andere gascentrale van ENGIE –
Electrabel te Drogenbos.
De gemeten immissieconcentraties voor de niet-gevaarlijke stoffen worden eveneens getoetst aan de
vigerende kwaliteitsdoelstellingen en weergegeven in onderstaande tabel.
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Tabel IX-4: fysico-chemische kwaliteit stroomopwaarts en –afwaarts van de lozingen
Meetpunt stroomopwaarts

Meetpunt stroomafwaarts

Parameter

Eenheid

Toetsingswijze

345450
(Zenne)

354000
(kanaal
BrusselRupel)

345200
(Zenne)

352500
(kanaal
BrusselRupel)

MKN

Biologische
zuurstofvraag

mg O2/l

90-perc.

9,9

2,8

8,9

2,5

6

Chemische
zuurstofvraag

mg O2/l

90-perc.

31

19

35

22

30

Zwevende
stoffen

mg/l

90-perc.

30

27

32

32

50

O2

mg O2/l

10-perc.

2,9

5,4

3,0

3,7

6

O2 verz.

%

maximum

79

102

79

105

120

EC20

µS/cm

90-perc.

1.049

821

1.377

868

1.000

Chloriden

mg/l

90-perc.

130

96

246

98

200

Sulfaten

mg/l

gemiddelde

91

70

98

-

150

Temperatuur

°C

maximum

20

27

20

25,3

25

pH

Sörensen

max.

7,7

8,3

7,7

8,3

8,5

Kjeldahl-N

mg N/l

90-perc.

-

<1

-

4,5

6

Nitraat-N

mg N/l

90-perc.

3,5

4,9

3,6

6

5,65

Totaal
stikstof

mg N/l

zomerhalfjaargemiddelde

5,2

3,8

5,2

-

2,5

OrthofosfaatP

mg P/l

gemiddelde

0,31

0,11

0,35

0,2

0,14

Totaal fosfor

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

0,62

0,19

0,57

0,36

0,14

AOX

mg/l

gemiddelde

-

0,032

-

-

0,04

Rood: overschrijding MKN

O.b.v. bovenstaande waarden blijkt dat t.h.v. de beschouwde meetpunten in de Zenne overschrijdingen
van de kwaliteitsdoelstellingen worden vastgesteld voor:
−

algemene verontreinigende parameters als BZV en CZV;

−

nutriënten als totaal stikstof, orthofosfaat, totaal fosfor;

−

geleidbaarheid, chloride

O.b.v. bovenstaande tabel blijkt dat t.h.v. de beschouwde meetpunten voor het Zeekanaal Brussel-Rupel
overschrijdingen van de kwaliteitsdoelstellingen worden vastgesteld voor:
−

nutriënten als totaal stikstof, nitraat, orthofosfaat en totaal fosfor;

−

opgeloste zuurstofverzadiging en temperatuur.
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P ra t i - i n d e x e n b i o l o g i s c h e k w a l i t e i t

De Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO) is een kwaliteitsindex die verband houdt met de
aanwezigheid opgeloste zuurstof, hetgeen belangrijk is voor biologisch leven in waterlopen. Een lagere
waarde van de index duidt hierbij op een betere kwaliteit. Aan de PIO-waarden worden volgende
beoordelingen gekoppeld; 0-1 = ‘niet verontreinigd’, >1-2 = ‘aanvaardbaar’, >2-4 = ‘matig verontreinigd,
>4-8 = ‘verontreinigd’, >8-16 = ‘zwaar verontreinigd’, >16 = ‘zeer zwaar verontreinigd.
Bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit wordt gebruik gemaakt van de Belgische Biotische
Index (BBI). Een hogere waarde van de index duidt hierbij op een betere kwaliteit. Aan de BBI-waarden
worden volgende beoordelingen gekoppeld; 0 = ‘uiterst slechte kwaliteit’, 1-2 = ‘zeer slechte kwaliteit’, 34 = ‘slechte kwaliteit, 5-6 = ‘matige kwaliteit’, 7-8 = ‘goede kwaliteit’, 9-10 = ‘zeer goede kwaliteit’.
In Figuur IX-3 en Figuur IX-4 wordt een overzicht gegeven van de relevante gegevens m.b.t. de Prati-index
en de Belgische biotische index voor resp. de Zenne en het Zeekanaal Brussel-Rupel.
Figuur IX-3: Prati-index en Biotische index van de Zenne: MP 345200 stroomafwaarts (boven) en MP
345400 stroomopwaarts (onder)
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Wat betreft de Zenne (zie Figuur IX-3) is de BBI bij de beschouwde meetpunten enkel t.h.v. MP345200
gemeten. In 2002-2006 werd een BBI opgetekend onder de 2 (zeer slechte kwaliteit), terwijl in 2016 en
2017 een BBI werd opgetekend van respectievelijk 6 en 5 (matige kwaliteit). Wat betreft de prati index is
er voor het meetpunt stroomopwaarts slechts één waarde (2006) opgetekend namelijk 8 (verontreinigd).
Stroomafwaarts bedraagt de prati index 8 – 9 (verontreinigd tot zwaar verontreinigd) voor 2002 – 2006.
Vanaf 2008 schommelt de waarde tussen 3 en 5 (matig verontreinigd tot verontreinigd).
Figuur IX-4: Prati-index en Biotische index Zeekanaal Brussel-Rupel: MP 352500 stroomafwaarts (boven)
en MP 354000 stroomopwaarts (onder)

Voor wat betreft het Zeekanaal Brussel-Rupel blijkt voor de Belgische biotische index dat de kwaliteit t.h.v.
beide meetpunten als ‘matig’ kan beoordeeld worden. Voor de prati index kan een evolutie worden gezien
van ‘verontreinigd’ (1989 – 2008) naar ‘matig verontreinigd’ / ‘aanvaardbaar’ (2008-2020).
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Kw a l i t e i t w a t e r b o d e m

Voor de Zenne is de kwaliteit van de waterbodem bij de beschouwde meetpunten gemeten t.h.v.
MP345200:
−

voor MP345200 is bij de meest recente meting (2006) een triadekwaliteit van eindklasse 4 (‘sterk
verontreinigd’) toegekend t.g.v. een fysico-chemie-indeling klasse 4, een ecotoxicologie-indeling
klasse 3 en een biologie-indeling klasse 4.

Voor het Zeekanaal Brussel-Rupel is de kwaliteit t.h.v. beide meetpunten gemeten:
−

voor MP354000 is bij de meest recente meting (2006) een triadekwaliteit van eindklasse 4 (‘sterk
verontreinigd’) toegekend t.g.v. een fysico-chemie-indeling klasse 4, een ecotoxicologie-indeling
klasse 4 en een biologie-indeling klasse 3;

−

voor MP352500 is bij de meest recente meting (2006) een triadekwaliteit van eindklasse 3
(‘verontreinigd’) toegekend t.g.v. een fysico-chemie-indeling klasse 3, een ecotoxicologie-indeling
klasse 2 en een biologie-indeling klasse 1;

1.3

BESCHRIJVING VAN DE ACTUELE SITUATIE

In de actuele situatie is de lozing van bedrijfsafvalwater in de Zenne beperkt tot de lozing van het insijpelend
grondwater in de kelder van vnl. het stoomturbinegebouw en de ondergrondse galerij en het afvalwater
afkomstig van onderhoudsactiviteiten. Aangezien er in de actuele situatie geen koeltorens gebruikt worden
(open cycle), is er geen lozing van het concentraat van de RO-installatie en geen lozing van koelwater.
De impact in de actuele situatie is dan ook verwaarloosbaar binnen de beschrijving onder deel §1.2.3 .
Gelet op het beperkt aantal werknemers wordt de lozing van het gezuiverd (IBA) sanitair afvalwater in de
Zenne als verwaarloosbaar beschouwd.

1.4

BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUAT IE

In de referentiesituatie is de bestaande elektriciteitscentrale aanwezig maar niet in werking.
Er zijn dan ook geen lozingen van bedrijfsafvalwater of koelwater.
Voor een beschrijving van de milieukwaliteit in de referentiesituatie wordt verwezen naar §1.2.3.

1.5
1.5.1

EMISSIES IN DE GEPLANDE SITUATIE
Aanlegfase

Het watergebruik en de aquatische emissies tijdens de aanlegfase zijn deze van een werf. Er zal
hoofdzakelijk water voor sanitaire doeleinden gebruikt worden. Aangezien op beperkte piekmomenten tot
500 mensen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn, kan dit waterverbruik op deze momenten oplopen tot 60
m³/dag (120 liter per dag per persoon). Aangezien aansluiting op de riolering niet mogelijk is, zal de werf
voorzien worden van voldoende chemische toiletten of eventueel individuele behandelingsinstallaties voor
lozing in de Zenne.
Tijdens de aanlegfase is er op enkele plaatsen bemaling voorzien. Voor een overzicht van deze locaties
alsook de lozing van het bemalingswater wordt verwezen naar §IX7.1.
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E x p l o i t a t i e f a s e 18
B e d r i j fs af va l wate r

1.5.2.1.1 DEBIET

Voor de gemiddelde structurele impact wordt rekening gehouden met een lozingsdebiet van 300 m³/dag.
Deze batchlozing omvat in deze situatie in hoofdzaak de lozing van de concentraatstroom van de UF/ROinstallatie en verliezen van de water-stoomkring. Hierbij wordt geen rekening gehouden met periodieke
reinigingen van de UF/RO.
Voor de tijdelijke worst-case impact wordt er wel rekening gehouden met deze periodieke reinigingen. Voor
de impactberekening wordt een maximaal lozingsdebiet weerhouden van 500 m³/dag.
1 . 5 . 2 . 1. 2 K WAL IT EIT

Wat betreft de samenstelling van het geloosde bedrijfsafvalwater wordt verwezen naar deel V § 1.1.3. De
reiniging van de UF/RO membranen wordt ook beschreven in deel IV § 2.2.2. In onderstaande Tabel IX-5
zijn de voornaamste parameters opgenomen per afvalwaterstroom.
Daar het finale design van de demineralisatie installatie (via coagulatie/flocculatie en UF/RO) nog niet
gekend is, werd uitgegaan van gelijkaardige installaties op andere sites van ENGIE – Electrabel.
Tabel IX-5: contaminanten in het bedrijfsafvalwater
Afvalwaterstroom

Continue of periodieke lozing?

Voornaamste polluenten

Concentraat van de RO

Continu: ca. 3,34 m³/u

Opconcentratie van kanaalwater
(~x4) + Ptot van antiscalant + Fe, Cl,
V en Co afkomstig van toevoeging
FeCl3 , Ntot

Effluent van reiniging RO

Periodiek (maandelijks met NaOH
en citroenzuur): 2 x 11 m³ en
sporadisch natriumbisulfiet ~ 1 m³

COD, Ptot, SO4

Tegenspoeling van UF

Periodiek (elke 4 uur): 11 m³

Zwevende stoffen*, Fe, COD

Effluent van reiniging UF

Periodiek (2 wekelijks met NaOCl
en 3 wekelijks met citroenzuur ): 2
x 44 m³

COD, AOX, Fe,Cl, Ntot

Reinigingswater vloer/installaties +
afvalwater labo

Periodiek

Organische belasting, minerale oliën,
zwevende stoffen, zware metalen,
vetten

Verliezen water stoom kring

periodiek

N, P

Potentieel verontreinigd hemelwater

i.g.v. een regenbui

Organische belasting en sporen van
minerale oliën

*de zwevende stoffen zullen beperkt zijn daar deze zullen weerhouden worden in de voorbehandelingstap
(coagulatie/flocculatie/UF) van het oppervlaktewater
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Bij de bespreking van de exploitatiefase wordt voornamelijk rekening gehouden met de effecten, die optreden in de zogenaamde
vervangingfase (2025- 2035) met een maximum van 8700 draaiuren per jaar (zie hoofdstuk I deel I3) . Voor de backupfase (2035 2050) en de groene fase (> 2040) wordt een veel lager aantal draaiuren verwacht zodat de effecten op dagbasis vergelijkbaar kunnen
zijn doch op jaarbasis beduidend lager.
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S a n i ta i r af va l wate r

1.5.2.2.1 DEBIET

Voor de geplande situatie wordt de hoeveelheid sanitair afvalwater gebaseerd op het verwachte aantal
werknemers geraamd op ca. 800 m³/j. Rekening houdend met enige marge op het aantal werknemers, en
dus op de debieten inzake sanitair afvalwater, wordt bij de verdere evaluaties voor de geplande situatie
rekening gehouden met een maximaal lozingsdebiet van max 3 m³/d en 800 m³/j.
1 . 5 . 2 . 2. 2 K WAL IT EIT

Het sanitaire afvalwater dat, na zuivering over een IBA, wordt geloosd is relatief t.o.v. het bedrijfsafvalwater
beperkt qua debiet en vuilvracht, en naar verwachting niet bepalend voor de potentiële impact op het
Zeekanaal. Bij de verdere evaluatie van de impact van lozing van afvalwater op de kwaliteit van het
Zeekanaal zal bijgevolg niet worden ingegaan op het sanitaire afvalwater.

1 . 5 . 2 .3

Ko e lwate r

19

1.5.2.3.1 ALGEMEEN

Voor een natte koeltoren wordt de thermische last voornamelijk naar de lucht / de atmosfeer geloosd.
Daardoor wordt de temperatuur van de koelwaterspuien voornamelijk door de natteboltemperatuur van
de lucht bepaald en niet door de temperatuur van het opgenomen oppervlaktewater. Het verschil tussen
de koelwatertemperatuur (en dus temperatuur van de spuien) en de luchtnatteboltemperatuur is ca. 412°C (afhankelijk van de omgevingsluchttemperatuur en relatieve vochtigheid). Het laagste verschil (4°C)
wordt bereikt bij de hoogste natteboltemperaturen (hittegolf).
De frequentie van de hoge natteboltemperaturen worden in de volgende tabel weergegeven:
Tabel IX-6: frequentie van de hoge natteboltemperaturen

19

Natteboltemperatuur > …

Frequentie (%)

23°C

0,04%

22°C

0,15%

21°C

0,39%

20°C

0,90 %

19°C

1,75%

18°C

3,21%

Enkel voor het scenario met koeltorens zal er koelwater zijn
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De verwachte maandelijkse gemiddelde temperatuur van het koelwater is weergegeven in de tabel
hieronder:
Tabel IX-7: verwachte maandelijkse gemiddelde van de temperatuur van het koelwater en spuien
Maand

T spuien (°C)

Jan

15,4

Feb

15,0

Maa

16,6

Apr

18,5

Mei

20,6

Jun

22,2

Jul

23,3

Aug

23,2

Sep

21,7

Okt

19,9

Nov

17,5

Dec

16,4

Door de verdamping van het koelwater dikken zouten en mineralen in. Om de concentratie van deze stoffen
te beperken dient een hoeveelheid koelwater te worden gespuid. Deze koelwaterspui wordt geloosd in het
Zeekanaal. Het aanvulwater ter compensatie van de verdamping en de koelwaterspui wordt uit het
insteekdok gecapteerd.
De belangrijkste oorzaken van waterverlies in recirculerende systemen zijn verdamping, spui, en
spat/windverliezen. Om water te besparen worden vaak zogenaamde druppelvangers aangebracht. Door
deze druppelvangers worden de waterdruppels die meegezogen worden in de luchtstroom tot een
minimum beperkt.
De indikkingsfactor bepaalt het spuidebiet. Met een hogere indikkingsfactor is de lozing lager, maar het
wordt moeilijker om de vervuiling van de kring te controleren en er moeten meer chemische producten
gebruikt worden om de pH te verlagen en de biologische activiteit af te remmen.
1.5.2.3.2 DEBIET

Voor de gemiddelde structurele impact wordt rekening gehouden met een lozingsdebiet van 920 m³/u.
Voor de tijdelijke worst-case impact, die enkel voorvalt bij een hittegolf met hoge omgevingstemperaturen
wordt rekening gehouden met 1.200 m³/u.
1.5.2.3.3 FYSICOCHEMISCHE

SAMENSTELLING

Voor een beschrijving van de koelwaterlozing in alternatief 1 wordt verwezen naar deel V § 1.1.2. Indien
alternatief 2 (aerocondensor) wordt uitgevoerd zal er geen koelwater geloosd worden.
Het geloosde koelwater in alternatief 1 betreft in hoofdzaak een indikking van het gecapteerde
oppervlaktewater (indikkingsfactor ca. 1,5) naar aanleiding van de verdamping in de koeltorens. Daarnaast
worden er ook producten toegevoegd aan het koelwater ifv pH-regeling en antiscaling (zwavelzuur) en het
voorkomen van een biologische groei o.a. Legionella spp (natriumhypochloriet).
Het is ook mogelijk dat een hogere indikkingfactor (1,8) zal toegepast worden. De totale vuilvrachten en
impacten blijven dan vergelijkbaar.
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Het netto aandeel van ENGIE – Electrabel beperkt zich dan ook in hoofdzaak tot een bijkomende vracht
voor sulfaten en AOX.
1.5.2.3.4 WARMTE

Voor de temperatuur van het geloosde koelwater gelden volgens Vlarem II volgende emissiegrenswaarden:
•
•
•

Maximum 33°C als ogenblikkelijke waarde
Maximum 32°C als daggemiddelde
Maximum 30°C als voortschrijdend 30-dagengemiddelde

De geloosde thermische vracht van de nieuwe STEG installatie kan als volgt worden berekend :
Qkoelwater = Q spui X Cpwater (vloeibaar) X (Twin – Twuit)
met :
Q koelwater :thermische vracht in kW
Q spui geloosd debiet (in kg/s)
Cp water (vloeibaar) : specifieke warmte van water (4,2kJ/kg.K)
Twin - Twuit : lozingstemperatuur geloosd koelwater - kanaaltemperatuur
Deze formule geeft:
- 12,6 MJ/s (MW) in zeer warme omstandigheden (rekening houdend met 1200 m³/u bij 33°C geloosd in
een water verondersteld bij 24°C vóór de verdunning).
- 10 MJ/s in de referentieomstandigheden (rekening houdend met 920 m³/u bij 19,3°C geloosd in een water
verondersteld bij 10°C vóór de verdunning).
Wanneer volgens Vlarem II Art 4.2.4.1 §3 4° de gemiddelde dagtemperatuur van het opgenomen
kanaalwater > 25 °C bedraagt, dient deze maximaal berekende thermische vracht (12,6 MW) in functie van
de gemiddelde dagtemperatuur van het kanaalwater beperkt te worden tot 70, 40 of 10% .

1.5.3

Afbraakfase

Bij de afbraakfase van de bestaande STEG installatie kunnen tevens sanitaire waters vrijkomen, doch in
kleinere hoeveelheden.
Net zoals in de aanlegfase, zal deze werf voorzien worden van voldoende chemische toiletten of eventueel
individuele behandelingsinstallaties voor lozing in de Zenne.

1.6

EFFECTVOORSPELLING

EN

–BEOORDELING

GEPLANDE SITUATIE

–

ASPECT

IMPACT OP DE OPPERVLAKTEWATERKWALITEIT

1.6.1

Selectie van potentieel relevante parameters voor impactbeoordeling

Als potentieel relevante parameters worden in eerste instantie de parameters beschouwd waarvan
verwacht kan worden dat deze gemeten zullen worden, in concentraties boven de rapportagegrens, en
waarvoor een bijzondere lozingsvoorwaarde zal worden aangevraagd en/of algemene lozingsvoorwaarden
van toepassing zijn.
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Volgende parameters worden echter finaal niet weerhouden:

1.6.2

−

pH

Het effluent respecteert nagenoeg altijd de basismilieukwaliteitsdoelstellingen
voor het ontvangend oppervlaktewater. Verder wordt opgemerkt dat dit geen
lineaire parameter betreft, waardoor de hieronder beschreven methodiek
minder geschikt is.

−

BS

Hoewel voor de parameter BS (bezinkbare stoffen) een algemene
lozingsvoorwaarde van toepassing is, wordt deze niet weerhouden voor de
impactevaluatie. Er zijn geen kwaliteitsdoelstellingen voor deze parameter
waaraan getoetst kan worden.

Methodologie en uitvoeringsalternatieven

De gehanteerde methodiek is er vooreerst op gericht om een inschatting te maken van de gevolgen van de
afvalwaterlozing van de STEG van ENGIE – Electrabel op het ontvangende oppervlaktewater. Deze invloed
zal worden gekwantificeerd door de toename van de immissieconcentratie voor de verschillende relevante
parameters te bepalen en te evalueren ten opzichte van de geldende toetsingswaarde voor de parameter
in kwestie.
In de geplande situatie zal het koelwater geloosd worden op het Zeekanaal Brussel-Rupel. Voor het
koelwater kan duidelijk gesteld worden dat, voor nagenoeg alle parameters, de geloosde vracht gelijk is
aan de opgenomen vracht. Enkel de concentratie neemt toe door de indikking. Het is ook mogelijk dat de
indikking van het koelwater zoals momenteel voorzien (1,5) zal verhoogd worden tot 1,8, als technisch
haalbaar (een specifieke in-situ testing is hiervoor nodig).
Deze hogere indikking zal echter niet resulteren in hogere vrachten voor de impactberekening. Voor de
impactberekening van de fysico-chemische impact werd reeds rekening gehouden met een verhoogde
indikking tot 1,8. Voor wat betreft het debiet wordt rekening gehouden met een indikking van 1,5. Dit
omvat dus een worstcase benadering (spuidebiet is 40% lager met een indikking van 1.8). In voorliggend
MER wordt enkel de impact van de netto vracht, door toevoeging van chemische producten, beoordeeld.
Wat betreft de lozing van het bedrijfsafvalwater wordt enerzijds een beoordeling gemaakt in het Zeekanaal
Brussel-Rupel waarbij rekening gehouden wordt met het deltaprincipe en dus de nettovrachten in rekening
gebracht worden zoals opgenomen in art 4.3.2.1 van Vlarem II. De werkelijk geloosde vrachten in het
Zeekanaal zullen met andere woorden hoger liggen dan de gehanteerde vrachten voor de
impactbeoordeling. Anderzijds wordt ook een beoordeling gemaakt voor de lozing van het
bedrijfsafvalwater in de Zenne (via het bestaand lozingspunt van de huidige centrale). Voor de lozing op de
Zenne wordt gerekend met de brutovrachten (rekening houdende met de opconcentratie van kanaalwater
in de RO installatie).
Gelet op de relatief beperkte lozing van gezuiverd (via IBA) huishoudelijk afvalwater op het Zeekanaal wordt
dit niet verder besproken. Idem voor het afvalwater tijdens de aanlegfase en afbraakfase (zie §1.5).
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Gelet op bovenstaande en de 2 uitvoeringsalternatieven die voor de koeling worden weerhouden
(bestaande koeltorens en aerocondensor) worden voor de discipline oppervlaktewater volgende
impactbeoordelingen uitgevoerd:
Tabel IX-8: onderzochte alternatieven en corresponderende impactbeoordelingen
Uitvoeringsalternatief: koeling

Uitvoeringsalternatief: Lozing BAW en KW

Impactbeoordeling

(zie §4.1 in deel VII)

(zie §4.2 in deel VII)

(zie §1.6.3 t.e.m. 1.6.6)

Uitvoeringsalternatief
koeltorens

3

lozing BAW en KW in Zeekanaal Brussel-Rupel*

A

4

Lozing BAW in Zenne

B

Lozing KW in Zeekanaal Brussel-Rupel

C

5

Lozing BAW in Zeekanaal Brussel-Rupel

D

6

Lozing BAW in Zenne

B

Uitvoeringsalternatief
aerocondensor

* Voor de impactbeoordeling wordt uitgegaan van één gezamenlijke lozing van het BAW en KW op het Zeekanaal Brussel-Rupel. Beide
stromen kunnen op site wel apart bemonsterd worden.

Er wordt voor elk alternatief een evaluatie gemaakt van enerzijds de permanente (gemiddelde) impact,
anderzijds ook van de tijdelijke (worst-case) impact.
Wat betreft de immissieconcentraties van het ontvangende oppervlaktewater wordt rekening gehouden
met de metingen van de VMM stroomopwaarts van het lozingspunt (MP 345450 voor de Zenne en MP
354000 voor het Zeekanaal Brussel-Rupel). De gehanteerde waarde (gemiddelde, 90-percentiel, maximum,
zomerhalfjaargemiddelde, etc.) is afgestemd op het evaluatiecriterium. Indien er geen
immissieconcentratie beschikbaar is wordt verondersteld dat deze lager is dan 50% van het
toetingscriterium.
De permanente (gemiddelde) impact is bedoeld om de impact onder normale omstandigheden in te
schatten. In deze benadering wordt er gewerkt met gemiddelde vuilvrachten, een gemiddeld lozingsdebiet
en een gemiddeld afvoerdebiet van de Zenne / het Zeekanaal Brussel-Rupel.
Opmerking: Voor wat betreft het bedrijfsafvalwater wordt in hoofdzaak rekening gehouden met het UF/RO-concentraat tijdens de
uitbating van de demineralisatie installatie onder normale omstandigheden.

De tijdelijke (worst-case) impact is bedoeld om de piek-impacten in te schatten. In deze benadering wordt
er gewerkt met maximale vuilvrachten, een maximaal lozingsdebiet en een laag (10P) afvoerdebiet van de
Zenne / het Zeekanaal Brussel-Rupel. Voor de maximale vuilvrachten en het maximaal lozingsdebiet zal
gerekend worden met de lozingsnormen die zullen aangevraagd worden en het maximaal te vergunnen
lozingsdebiet.
Opmerking: Voor wat betreft het bedrijfsafvalwater wordt rekening gehouden met o.a. het UF/RO-concentraat, de periodieke
reinigingen die worden uitgevoerd op de UF/RO-installatie en de periodieke verliezen van de water stoom kring.

Bij de worst case impact wordt rekening gehouden met een uitzonderlijk lozingsdebiet bedrijfsafvalwater
van 500 m³/dag. Gelet op het feit dat de maximale concentraties bij dit piekdebiet geëvalueerd worden, zal
deze worst case inschatting steeds een overschatting zijn van de reële te verwachten situatie.
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1.6.3

B e o o r d e l i n g A : g e z am e n l i j k e l o z i ng b e d r i j f s a f v al w a t er e n k o e l w a t e r
op Zeekanaal Brussel-Rupel

1 . 6 . 3 .1

Pe r m a n e nt g e m i d d e l de i m p a c t

De berekende permanente (gemiddelde) impact voor de potentieel relevante parameters in de geplande
situatie wordt weergegeven in Tabel IX-10. Voor het gemiddeld debiet van het Zeekanaal wordt rekening
gehouden met 5,44 m³/s of 470.016 m³/dag. Voor het debiet van het bedrijfsafvalwater en koelwater wordt
rekening gehouden met een gezamenlijk gemiddeld debiet van 22.380 m³/dag (300 m³/dag voor
bedrijfsafvalwater en 22.080 m³/dag voor koelwater). Zoals aangehaald in Tabel IX-8 wordt voor de
impactberekening uitgegaan van één gezamenlijke lozing van het koelwater en het bedrijfsafvalwater. Voor
de volledigheid worden in Tabel IX-9 de concentraties en de vrachten voor enerzijds het bedrijfsafvalwater
en anderszijds het koelwater opgelijst. Op site zal een controle inrichting aanwezig zijn voor de aparte
stromen.
Tabel IX-9: gemiddelde samenstelling gezamenlijke lozing van BAW en KW op het Zeekanaal
Parameter

eenheid

Gemiddelde
nettoconcentratie
BAW

Gemiddelde
nettovracht BAW
(kg/dag)

(mg/l)

Gemiddelde
nettoconcentratie
KW

Gemiddelde
nettovracht KW
(kg/dag)

(mg/l)

Cl-

mg/L

58

17

-

-

BZV5

mgO2/L

25

7,5

-

-

CZV

mgO2/L

60

18

-

-

NO3-N

mgN/L

13

3,9

-

-

NO2-N

mgN/L

0,20

0,060

-

-

Nt

mgN/L

15

4,5

-

-

Pt

mgP/L

3,9

1,2

-

-

ZS

mg/L

60

18

-

-

Co

mg/l

0,0060

0,0018

-

-

V

mg/l

0,020

0,0060

-

-

SO4

mg/l

18

5,4

196*

4.322

Fe

mg/l

10

3

-

-

AOX

mg/l

-

-

0,02*

0,44

*Aangezien er geen immissiekwaliteit beschikbaar is voor AOX en sulfaat in het meetpunt 35400 van de VMM werden waardes van
2016-2019 gebruikt afkomstig van metingen van het Zeekanaal stroomopwaarts ter hoogte van een andere gascentrale van ENGIE –
Electrabel te Drogenbos om bovenstaande totale lozingen te berekenen. Deze waardes worden ook als immissieconcentratie gebruikt
in de impactberekening (zie verder).

De concentraties van vrije chloor liggen onder de rapportagegrens (0,1 mg/l). Deze parameter wordt niet
mee gemodelleerd gezien – indien hij al gemeten zou worden – dadelijk wegreageert in het
oppervlaktewater.
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Tabel IX-10: lozing bedrijfsafvalwater en koelwater op het Zeekanaal - permanent gemiddelde impact
Parameter Toetsings- evaluatiecriterium
waarde
(mg/l)

immissieconc. gem.
(mg/l)
conc.
ENGIE
(mg/l)

gem.
Vracht
ENGIE
(kg/d)

CVx, gem
(mg/l)

Gemiddelde
conc. Zeekanaal
vs.
toetsingswaarde
(%)
= Y-waarde

gem. bijdrage
Beoordelings- Beoordeling impact RLB (2011)
ENGIE vs.
code
toetsingswaarde
(%)
= X-waarde

zwevende
stoffen

50

90-percentiel

26

1

18

0,037

53

0,073

0

verwaarloosbaar

Ijzer totaal

-

-

13

0,13

3,0

0,0061

-

-

-

-

Totaal
Stikstof

2,5

Zomerhalfjaargemiddelde

3,8

0,20

4,5

0,009

151

0,37

0

verwaarloosbaar

AOX

0,040

gemiddelde

0,032

0,020

0,44

0,0009

79

2,2

-2

relevante bijdrage

Totaal
Fosfor

0,14

Zomerhalfjaargemiddelde

0,19

0,052

1,2

0,0024

133

1,7

-2

relevante bijdrage

BZV

6,0

90-percentiel

2,8

0,34

7,5

0,015

47

0,25

0

verwaarloosbaar

CZV

30

90-percentiel

19

0,80

18

0,037

64

0,12

0

verwaarloosbaar

nitraat-N

5,65

90-percentiel

4,9

0,17

3,9

0,008

87

0,14

0

verwaarloosbaar

nitriet-N

0,20

gemiddelde

0,13

0,0027

0,060

0,00012

67

0,061

0

verwaarloosbaar

Chloride

200

90-percentiel

96

0,78

17

0,035

48

0,018

0

verwaarloosbaar

Sulfaat

150

gemiddelde

70

193

4328

8,8

46

5,9

-1

beperkte bijdrage

kobalt

0,00060

IC

0,00029

0,000080 0,0018

0,0000037

49

0,61

0

verwaarloosbaar

Vanadium

0,0050

IC

0,0039

0,00027

0,000012

77

0,24

0

verwaarloosbaar

0,0060
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Uit Tabel IX-10 blijkt dat voor de meeste parameters er een beperkt of verwaarloosbaar effect is. Enkel voor
de parameters AOX en totaal fosfor is er een relevante bijdrage (beoordelingsscore -2, negatief effect).
Deze beoordeling is voornamelijk afkomstig van een hoge procentuele bijdrage van de
immissieconcentratie t.o.v. de toetsingswaarde. De bijdrage van ENGIE – Electrabel is beperkt tot 2,2%
voor AOX en 1,7% voor totaal fosfor. Het gehalte aan fosfor kan volledig worden toegeschreven aan de
component bedrijfsafvalwater. Voor AOX is de grootste vracht afkomstig van het koelwater waar periodiek
natriumhypochloriet aan wordt toegevoegd i.f.v. het voorkomen van een micobiologische groei in het
koelwater. Hierbij wordt opgemerkt dat voor AOX gerekend werd met de rapportagrens (0,020 mg/l).

1 . 6 . 3 .2

T i j d e l i j ke wo rst- cas e im p a c t

De berekende tijdelijke worst-case impact voor de potentieel relevante parameters in de geplande situatie
wordt weergegeven in Tabel IX-10.
Voor het debiet van het Zeekanaal wordt rekening gehouden met de 10-percentielwaarde zijnde 2,54 m³/s
of 219.456 m³/dag. Voor het debiet van het bedrijfsafvalwater en koelwater wordt rekening gehouden met
een maximaal gezamenlijk debiet van 29.300 m³/dag (500 m³ bedrijfsafvalwater en 28.800 m³/dag voor
koelwater).
Zoals aangehaald in Tabel IX-8 wordt voor de impactberekening uitgegaan van één gezamenlijke lozing van
het koelwater en het bedrijfsafvalwater. Voor de volledigheid worden in Tabel IX-9 de maximale
concentraties voor enerzijds het bedrijfsafvalwater en anderszijds het koelwater opgelijst. Op site zal een
controle inrichting aanwezig zijn voor de aparte stromen.
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Tabel IX-11: worst-case samenstelling gezamenlijke lozing van BAW en KW op het Zeekanaal
bedrijfsafvalwater
Parameter

eenheid

Maximale
concentratie

koelwater
netto-

(aan te vragen norm)

maximale
nettovracht

Maximale
nettoconcentratie

Maximale
nettovracht

(kg/dag)

(aan te vragen norm)

(kg/dag)

(mg/l)

(mg/l)

Cl-

mg/L

1500

750

-

-

BZV5

mgO2/L

25

13

-

-

CZV

mgO2/L

200

100

-

-

NO3-N

mgN/L

15

7,5

-

-

NO2-N

mgN/L

2,0

1,0

-

-

Nt

mgN/L

20

10

-

-

Pt

mgP/L

4,0

2,0

-

-

ZS

mg/L

60

30

-

-

Co

mg/l

0,0060

0,0030

-

-

V

mg/l

0,050

0,025

-

-

SO4

mg/l

200

100

518*

14.918

AOX

mg/l

0,3

0,15

0,23**

6,7

Ijzer

mg/l

15

7,5

-

-

* gelet op de maximale immisieconcentratie en een indikkingsfactor van 1,5 zou de totale lozing 650 mg/l bedragen
** gelet op de maximale immisieconcentratie en een indikkingsfactor van 1,5 zou de totale lozing 0,3 mg/lbedragen
Aangezien er geen immissiekwaliteit beschikbaar is voor AOX en sulfaat in het meetpunt 35400 van de VMM werden waardes van
2016-2019 gebruikt afkomstig van metingen van het Zeekanaal stroomopwaarts ter hoogte van een andere gascentrale van ENGIE –
Electrabel te Drogenbos om bovenstaande totale lozingen te berekenen. Deze waardes worden ook als immissieconcentratie gebruikt
in de impactbeekening (zie verder)

De parameter vrije chloor bedraagt maximaal 0,1 mg/l (de rapportagegrens). Deze parameter wordt niet
mee gemodelleerd gezien – indien hij al gemeten zou worden – dadelijk wegreageert in het
oppervlaktewater.
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Tabel IX-12: lozing bedrijfsafvalwater en koelwater op Zeekanaal - Tijdelijke worst-case impact
Parameter

Toetsingswaarde
(mg/l)

Evaluatiecriterium
(mg/l)

immissieconcentratie
(mg/l)

Maximale
max. vracht
concentratie
ENGIE (kg/d)
effluent ENGIE
(mg/l)

CVx
(mg/l)

gevaarlijke
stof?

concentratieverhoging
t.o.v. toetsingswaarde
(%)

Beoordeling impact RLB

Zwevende stof

50

90-percentiel

26

1,0

30

0,12

nee

0,24

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

ijzer totaal

-

-

13

0,26

7,5

0,030

nee

-

-

Totaal stikstof

2,5

zomerhalfjaargemiddelde

3,8

0,34

10

0,04

nee

1,6

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

AOX

0,040

gemiddelde

0,032

0,24

6,9

0,028

ja

69

Relevant (aanvaardbaar) tijdelijk effect

totaal fosfor

1,0

maximum

0,28

0,068

2,0

0,008

ja

0,8

Beperkt tijdelijk effect

BZV

6,0

90-percentiel

2,8

0,43

13

0,05

nee

0,8

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

CZV

30

90-percentiel

19

3,4

100

0,4

nee

1,3

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

nitraat -N

5,65

90-percentiel

4,9

0,26

7,5

0,030

nee

0,5

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

Nitriet -N

0,60

maximum

0,66

0,034

1,0

0,004

ja

0,7

Beperkt tijdelijk effect

Chloride

200

90-percentiel

96

26

750

3

nee

1,5

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

Sulfaat

150

gemiddelde

70

513

15.018

60

nee

40

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

kobalt

0,00060

IC

0,00029

0,00010

0,0030

0,000012

ja

2,0

Beperkt tijdelijk effect

vanadium

0,0050

IC

0,0039

0,00085

0,025

0,00010

ja

2,0

Beperkt tijdelijk effect
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Op basis van Tabel IX-12 is er een relevant (aanvaardbaar) tijdelijk effect voor AOX (gevaarlijke stof). De
concentratieverhoging t.o.v. de toetsingswaarde is 69%. De vracht voor deze parameter is zoals hierboven
al aangegeven voornamelijk afkomstig van het koelwater (conditionering met natriumhypochloriet ter
voorkoming van microbiologische groei o.a. Legionella spp).
De overige parameter hebben een verwaarloosbaar of beperkt negatief tijdelijk effect.

1.6.4

B e o o r d e l i n g B : L oz i ng b e d r i j f s a fv a l w a t er o p d e Z e n n e

Voor de impactbeoordeling van het bedrijfsafvalwater op de Zenne zal naast de toegevoegde vracht van
ENGIE – Electrabel ook rekening worden gehouden met een opconcentratie van water afkomstig van het
Zeekanaal Brussel-Rupel. Deze opconcentratie is afkomstig van de RO-installatie. De zouten aanwezig in
het kanaalwater zullen ongeveer viermaal opgeconcentreerd worden via de omgekeerde osmose installatie
met een verwacht rendement van ca. 75%.

1 . 6 . 4 .1

Pe r m a n e nt g e m i d d e l de i m p a c t

De berekende permanente (gemiddelde) impact voor de potentieel relevante parameters in de geplande
situatie wordt weergegeven in Tabel IX-13. Voor het gemiddeld debiet van de Zenne wordt rekening
gehouden met 7,47 m³/s of 645.011 m³/dag. Voor het debiet van het bedrijfsafvalwater wordt rekening
gehouden met een gemiddeld debiet van 300 m³/dag.
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Tabel IX-13: Lozing bedrijfsafvalwater op de Zenne - gemiddelde impact
Parameter

Toetsings- Evaluatiecriterium
waarde
(mg/l)
(mg/l)

Immissieconc.*
(mg/l)

gem. conc. gem. Vracht CVx, gem
ENGIE
ENGIE
(mg/l)
(mg/l)
(kg/d)

Gemiddelde conc.
Zenne vs.
toetsingswaarde
(%)
= Y-waarde

gem. bijdrage
Beoordelings- Beoordeling
ENGIE vs.
code
impact
toetsingswaarde
(%)
= X-waarde

zwevende stoffen

50

90-percentiel

30

60

18

0,028

60

0,056

0

verwaarloosbaar

Ijzer totaal

-

-

62

12

3,6

0,006

-

-

-

-

Totaal Stikstof

2,5

zomerhalfjaargemiddelde 5,2

21

6,3

0,010

208

0,39

0

verwaarloosbaar

AOX

0,040

gemiddelde

0,053

0,016

0,000025

-

0,062

0

verwaarloosbaar

Totaal Fosfor

0,14

zomerhalfjaargemiddelde 0,62

BZV

6,0

-

4,5

1,4

0,0021

439

1,5

-2

relevante bijdrage

90-percentiel

9,9

25

7,5

0,012

165

0,19

0

verwaarloosbaar

49

15

0,023

105

0,076

0

verwaarloosbaar

CZV

30

90-percentiel

31,4

nitraat-N

5,65

90-percentiel

3,5

17

5,1

0,0079

62

0,14

0

verwaarloosbaar

nitriet-N

0,20

gemiddelde

0,23

1,0

0,30

0,00046

113

0,23

0

verwaarloosbaar

Chloride

200

90-percentiel

130

228

68

0,11

65

0,053

0

verwaarloosbaar

Sulfaat

150

gemiddelde

91

285

86

0,13

60

0,088

0

verwaarloosbaar

Zilver

0,00040

IC

0,000025

0,00010

0,000030

0,000000046

6,3

0,012

0

verwaarloosbaar

Arseen

0,0050

IC

0,0023

0,0043

0,0013

0,0000020

47

0,040

0

verwaarloosbaar

Barium

0,070

IC

0,022

0,085

0,026

0,000040

31

0,056

0

verwaarloosbaar

0,0060

0,0018

0,0000028

81

0,46

0

verwaarloosbaar

0,050

0,015

0,000023

35

0,46

0

verwaarloosbaar

kobalt

0,00060

IC

0,00049

vanadium

0,0050

IC

0,0017

*voor analyseresultaten onder de detectielimiet, werd de helft van de detectielimiet gebruikt om de gemiddelde waarde te berekenen. De waarden in het italic geven aan dat 90% van de metingen onder de
detectielimiet liggen
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Uit Tabel IX-13 blijkt dat de berekende concentratieverhoging Cv,x (mg/l) in het oppervlaktewater voor de
meeste beschouwde parameters beperkt blijft tot minder dan 0,5% van de toetsingswaarde en in
overeenstemming met het gehanteerde beoordelingskader zonder meer als verwaarloosbaar te
beoordelen zijn. Voor de parameter fosfor is er een relevant bijdrage (beoordelingsscore -2). Deze
beoordeling is echter voornamelijk het gevolg van de hoge immissieconcentratie voor fosfor. De impact
van ENGIE – Electrabel is namelijk beperkt tot slechts 1,5% van de toetsingswaarde.

1 . 6 . 4 .2

T i j d e l i j ke wo rst- cas e im p a c t

De berekende tijdelijke worst-case impact voor de potentieel relevante parameters in de geplande situatie
wordt weergegeven in Tabel IX-14.
Voor het debiet van de Zenne wordt rekening gehouden met de 10-percentielwaarde zijnde, 3,78 m³/s of
326.592 m³/dag. Voor het debiet van het bedrijfsafvalwater wordt rekening gehouden met een maximaal
debiet van 500 m³/dag.
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Tabel IX-14: Lozing bedrijfsafvalwater op de Zenne – worst-case impact
Parameter

Toetsingswaarde
(mg/l)

Evaluatie-criterium
(mg/l)

immissieconcentratie*
(mg/l)

Maximale
concentratie
effluent ENGIE
(mg/l

max. vracht
ENGIE (kg/d)

CVx
(mg/l)

gevaarlijke
stof?

Concentratieverhoging t.o.v.
toetsingswaarde
(%)

Zwevende stof

50

90-percentiel

30

60

30

0,092

nee

0,18

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

ijzer totaal

-

-

62

20

10

0,031

nee

-

-

Totaal stikstof

2,5

zomerhalfjaargemiddelde

5,2

45

23

0,069

nee

2,8

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

AOX

0,040

gemiddelde

-

0,30

0,15

0,00046

ja

1,1

Beperkt negatief tijdelijk effect

totaal fosfor

1,0

maximum

0,82

5,0

2,5

0,0076

ja

0,76

Beperkt negatief tijdelijk effect

BZV

6,0

90-percentiel

9,9

25

13

0,038

nee

0,64

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

CZV

30

90-percentiel

31,4

200

100

0,31

nee

1,0

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

nitraat -N

5,65

90-percentiel

3,5

35

17,50

0,05

nee

0,9

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

Nitriet -N

0,60

maximum

0,37

2,0

1,0

0,0031

ja

0,51

Beperkt negatief tijdelijk effect

Chloride

200

90-percentiel

130

1500

750

2,3

nee

1,1

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

Sulfaat

150

gemiddelde

91

500

250

0,76

nee

0,51

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

Zilver

0,00040

IC

0,000025

0,00080

0,00040

0,0000012

ja

0,31

Beperkt negatief tijdelijk effect

Arseen

0,0050

IC

0,0023

0,013

0,0064

0,000020

ja

0,39

Beperkt negatief tijdelijk effect

Barium

0,070

IC

0,022

0,17

0,086

0,00026

ja

0,38

Beperkt negatief tijdelijk effect

0,0060

0,0030

0,0000092

ja

1,5

Beperkt negatief tijdelijk effect

0,050

0,025

0,000076

ja

1,5

Beperkt negatief tijdelijk effect

kobalt

0,00060

IC

0,00049

vanadium

0,0050

IC

0,0017

*voor analyseresultaten onder de detectielimiet, werd de helft van de detectielimiet gebruikt om de gemiddelde waarde te berekenen. De waarden in het italic geven
aan dat 90% van de metingen onder de detectielimiet liggen

Beoordeling impact
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Tabel IX-14 geeft aan dat de parameters AOX, totaal fosfor, nitriet, zilver, arseen, barium, kobalt en
vanadium een beperkt tijdelijk effect (beoordelingscode -1) hebben op de waterkwaliteit van de Zenne.
Hierbij wordt opgemerkt dat de vrachten zilver, arseen en barium volledig afkomstig zijn van de
opconcentratie van het kanaalwater (lozing concentraat van de omgekeerde osmose). De overige
parameters hebben een verwaarloosbaar effect.

1.6.5

B e o o r d e l i n g C : L oz i ng k o e l w a t e r o p h e t Ze e k a n a a l

Aangezien voor de lozing van het koelwater gerekend wordt met netto-vuilvrachten, wordt enkel een
impactberekening uitgevoerd voor AOX en sulfaat.

1 . 6 . 5 .1

Pe r m a n e nt g e m i d d e l de i m p a c t

De berekende permanente (gemiddelde) impact voor de potentieel relevante parameters in de geplande
situatie wordt weergegeven in Tabel IX-15.
Voor het gemiddeld debiet van het Zeekanaal wordt rekening gehouden met 5,44 m³/s of 470.016 m³/dag.
Voor het debiet van het koelwater wordt rekening gehouden met een gemiddeld debiet van 22.080 m³/dag.
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Tabel IX-15: Lozing koelwater op het Zeekanaal - gemiddelde impact
Parameter

Toetsingswaarde
(mg/l)

Evaluatiecriterium

immissieconc.
(mg/l)

gem. conc.
effluent
ENGIE
(mg/l)

gem. Vracht CVx,
effluent
gem
ENGIE (kg/d) (mg/l)

Gemiddelde conc.
Zeekanaal vs.
toetsingswaarde (%)
= Y-waarde

gem. bijdrage ENGIE Beoordelings- Beoordeling impact
vs. toetsingswaarde code
(%)
= X-waarde

AOX

0,040

gemiddelde

0,032

0,020

0,44

0,0009

79

2,2

-2

relevante bijdrage

Sulfaat

150

gemiddelde

70

196

4322

8,8

46

5,9

-1

beperkte bijdrage
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Voor de permanent gemiddelde impact wordt voor sulfaat een beperkte bijdrage (beoordelingsscore -1,
beperkt negatief effect) berekend. Voor AOX wordt een relevante impact berekend (beoordelingsscore -2,
negatief effect). Hierbij wordt opgemerkt dat voor AOX gerekend werd met de rapportagens (0,020 mg/l)
en de bijdrage van ENGIE – Electrabel beperkt is (2,2%). Deze beoordelingen zijn zoals hierboven
aangehaald afkomstig van de producten die toegevoegd worden aan het koelwater ifv pH-regeling
(zwavelzuur) en het voorkomen van microbiologische groei (natriumhypochloriet).

1 . 6 . 5 .2

T i j d e l i j ke wo rst- cas e im p a c t

De berekende tijdelijk worst-case impact voor de potentieel relevante parameters in de geplande situatie
wordt weergegeven in Tabel IX-16.
Voor het debiet van het Zeekanaal wordt rekening gehouden met de 10-percentielwaarde zijnde, 2,54 m³/s
of 219.456 m³/dag. Voor het debiet van het koelwater wordt rekening gehouden met een maximaal debiet
van 28.800 m³/dag.
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Tabel IX-16: Lozing koelwater op het Zeekanaal – tijdelijke worst-case impact
Parameter

Toetsingswaarde
(mg/l)

Evaluatiecriterium

immissieconcentratie
(mg/l)

Maximale
concentratie
effluent ENGIE
(mg/l)

max. vracht
ENGIE (kg/d)

CVx
(mg/l)

gevaarlijke
stof?

concentratieverhoging
t.o.v. toetsingswaarde
(%)

AOX

0,040

gemiddelde

0,032

0,23*

6,7

0,027

ja

68

Relevant (aanvaardbaar) tijdelijk effect

Sulfaat

150

gemiddelde

70

518**

14.918

60

nee

40

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

* gelet op de maximale immisieconcentratie en een indikkingsfactor van 1,5 zou de totale lozing 0,3 mg/lbedragen
** gelet op de maximale immisieconcentratie en een indikkingsfactor van 1,5 zou de totale lozing 650 mg/l bedragen

Beoordeling impact
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Voor de tijdelijke worst-case impact wordt voor sulfaat een verwaarloosbaar tijdelijk effect berekend. Voor
AOX is de concentratieverhoging t.o.v. de toetsingswaarde 68% wat resulteert in een relevant
(aanvaardbaar) tijdelijk effect.

1.6.6
1 . 6 . 6 .1

B e o o r d e l i n g D : L oz i ng b e d r i j fs a f v a l w a t e r o p h e t Z e e k a n a a l B r us s e l Rupel
Pe r m a n e nt g e m i d d e l de i m p a c t

De berekende permanente (gemiddelde) impact voor de potentieel relevante parameters in de geplande
situatie wordt weergegeven in Tabel IX-17.
Voor het gemiddeld debiet van het Zeekanaal wordt rekening gehouden met 5,44 m³/s of 470.016 m³/dag.
Voor het debiet van het bedrijfsafvalwater wordt rekening gehouden met een gemiddeld debiet van 300
m³/dag.
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Tabel IX-17: Lozing bedrijfsafvalwater op Zeekanaal Brussel-Rupel - gemiddelde impact
Parameter

evaluatiecriterium

immissieconc.
(mg/l)

gem.
conc.
ENGIE
(mg/l)

gem. Vracht
ENGIE (kg/d)

CVx, gem
(mg/l)

Gemiddelde conc.
Zeekanaal vs.
toetsingswaarde (%)
= Y-waarde

gem. bijdrage
ENGIE vs.
toetsingswaarde
(%)
= X-waarde

Beoordelings- Beoordeling impact
code
RLB (2011)

zwevende stoffen 50

90-percentiel

26

60

18

0,038

53

0,08

0

verwaarloosbaar

Ijzer totaal

-

-

13

10

3,0

0,0064

-

-

-

-

Totaal Stikstof

2,5

zomerhalfjaargemiddelde 3,8

15

4,5

0,010

151

0,38

0

verwaarloosbaar

AOX

0,040

gemiddelde

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Fosfor

0,14

zomerhalfjaargemiddelde 0,19

BZV

Toetsingswaarde
(mg/l)

6,0

0,032

3,9

1,2

0,0025

133

1,8

-2

relevante bijdrage

90-percentiel

2,8

25

7,5

0,016

47

0,27

0

verwaarloosbaar

60

18

0,038

64

0,13

0

verwaarloosbaar

CZV

30

90-percentiel

19

nitraat-N

5,65

90-percentiel

4,9

13

3,9

0,008

87

0,15

0

verwaarloosbaar

nitriet-N

0,20

gemiddelde

0,13

0,20

0,060

0,00013

67

0,064

0

verwaarloosbaar

Chloride

200

90-percentiel

96

58

17

0,037

48

0,018

0

verwaarloosbaar

Sulfaat

150

gemiddelde

70

18

5,4

0,011

46

0,008

0

verwaarloosbaar

kobalt

0,00060

IC

0,00029

0,0060

0,0018

0,0000038

49

0,64

0

verwaarloosbaar

Vanadium

0,0050

IC

0,0039

0,020

0,0060

0,000013

77

0,26

0

verwaarloosbaar

PROJECT-MER
STEG-VILVOORDE
IX. EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING

Uitgave: April 2021
Revisie: 3.0
p. IX.38

Voor de parameter fosfor is er een relevant bijdrage (beoordelingsscore -2). Deze beoordeling is echter
voornamelijk het gevolg van de hoge immissieconcentratie voor fosfor. De impact van ENGIE – Electrabel
is namelijk beperkt tot slechts 1,8% van de toetsingswaarde.

1 . 6 . 6 .2

T i j d e l i j ke wo rst- cas e im p a c t

De berekende tijdelijk worst-case impact voor de potentieel relevante parameters in de geplande situatie
wordt weergegeven in Tabel IX-18.
Voor het debiet van het Zeekanaal wordt rekening gehouden met de 10-percentielwaarde zijnde, 2,54 m³/s
of 219.456 m³/dag. Voor het debiet van het bedrijfsafvalwater wordt rekening gehouden met een maximaal
debiet van 500 m³/dag.
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Tabel IX-18: lozing bedrijfsafvalwater op Zeekanaal Brussel-Rupel - worst-case impact
Parameter

Toetsingswaarde
(mg/l)

evaluatiecriterium

immissieconcentratie
(mg/l)

Maximale
concentratie
effluent
ENGIE
(mg/l)

max. vracht
ENGIE (kg/d)

CVx (mg/l)

gevaarlijke
stof?

concentratieverhoging Beoordeling impact RLB
t.o.v. toetsingswaarde
(%)

Zwevende stof

50

90-percentiel

26

60

30

0,14

nee

0,27

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

-

-

13

15

7,5

0,03

nee

-

-

2,5

zomerhalfjaargemiddelde 3,8

20

10

0,05

nee

1,8

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

0,30

0,15

0,0007

ja

1,7

Beperkt tijdelijk effect

ijzer totaal
Totaal stikstof

0,032

AOX

0,040

gemiddelde

totaal fosfor

1,0

maximum

0,28

4,0

2,0

0,009

ja

0,9

Beperkt tijdelijk effect

BZV

6,0

90-percentiel

2,8

25

13

0,06

nee

0,9

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

200

100

0,5

nee

1,5

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

CZV

30

90-percentiel

19

nitraat -N

5,65

90-percentiel

4,9

15

7,5

0,03

nee

0,6

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

Nitriet -N

0,60

maximum

0,66

2,0

1,0

0,005

ja

0,8

Beperkt tijdelijk effect

1500

750

3

nee

1,7

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

Chloride

200

90-percentiel

96

Sulfaat

150

gemiddelde

69,5

200

100

0,5

nee

0,3

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

kobalt

0,00060

IC

0,00029

0,0060

0,0030

0,000014

ja

2,3

Beperkt tijdelijk effect

vanadium

0,0050

IC

0,0039

0,050

0,025

0,00011

ja

2,3

Beperkt tijdelijk effect
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Voor de tijdelijke worst-case impact wordt voor alle parameters een verwaarloosbaar tijdelijk effect of beperkt
tijdelijk effect berekend.

1.7

EFFE C TVOO RSPELLING EN –BE OO RDELING GE PLANDE SITUATIE – ASPE C T THE RM ISC HE
IMPACT KOELWATERS (SCENARIO KOELTORENS)

Met de lozing van de koelwaterspui naar het Zeekanaal wordt ook een beperkte thermische last naar het
Zeekanaal geloosd (gevolg van temperatuursverschil tussen het koelwater en kanaalwater). De thermische last
naar het Zeekanaal is ca. 2-3% van de totale thermische last (ca. 97-98% gaat naar de atmosfeer).
De thermische last naar het Zeekanaal kan enkel verder beperkt worden door een afname van het lozingsdebiet
(via een verhoging van de indikkingsfactor). Zoals hoger vermeld wordt de temperatuur bepaald door de
natteboltemperatuur van de omgevingslucht.
De thermische last van de nieuwe inrichting zal gelijk of lager zijn dan de bestaande STEG. Dit wordt mogelijk
gemaakt dankzij:
•
•

Hogere efficiëntie van de installatie (63% vs 54% voor de bestaande STEG)
Gebruik van een hogere indikkingsfactor in de koelwaterkring (1,5): dit heeft nadelen voor de controle
van de vervuiling van de pakking (warmtewisselaar), maar beperkt zowel de watercaptatie als de
thermische last. Met een verhoging van de indikkingsfactor van 1,2 (vroeger gebruikt) naar 1,5
(voorzien) wordt het lozingsdebiet met een factor 3 verminderd. Het project voorziet ook een mogelijke
indikking tot 1,8. Aangezien de thermische last in voorkomend geval ca. 40% lager zal liggen is de
waarde van 1,5 een worstcase benadering.

Een inschatting van temperatuurstijging in het oppervlaktewater van het Zeekanaal kan worden gemaakt door
de thermische vrachten (cfr supra deel 1.5.2.3.4) te spreiden over het verwachte afvoerdebiet.
Op basis van de verdunnningsregel wordt in de gemiddelde situatie (bij een thermische vracht van 9.98 MJ/s)
bij een gemodelleerd kanaaldebiet van 5,44 m³/s een temperatuurstijging van maximaal 0,5 °C berekend. In
geval van een worst case berekening ( 10 percentieldebiet 2.54 m³/s en thermische vracht van 12.6 Mj/s )
bedraagt deze impact 0.9 ° C. Er kan voor beide scenario’s gesproken worden van een beperkt negatieve
thermische impact.
De mengzone toets geeft bij een lozing van 30 °C een mengzone aan van circa 9 % van de dwarsdoorsnede van
het kanaal (maximum volume waar de temperatuur hoger is dan het ernstig risiconiveau 28°C ). Ook volgens
deze berekening is de impact dus beperkt.

1.8

EFFECTVOORSPELLING

EN

–BEOORDELING

GEPLANDE

SITUATIE

–

ASPECT

HYDRAULISCHE IMPACT DOOR ONTTREKKINGEN

De hydraulische impact van de ENGIE – Electrabel op de oppervlaktewateren in het studiegebied houdt verband
met het feit dat bij een werkingsregime van de centrale in het scenario van twee koeltorens, meer koelwater
aan het kanaal wordt onttrokken dan dat er geloosd wordt op het Zeekanaal, dit t.g.v. verdamping in de
koeltorens.
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Het maximale verschil tussen onttrekking en lozing van koelwater wordt voor evaluatie van de gemiddelde
situatie gelijk gesteld aan 460 m³/u, voor een worst case situatie 700 m³/u hetgeen overeenkomt met de
geraamde maximale verdamping via de koeltoren bij een indikkingsfactor van circa 1,5. Hier dienen de netto
verliezen voor aanmaak proceswater nog opgeteld te worden zodat resp. gemiddeld 470 m³/u en maximaal 710
m³/u worden onttrokken aan het kanaal20.
In het project kan de optie voorzien worden om de indikkingsfactor te verhogen tot 1,8. Aangezien de
hydraulische last in voorkomend geval lager is, kan de gehanteerde waarde van 1,5 beschouwd worden als een
worstcase benadering.
De berekende hydraulische impact door de onttrekking van kanaalwater bedraagt hiermee in de gemiddelde
situatie circa 2 % en in de maximale uitzonderlijke zomersituatie 8 %, dit ten opzichte van de gemodelleerde
(gemiddelde en 10-percentiel) debieten (cfr hoger § 1.2.2.2).
Zoals hoger aangehaald is er een belangrijke bias van dit natuurlijk afvoerdebiet van het Kanaal enerzijds door
de werking van de sluis in Zemst (waarbij tot 6.9 m³/s wordt versluisd richting Vilvoorde) en anderziids het
gebruik van de vijf pompen, die aldaar aanwezig zijn om het waterniveau in het Kanaal te regelen. Er kan daar
tot 30 m³/s worden verpompt vanuit de Schelde. Rekening houdende met deze beschikbare watervoorraden
vanuit de Schelde, bedraagt de relatieve hydraulische impact door onttrekkingen in de gemiddelde situatie
kleiner dan 1 % zowel voor de gemiddelde als worst case situatie .
Gezien er enerzijds actueel geen knelpunten zijn te wijten aan in droge periodes beperkte afvoerdebieten en
anderzijds er voldoende afvoerdebieten kunnen gegarandeerd worden voor de belangrijkste functie van het
kanaal (zijnde scheepvaart), kan de impact van de geplande watercaptatie als beperkt worden ingeschat.
Dit werd bevestigd in een overleg met het Waterbouwkundig Laboratorium van het departement Mobiliteit en
Openbare Werken (MOW) en de beheerder van de waterloop, i.c. Vlaamse Waterweg dd. 4/6/2020.
Er worden n.a.v. dit beperkt negatief effect geen milderende maatregelen noodzakelijk geacht.
In het scenario van de aërocondensor is de impact van onttrekking van kanaalwater voor aanmaak van
proceswater verwaarloosbaar.

1.9

ELEMENTEN TEN BEHOEVE VAN DE WATERTOETS

In onderstaande tabel wordt de
(www.watertoets.be) weergegeven.

vraagstelling

zoals

opgenomen

in

het

watertoetsinstrument

Voor de vragen die met ja beantwoord worden, wordt verwezen naar de verschillende onderdelen van dit MER
welke de nodige gegevens bevatten om de watertoets te vervolledigen en/of een uitspraak te doen over het
betrokken aspect.

20

Indien de lozingen van het bedrijfsfafvalwater op de Zenne worden geloosd, is de impact verwaarloosbaar groter gezien dan evenmin de
spuien worden teruggeloosd
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Vraagstelling www.watertoets.be (zie technisch
luik)

Antwoord

Wordt in het project een stuk grond verkaveld?

Nee

Worden in het project gebouwen, ondergrondse
constructies of verhardingen voorzien?

Ja, het project heeft betrekking op de bouw van een nieuwe
STEG-installatie. Een gedeelte van het projectgebied zal bijgevolg
verhard en bebouwd worden.
Het gaat om volgende oppervlaktes:
- verhardingen (excl. wegenissen): ca. 4.000 m²
- technische gebouwen en opslagtanks: ca. 10.000 m²
- administratief gebouw: ca. 1.300 m²
- Wegenissen: lokale infiltratie (afwatering naar de omliggende
groenzones)

Is de lozing op het rioleringsstelsel, oppervlaktewater
of grondwater een ingedeelde ingreep ?

In geval van het scenario koeltorens zal het benodigde koelwater
voor de STEG-centrale onttrokken worden aan het kanaal Brussel
– Ruppel via het insteekdok. De spui van het koelwater wordt
terug geloosd naar het kanaal Brussel - Rupel. Het industrieel
afvalwater wordt geloosd naar het kanaal Brussel – Rupel of naar
de Zenne. Het sanitair afvalwater (toiletten, douches, …) wordt
na behandeling via een individuele behandeling (IBA) geloosd
naar het Zeekanaal. De impact van de lozing van het koelwater
en bedrijfsafvalwater in de geplande situatie wordt besproken in
§1.6, 1.7 en 1.8.

Wordt in het project een buffer- of
infiltratievoorziening voor de opvang van
oppervlakte- en hemelwater voorzien?

Ja, er is een infiltratiegracht voorzien voor de infiltratie en
buffering van het hemelwater. Dit infiltratiebekken zal wat
betreft de infiltratieoppervlakte en capaciteit voldoen aan de
eisen van de stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwater.

Wordt in het project bodemvreemd materiaal
opgeslagen of gestort?

Nee

Wordt in het
doorgevoerd?

Nee

project

een

vegetatiewijziging

Wordt in het project het reliëf van het terrein
gewijzigd (ophoging, uitdieping, uitgraving of
aanvulling)?

Voor de aanleg van de gebouwen, verhardingen en
infiltratiegracht zal het relief van het terrein gewijzigd worden.
Daarnaast is er op het terrein een berm voorzien voor PV
panelen.

Is de grondwaterwinning een ingedeelde ingreep?

Nee

Wordt door de uitvoering van het project een nieuw
knelpunt voor vismigratie gecreëerd of wordt er een
bestaan knelpunt in stand gehouden?

Nee

Worden door de uitvoering van het project de
mogelijkheid voor migratie van fauna op de oever, of
de mogelijkheid voor de fauna om uit het water te
geraken beperkt?

Nee

Wordt door de uitvoering van het project de
structuurkwaliteit van de waterloop aangetast?

Nee
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SAMENVATTENDE BEOORDELING

In de discipline oppervlaktewater werd de fysico-chemische impact van de lozing van zowel het
bedrijfsafvalwater als het koelwater beoordeeld. De lozing van het sanitair afvalwater werd niet
meegenomen in de impactbeoordeling aangezien het debiet en de vuilvracht beperkt is en niet bepalend
is voor de potentiële impact op het Zeekanaal.
Bij de bespreking van de exploitatiefase wordt voornamelijk rekening gehouden met de effecten, die
optreden in de zogenaamde vervangingfase (2025- 2035) met een maximum van 8700 draaiuren per jaar
(zie hoofdstuk I deel I3) . Voor de backupfase (2035 -2050) en de groene fase (> 2040) wordt een veel lager
aantal draaiuren verwacht zodat de effecten op dagbasis vergelijkbaar kunnen zijn doch op jaarbasis
beduidend lager.
Tabel IX-8 geeft een overzicht van de berekende alternatieven afhankelijk van enerzijds het gebruik van de
bestaande koeltorens of de aerocondensor en anderzijds het oppervlaktewater waarin geloosd wordt.
Als eerste werd voor het alternatief ’koeltorens’ een beoordeling uitgevoerd van de gezamenlijke lozing
van het bedrijfsafvalwater en het koelwater op het Zeekanaal (beoordeling A). Bijkomend werd de impact
berekend voor de lozing van het bedrijfsafvalwater op de Zenne (beoordeling B) en de lozing van het
koelwater op het Zeekanaal (beoordeling C). De impactberekening van de lozing van bedrijfsafvalwater op
de Zenne is representatief voor het tweede scenario waarbij er een aerocondensor gebruikt zal worden en
er dus geen koelwater moet geloosd worden. Naast een lozing op de Zenne wordt voor het scenario
‘aerocondensor’ ook een beoordeling voor de lozing van bedrijfsafvalwater op het Zeekanaal Brussel-Rupel
uitgevoerd (beoordeling D).
Naast de fysico-chemische impact werd ook een beoordeling gemaakt van de hydraulische impact van de
captatie van oppervlaktewater en de thermische impact van het geloosde koelwater.
FYSICO-CHEMISCHE IMPACT

In Tabel IX-19 wordt een overzicht gegeven van de paramaters die in de verschillende beoordelingen (A
t.e.m. D) minimaal een impactscore kregen van -2 (negatief effect). De overige parameters hebben een
verwaarloosbaar of beperkt negatief effect en worden niet verder toegelicht.
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Tabel IX-19: samenvattende beoordeling fysico-chemische impact
Uitvoeringsalternatief:
koeling

Uitvoeringsalternatief:
Lozing BAW en KW

Impactbeoordeling

(zie §4.1 in deel VII)

(zie §4.2 in deel VII)

(zie §1.6.3
t.e.m. 1.6.6)

Uitvoeringsalternatief
koeltorens

3

lozing BAW en KW in
Zeekanaal
BrusselRupel*

A

Lozing BAW in Zenne

B

4

Totaal fosfor

Gemiddelde impact
Negatief effect
(1,7 % bijdrage t.o.v.
toetsingswaarde)
Negatief effect
(1,5 % bijdrage t.o.v.
toetsingswaarde)

Uitvoeringsalternatief
aerocondensor

5

6

Lozing
KW
in
Zeekanaal
BrusselRupel

C

Lozing
BAW
in
Zeekanaal
BrusselRupel

D

Lozing BAW in Zenne

B

-

Negatief effect
(1,8 % bijdrage t.o.v.
toetsingswaarde)
Negatief effect
(1,5 % bijdrage t.o.v.
toetsingswaarde)

AOX

Worstcase impact
Beperkt
effect

negatief

tijdelijk

(0,8 % conc. verhoging t.o.v.
toetsingswaarde
Beperkt
effect

negatief

tijdelijk

(0,76 % conc. verhoging t.o.v.
toetsingswaarde
-

Beperkt
effect

negatief

tijdelijk

Gemiddelde impact
Negatief effect

negatief tijdelijk effect

(2,2 % bijdrage t.o.v.
toetsingswaarde)

(69 % conc. verhoging t.o.v.
toetsingswaarde)

Verwaarloosbaar effect

Beperkt negatief tijdelijk
effect

(0,062 % bijdrage t.o.v.
toetsingswaarde)

negatief

tijdelijk

(0,76 % conc. verhoging t.o.v.
toetsingswaarde

(1,1 % conc. verhoging t.o.v.
toetsingswaarde)

Negatief effect

negatief tijdelijk effect

(2,2 % bijdrage t.o.v.
toetsingswaarde)

(68 % conc. verhoging t.o.v.
toetsingswaarde)

-

Beperkt negatief tijdelijk
effect

(0,91 % conc. verhoging t.o.v.
toetsingswaarde
Beperkt
effect

Worstcase impact

(1,7 % conc. verhoging t.o.v.
toetsingswaarde)
Verwaarloosbaar effect
(0,062 % bijdrage t.o.v.
toetsingswaarde)

* ondanks de fysiek gescheiden lozing van het bedrijfsafvalwater en het koelwater wordt voor de impactberekening uitgegaan van één gezamenlijke lozing.

Beperkt negatief tijdelijk
effect
(1,1 % conc. verhoging t.o.v.
toetsingswaarde)
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Voor de parameters totaal fosfor en AOX werd in een aantal scenario’s een negatief effect (gemiddelde
impact) of een negatief tijdelijk effect (worstcase) berekend voor de fysico-chemische impact.
Het gehalte aan fosfor kan volledig worden toegeschreven aan de component bedrijfsafvalwater meer
bepaald de concentraatstroom van de omgekeerde osmose (o.a. door toevoegen van antiscalant). De
beoordeling van negatief/tijdelijk negatief effect kan verklaard worden door de hoge immissieconcentratie
aanwezig in respectievelijk het Zeekanaal en de Zenne. De %-bijdrage t.o.v. de toetsingswaarde
(gemiddelde impact) en de %-concentratieverhoging t.o.v. de toetsingswaarde (worstcase) van ENGIE –
Electrabel is steeds beperkt tot minder dan 2%. Er worden dan ook geen milderende maatregelen
noodzakelijk geacht.
De vrachten van AOX zijn in hoofdzaak afkomstig van het koelwater aangezien natriumhypochloriet wordt
toegevoegd om biologische groei van o.a. Legionella spp te voorkomen. In de gemiddelde impact is de
bijdrage van ENGIE – Electrabel beperkt tot 2,2 %. Voor AOX werd gerekend met de rapportagegrens zijnde
0,020 mg/l. In de worstcase impactbeoordelingen A en C (in geval van koelwaterlozing) bedraagt de %concentratieverhoging t.o.v. de toetsingswaarde 68% respectievelijk 69%. Hierbij wordt opgemerkt dat
voor de worstcase gerekend werd met de maximale concentraties en de maximale lozingsdebieten van het
koelwater, hetgeen een overschatting is. Daarnaast houdt het gehanteerde debiet voor de gemiddelde en
worst-case impact geen rekening met de versluisactiviteiten op het Zeekanaal. Er is geen onderzoek
noodzakelijk naar milderende maatregelen.
Er wordt volgens het gehanteerd beoordelingskader geen achteruitgang verwacht van de toestand van de
onderzochte waterlichamen door de lozingen van koelwater, bedrijfsafvalwater of sanitair afvalwater.
T H E R M I S C H E I M P A C T ( S C E N A R I O K O E L T O R E N S ) 21

Op basis van de verdunnningsregel wordt in de gemiddelde situatie (bij een thermische vracht van 9.98
MJ/s) bij een gemodelleerd kanaaldebiet van 5,44 m³/s een temperatuurstijging van maximaal 0,5 °C
berekend. In geval van een worst case berekening ( 10 percentieldebiet 2.54 m³/s en thermische vracht
van 12.6 Mj/s ) bedraagt deze impact 0.9 ° C. Er kan voor beide scenario’s gesproken worden van een
beperkt negatieve thermische impact.
De mengzone toets geeft bij een lozing van 30 °C een mengzone aan van circa 9 % van de dwarsdoorsnede
van het kanaal (maximum volume waar de temperatuur hoger is dan het ernstig risiconiveau 28°C ). Ook
volgens deze berekening is de impact dus beperkt.
HYDRAULISCHE IMPACT

De berekende hydraulische impact door de onttrekking van kanaalwater bedraagt in de gemiddelde situatie
circa 2 % en in de maximale uitzonderlijke zomersituatie 8 %, dit ten opzichte van de gemodelleerde
(gemiddelde en 10-percentiel) debieten.
Gezien er enerzijds actueel geen knelpunten zijn te wijten aan beperkte afvoerdebieten in droge periodes
en anderzijds er voldoende afvoerdebieten kunnen gegarandeerd worden voor de belangrijkste functie van
het kanaal (zijnde scheepvaart), kan de impact van de geplande watercaptatie als beperkt worden
ingeschat.
Voor het scenario aërocondensors is de hydraulische impact van onttrekking verwaarloosbaar.

1.11

MILDERENDE MAATREGELEN

Er worden geen milderende maatregelen noodzakelijk geacht voor de discipline oppervlaktewater.

21

Voor het scenario aërocondensors is er geen thermische impact
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LU C H T

INLEIDING

2.1.1

Methodologie

De effectvoorspelling en -beoordeling binnen de discipline lucht is als volgt opgebouwd:
1.

Bespreking van de actuele luchtkwaliteit binnen het studiegebied.
De plaatselijke luchtkwaliteit wordt in kaart gebracht m.b.v. immissiemetingen uitgevoerd door de
VMM, m.b.v. interpolatiekaarten opgesteld door VMM.
Er wordt nagegaan of de actuele luchtkwaliteit voldoet aan de beschouwde toetsingswaarden
(wettelijke luchtkwaliteitsdoelstellingen of afgeleid van wetenschappelijke advieswaarden).

2.

Aansluitend wordt de referentie situatie in kaart gebracht.

3.

Evaluatie impact tijdens de aanlegfase/afbraakfase.

4.

Evaluatie van de impact van het bedrijf op de luchtkwaliteit in de geplande situatie.
O.b.v. de begrote emissies en de huidige luchtkwaliteit in het studiegebied worden de PBP
(potentieel belangrijke polluenten) geïdentificeerd. De impact van deze PBP zal kwantitatief
bepaald worden m.b.v. een modellering met IMPACT (berekening van de impactbijdrage).

5.

Na de beoordeling van de geplande situatie worden, indien noodzakelijk geacht, milderende
maatregelen voorgesteld.

Gezien de aard van de activiteiten (verbrandingsproces van aardgas) in de exploitatiefase, en emissies te
wijten aan aanleg- en afbraakfase, zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan:
•

NOx-emissies (gelinkt met zowel aanleg-, afbraak als exploitatiefase);

•

CO-emissies (gelinkt met zowel aanleg-, afbraak als exploitatiefase);

•

SO2-emissies (gelinkt met zowel aanleg- afbraak als exploitatiefase);
bij de aanleg- en afbraakfase wordt diesel en gasolie ingezet. Hiervan zijn zeer beperkte SO2
emissies te verwachten;
bij gebruik van commercieel beschikbaar aardgas zijn in principe de SO2 concentraties in de
rookgassen zeer laag, maar wanneer rekening gehouden zou worden met de toelaatbare
grenswaarden dan wordt er alsnog een relevante (potentiële) emissie berekend. Dat de wetgever
duidelijk aantoonbare grenswaarden inzake SO2 oplegt zou er kunnen op wijzen dat bij bepaalde
types aardgas er mogelijks toch aantoonbare S-concentraties aanwezig kunnen zijn. Mogelijks zal
bij toekomstige injectie van groen gas in het aardgascircuit ook het S-gehalte beperkt kunnen
toenemen in functie van de wettelijke verplichtingen die terzake worden opgelegd. Dit is thans nog
niet helemaal duidelijk. In de praktijk zal dit echter nog steeds zeer beperkt zijn gezien de garanties
die door Fluxys gegeven worden m.b.t. het maximaal zwavelgehalte. Niettegenstaande er klassiek
bij aardgasverbranding geen aandacht besteed wordt aan de parameter SO2 zal in dit dossier deze
parameter toch mee in rekening gebracht worden, enerzijds rekening houdend met de resultaten
van emissiemetingen op vergelijkbare installaties en/of de emissiegrenswaarden en anderzijds op
basis van de aardgassamenstelling zoals door Fluyxs in kaart wordt gebracht;

•

NH3 (exploitatiefase; omwille van het voorzien van een denox-installatie dient rekening gehouden
te worden met een NH3 slip);

•

Vermestende deposities (exploitatiefase) -beoordeling bij discipline biodiversiteit; ;
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•

Verzurende deposities (exploitatiefase); -beoordeling bij discipline biodiversiteit;

•

(fijn) stofemissies (voornamelijk gelinkt met aanleg- en afbraakfase). Bij normale werking van de
nieuwe aardgasgestookte stookinstallaties (klassieke verwarmingsketels) treedt er nauwelijks PMvorming op (in elk geval geen relevante, meetbare PM-emissie); Ook bij in werking zijn van de
noodgroepen (normaal gezien enkel bij testen) kan PM-emissie optreden. De werkingsduur van
deze installaties is dermate beperkt dat er van deze installaties evenmin relevante emissies te
verwachten zijn. PM-emissies tijdens de exploitatiefase kunnen dan ook als niet relevant
beoordeeld worden

•

CO2 in kader van beoordeling broeikasgasemissies (exploitatiefase ; in beperkte mate tijdens de
aanleg- en afbraakfase)

De emissies en uitstootomstandigheden worden kwantitatief beschreven.
De vermestende en verzurende deposities worden in discipline lucht berekend, maar verder beoordeeld in
discipline biodiversiteit. In discipline luchtverontreiniging worden er geen impactbijdrages weergegeven en
geen beoordeling uitgevoerd van de vermestende en verzurende deposities.
De beoordeling van de CO2 emissies wordt in het hoofdstuk klimaat voorzien.

2.1.2

T o e t s i ng s k a d e r

De berekende impactbijdrage van elke gemodelleerde parameter (voor het voorliggende project) zal
getoetst worden aan een ‘toetsingswaarde’. Deze toetsingswaarde wordt als volgt geselecteerd (in dalende
mate van voorkeur):
•

Selectie van een wettelijke huidige of toekomstige immissie- of belastingsnorm: in dalende
volgorde van voorkeur worden wettelijke normen voor Vlaanderen (Vlarem II), Europa, België,
Nederland/Duitsland, USA of andere landen vooropgesteld.

•

Selectie van wetenschappelijke advieswaarde (in dalende volgorde van voorkeur):
o

WHO-advieswaarden of EPA-advieswaarden voor blootstelling (waarbij onderscheid
gemaakt wordt tussen carcinogeen en niet-carcinogeen);

o

Toetsingswaarden, afgeleid van TLV-waarden:

o

•

▪

Voor de algemene bevolking:

▪

1/10 van de TLV-waarde voor niet carcinogenen;

▪

1/x van de TLV-waarde voor carcinogenen met x die waarde die het risico
terugbrengt tot het niveau 10-6 bij een levenslange blootstelling. Indien er
onvoldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn om x te bepalen, stelt
men x gelijk aan 1000

Voor gedefinieerde risicogroepen:
▪

1/200 van de TLV-waarde voor niet carcinogenen;

▪

1/50.000 van de TLV-waarde voor carcinogenen.

Eventueel aanvullende advieswaarden uit “peer reviewed” internationale wetenschappelijke
literatuur.

M.b.t. de vermelde wettelijke grenswaarden dient gesteld dat het voldoen hieraan niet noodzakelijk
impliceert dat er geen gezondheidseffecten meer kunnen zijn. Voor de evaluatie en beoordeling van evt.
gezondheidseffecten wordt verwezen naar discipline mens-gezondheid.
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Naast hoger vermelde beoordeling ten aanzien van de impactbijdrage wordt een bijkomende evaluatie
voorzien in functie van de emissiedoelstellingen 2030 zoals vastgelegd in de Lucht- en
klimaatsbeleidsplannen van Vlaanderen. In bijlage L1 worden de toetsingswaarden en beleidsdoelstellingen
voor de relevante parameters voor het voorliggende project opgelijst.

2.1.3

B e o o r d e l i n g s k a d e r en m i l d er e n d e m a a t r eg e l e n

Ten aanzien van de cijfermatige beoordeling van de impactniveaus wordt per parameter het hierna
vermelde schema gehanteerd bij de evaluatie van de bijdrage van het bedrijf, overeenkomstig het
toetsingskader opgenomen in het Richtlijnenboek Lucht van het team Mer (departement omgeving):
✓

Voor jaargemiddelde benadering:

−

verwaarloosbare bijdrage: bijdrage van maximaal 1 % van de toetsingswaarde

−

beperkt negatieve bijdrage: bijdrage van max. 3 % van de toetsingswaarde

-1

−

negatieve bijdrage: van meer dan 3 maar max. 10 % v/d toetsingswaarde

-2

−

aanzienlijk negatieve bijdrage: bijdrage van meer dan 10 % v/d toetsingswaarde

-3

0

Link milderende maatregelen:
voor een score van -1 geldt: onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, tenzij de MKN in
de referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is.
Bij Score -2 of -3 is onderzoek naar mogelijke milderende maatregelen essentieel.

✓

Voor toetsing aan hogere percentiel-waarden/aantal overschrijdingen22:

−

verwaarloosbare bijdrage: bijdrage van maximaal 1 % van de toetsingswaarde

−

beperkt negatieve bijdrage: bijdrage van max. 5 % van de toetsingswaarde

-1

−

negatieve bijdrage: van meer dan 5 maar max. 20 % v/d toetsingswaarde

-2

−

aanzienlijk negatieve bijdrage: bijdrage van meer dan 20 % v/d toetsingswaarde

-3

22

0

Er wordt hierbij opgemerkt dat de impactberekeningen ten aanzien van hogere percentielen aanzienlijk minder nauwkeurig zijn dan
de berekening van de jaargemiddelde impact, zeker ten aanzien van NO2 gezien voor deze parameter rekening dient gehouden te
worden met chemische reacties die functie zijn van meteo, VOS- en ozonconcentraties,….
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Link met milderende maatregelen:
Er wordt ten aanzien van de beoordeling van de hogere percentiel-impact in het RLB-lucht geen strikte link
gelegd met het stellen van (of onderzoek naar) milderende maatregelen. De deskundige is er cfr. het RLB
wel toe gehouden om in het MER de noodzaak aan milderende maatregelen te beoordelen en te
rapporteren. Elementen die hierbij mee in rekening kunnen gebracht worden zijn:
•

De achtergrondconcentraties en de kans op optreden van overschrijdingen van grenswaarden

•

De eventuele noodzaak om vanuit de discipline mens-gezondheid onderzoek naar milderende
maatregelen te voorzien (kan bvb het geval zijn omdat in die discipline soms beoordeeld wordt
t.o.v. strengere toetsingswaarden in vergelijking met de discipline lucht)

Ten aanzien van het toepassingsgebied van de grenswaarden opgelegd door de Kaderrichtlijn Lucht kunnen,
overeenkomstig bijlage III van deze richtlijn, nog volgende beoordelingselementen opgenomen worden die
van belang kunnen zijn bij de impactbeoordeling:
Beoordeling van de luchtkwaliteit geschiedt in alle zones en agglomeraties overeenkomstig de volgende
criteria:
2 : Op de volgende locaties vindt geen beoordeling plaats van de naleving van de grenswaarden met het
oog op de bescherming van de menselijke gezondheid:
a) locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar
geen vaste bewoning is;
b) overeenkomstig artikel 2, lid 1, op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen, waarop
alle relevante bepalingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk gelden;
c) op de rijbaan van wegen; en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de
middenberm hebben.
Ten aanzien van het aspect milderende maatregelen kan hierbij aanvullend aangegeven worden dat naast
de koppeling tussen de impactbeoordeling en het onderzoek naar mogelijke milderende maatregelen
dergelijk onderzoek ook aan de orde kan zijn in functie van beleidsmatige randvoorwaarden (zoals bvb
vastgelegde emissie reductie doelstellingen).

2.2

AFBAKENING EN BESCHRIJVING VAN HET STUDIEGEBIED

2.2.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt bepaald tot de zone rond het projectgebied waar een relevante impact op de
luchtkwaliteit te verwachten is. Hiertoe wordt een rekengebied gehanteerd rondom het bedrijf dat zich vnl.
in NO-richting uitstrekt (om rekening te houden met de grotere verspreiding in NO-richting omwille van de
overheersende ZW-wind).
Het gehanteerde rekengebied, en de ligging van de beoordelingspunten die in dit MER uitgebreid aan bod
komen, wordt weergegeven in Figuur IX-5 en Figuur IX-6.
Naast de beoordelingspunten die gehanteerd worden binnen de discipline lucht, worden aanvullend ook
nog de resultaten berekend t.h.v. diverse locaties met gevoelige bestemmingen. Voor de ligging van deze
beoordelingspunten en de resultaten ervan wordt verwezen naar het hoofdstuk mens-gezondheid.
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Figuur IX-5: ligging rekengebied impactberekeningen, beoordelingspunten bewoning (w1 tem w33) /
meetposten (MP1 tem MP3) 23

23

aangeduid op modelkaart jaargemiddelde achtergrond NO2 concentraties 2020 van berekening met IMPACT
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Figuur IX-6: detailligging beoordelingspunten in onmiddellijke omgeving van de site met aanduiding
beoordelingslocaties bewoning (Wx), meetposten (MP1 tem MP3) en beoordelingslocaties o.b.v.
plangebied in startnota ‘RUP Asiat-Darse’ (AD1 tem AD4), 24

2.2.2

A c t u e l e l u c ht k w a l i t e i t b i n n e n h e t s t u d i eg e b i e d

2 . 2 . 2 .1

Algemeen

De plaatselijke luchtkwaliteit wordt in kaart gebracht met behulp van de resultaten van meetposten. De
meetposten die zullen gebruikt worden om de plaatselijke luchtkwaliteit (t.h.v. de meetlocatie) in kaart te
brengen zijn:
•

24

E008 (47E008) en E009 (47E009) in de buurt van de installaties van ENGIE – Electrabel. De
meetpunten zijn gelegen in Grimbergen en Zemst en zijn eigendom van ENGIE – Electrabel, maar
worden beheerd door VMM;

aangeduid op modelkaart jaargemiddelde achtergrond NO2 concentraties 2020 van berekening met IMPACT
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•

meetstation R020 (42R020) meetstation binnen het telemetrisch meetnet van VMM.

De weergave van deze meetwaarden is in feite louter illustratief gezien bij de impactbeoordeling rekening
gehouden wordt met de grens- en toetsingswaarden en met de modelmatig berekende waarden, en niet
met de meetwaarden. Deze meetwaarden zijn in feite louter representatief voor een klein gebied t.h.v. de
meetpost zelf.
De resultaten van deze meetposten zitten wel geïntegreerd in de modelberekeningen van VMM ten
aanzien van de jaarlijkse luchtkwaliteit:
•

jaargemiddelde concentratiekaarten RIO-IFDM op basis van
interpolatie van
luchtkwaliteitsmetingen (RIO-interpolatiemodel) en de berekening van de luchtkwaliteit op basis
van meteorologische gegevens en uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.

Deze gegevens zullen worden besproken en getoetst aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen.
In de onmiddellijke omgeving wordt de lokale luchtkwaliteit, naast de emissies van de huidige centrale (die
omwille van een zeer beperkt aantal draaiuren in feite zeer beperkt zijn), ook bepaald door andere lokale
bronnen. Voor wat betreft het voorliggende studiegebied, hebben ook nabijgelegen industriële bronnen
de omliggende woongebieden en het verkeer een impact op de luchtkwaliteit. Deze impact zit vervat in de
bovenvermelde concentratiekaarten, weliswaar uitgemiddeld waardoor plaatselijke variaties niet uit te
sluiten zijn.

2 . 2 . 2 .2

M e et po ste n

De 3 meetposten die zullen gebruikt worden, worden samen met de afstand en de richting tot de site in
Tabel IX-20 opgelijst en in Figuur IX-7 op kaart voorgesteld.
Tabel IX-20: meetposten in de onmiddellijke nabijheid van de site
Meetpost

Opgemeten
parameters

Adres

Afstand tot de site
(emissiepunt
tot
meetpost)

Windrichting

E008/47E008

NO2

Nieuwe Schapenweg,
Grimbergen

2 km

ZW

E009/47E009

NO2

Grimbergsesteenweg,
Zemst

1,5 km

NO

R020/42R020

SO2, NO2,
PM2,5, CO,

Mechelsesteenweg,
Vilvoorde

825 m

O

PM10,
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Figuur IX-7: ligging van de VMM-meetposten binnen het studiegebied

ENGIE

2 . 2 . 2 .3

G e g eve n s l u c ht kwa l i te i t

2.2.2.3.1 MEETPOSTEN

Enkel de parameters die worden opgemeten door de geselecteerde meetposten en de geselecteerde te
beschouwen parameters worden hieronder besproken van Tabel IX-21 t.e.m. Tabel IX-26.
Bij de bespreking van de huidige luchtkwaliteit wordt voor de beschouwde parameters telkens een
vergelijking gemaakt tussen de huidige luchtkwaliteit en de gehanteerde toetsingswaarde, cfr. de hoger
vermelde methodiek, en zoals samengevat in bijlage L1. Dit betreffen hoofdzakelijk wettelijke
grenswaarden. Ter info wordt ook een vergelijking gemaakt met wetenschappelijke advieswaarden.
Tijdens het opstellen van voorliggend MER waren de immissiegegevens van kalenderjaar 2019 de meest
recente. Deze immissiewaarden worden gebruikt om de huidige luchtkwaliteit op die locaties mee in kaart
te brengen. Voor een overzicht van de luchtkwaliteit in het volledige studiegebied moet verwezen worden
naar modelgegevens voorgesteld op kaartmateriaal (metingen zijn louter representatief voor de
onmiddellijke omgeving van de meetlocatie).
Reguliere NO2 meetstations in het studiegebied situeren zich in Vilvoorde (R020) en in St-Stevens-Woluwe
(R010). Het meetstation van St-Stevens-Woluwe is niet mee opgenomen in Figuur IX-7 gelet op de afstand
van de site. De gehanteerde data van deze meetstations in onderstaande tabellen zijn van 2019. Daarnaast
zijn er 2 meetstation E008 (Grimbergen) en E009 (Zemst) in eigendom van Engie Electrabel maar die
beheerd worden door de VMM. Ook voor deze meetstations zijn de meest recente data van 2019
voorgesteld. Gezien de huidige centrale de laatste jaren nauwelijks in werking was, kan op basis van deze
meetstations dan ook geen impact van de huidige centrale op basis van immissiemetingen opgevolgd
worden.
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In het studiegebied liggen er ook nog twee meetstations te Zaventem (SZ01) en Steenokkerzeel (SZ02).
Deze liggen op een dermate afstand van de site, en in een windrichting tov de site die nauwelijks door de
emissies op die locaties kunnen beïnvloed worden, dat ervan kan uit gegaan worden dat er op die locaties
geen relevante impact meer te verwachten is. Deze twee meetstations worden wel aanzienlijk beïnvloed
door wegverkeer en mogelijks ook door de luchtvaart (de vermelde meetstations hebben in feite tot doel
de impact van de luchthaven van Zaventem op te volgen).
N O 2 , P M 10 E N PM 2,5
De NO2, PM10 en PM2,5 meetwaarden van de verschillende meetstations voldoen ruimschoots aan de
jaargemiddelde wettelijke grenswaarden.
Tabel IX-21: NO2-meetwaarden 2019 (bron VMM)
NAAM

CODE

% aantal data

Grenswaarde

Gemiddelde

P99

40

Max
200

NO2 (µg/m³): UURWAARDEN: 01/01/2019 – 31/12/2019
Grimbergen

E008

93

20

70

112

Sint-Stevens-Woluwe

R010

97

21

73

121

Steenokkerzeel

SZ02

96

21

6971

126

Vilvoorde

R020

93

23

8071

131

Zaventem*

SZ01

96

22

7269

121

Zemst

E009

92

18

64

98

*: De concentraties op deze meetplaats toetsen we niet aan de Europese regelgeving en worden niet aan Europa
gerapporteerd. De reden is dat deze meetplaats gelegen is op een locatie die minder representatief is voor de
menselijke blootstelling (zie macrocriteria voor een meetplaats in Bijlage III van EU-richtlijn 2008/50/EG).

Tabel IX-22: PM10-meetwaarden 2019 (bron VMM)
NAAM

CODE

% aantal
data

grenswaarde

Gemiddelde

P50

Max

40

# dagen > 50
µg/m³
35

PM10 (µg/m³): DAGWAARDEN: 01/01/2019 - 31/12/2019
Steenokkerzeel

SZ02

98

20

16

69

7

Vilvoorde

R020

100

22

19

81

18

Zaventem*

SZ01

99

20

16

86

12

*: De concentraties op deze meetplaats toetsen we niet aan de Europese regelgeving en worden niet aan Europa
gerapporteerd. De reden is dat deze meetplaats gelegen is op een locatie die minder representatief is voor de
menselijke blootstelling (zie macrocriteria voor een meetplaats in Bijlage III van EU-richtlijn 2008/50/EG).
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Tabel IX-23: PM2,5-meetwaarden 2019 (bron VMM)

NAAM

CODE

%
data

aantal
Max

aantal dagen > 25
µg/m³

-

-

-

Gemiddelde

grenswaarde in 2018

25

grenswaarde vanaf 2020

20

PM2,5 (µg/m³): UURWAARDEN: 01/01/2019 - 31/12/2019
Automatische monitoren

-

Steenokkerzeel

SZ02

98

12

106

25

Vilvoorde

R020

100

13

106

33

Zaventem*

SZ01

99

12

105

32

*: De concentraties op deze meetplaats toetsen we niet aan de Europese regelgeving en worden niet aan Europa
gerapporteerd. De reden is dat deze meetplaats gelegen is op een locatie die minder representatief is voor de
menselijke blootstelling (zie macrocriteria voor een meetplaats in Bijlage III van EU-richtlijn 2008/50/EG).

SO 2
Ter hoogte van meetstation Vilvoorde wordt ruimschoots voldaan aan de SO2-grenswaarde. Er zijn geen
gegevens die er op wijzen dat in het studiegebied er overschrijdingen van deze grenswaarde optreden.
Tabel IX-24 : uurgemiddelde SO2-meetwaarden 2019 (bron VMM)
NAAM

CODE

% aantal data

Gemiddelde

P99

Grenswaarde(1)

Max
350

SO2 (µg/m³): UURWAARDEN: 01/01/2019 - 31/12/2019
automatische monitoren

-

Vilvoorde

R020

(1)

97

1

5

17

P99

Max

mag niet meer dan 24 keer per kalenderjaar overschreden worden

Tabel IX-25 : daggemiddelde SO2-meetwaarden 2019 (bron VMM)
NAAM

CODE

% aantal data

Gemiddelde

Grenswaarde(1)

125

Advieswaarde WHO

20

SO2 (µg/m³): DAGWAARDEN: 01/01/2019 - 31/12/2019
Vilvoorde
(1)

R020

99

mag niet meer dan 3 keer per kalenderjaar overschreden worden

1

3

6
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CO
Ter hoogte van meetstation Vilvoorde wordt ook ruimschoots voldaan aan de CO-grenswaarde. Er zijn geen
gegevens die er op wijzen dat in het studiegebied er overschrijdingen van deze grenswaarde optreden.
Tabel IX-26 : meetwaarden CO 2019 (bron VMM)
NAAM

CODE

% aantal data

Gemiddelde

P99

Max

0,24

0,71

1,47

CO (mg/m³): UURWAARDEN: 01/01/2018 - 31/12/2018
Vilvoorde

R020

97

CO (mg/m³): GLIJDENDE 8-UURWAARDEN elk uur berekend: 01/01/2018 - 31/12/2018
grenswaarde
Vilvoorde
2.2.2.3.2 GEMODELLEERDE

10,0
R020

99

0,24

0,64

1,05

LU CH T KWAL IT EIT

In bijlage L2 zijn kaarten opgenomen met de door VMM gemodelleerde luchtkwaliteit in 2018 en 2019.
Het studiegebied is dermate groot dat er een zeer grote ruimtelijke spreiding inzake concentratieniveaus
kan vastgesteld worden, zeker ten aanzien van NO2 die in belangrijke mate door wegverkeer bepaald wordt.
In onderstaande Tabel IX-27 wordt voor de parameters NO2 PM10 en PM2,5 een overzicht gegeven van de
gemodelleerde jaargemiddelde concentratie ranges voor de betrokken deelgebieden van het
studiegebied.
Tabel IX-27 : concentratie ranges Vlaams deel van het studiegebied
NO2

PM10
,

Jg.gemid.
µg/m³

PM2,5

Omschrijving gebied

Jg.gemid.
µg/m³

,

Jg.gemid.
µg/m³

Landelijk gebied

11 - 20

16 - 25

11 - 15

Stedelijk gebied

21 - 30

21 - 25

13 - 15

Zones in onmiddellijke omgeving zeer drukke
(snel)wegen

31 - >40

21 - 25

13 - 20

Wettelijke grenswaarde

40

40

20

WHO -richtwaarde

40

20

10

GAW-Vlaanderen

20

20

10

,

Uit het kaartmateriaal kan geen aantoonbare invloed van de huidige centrale vastgesteld worden. Dit is
volkomen logisch gezien de zeer beperkte werkingsgraad van deze installatie.
Op de modelkaarten kan duidelijk de bepalende invloed van verkeer vastgesteld worden inzake NO 2. Op de
snelwegen worden overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarde berekend (ter info dient
aangegeven te worden dat op de wegen zelf niet moet voldaan worden aan de grenswaarden). Wellicht
komen ook nog in de onmiddellijke omgeving van de drukste delen van de snelwegen overschrijdingen van
de grenswaarde voor. De impact van het verkeer neemt wel snel af met de afstand tot de weg.
Daarnaast dient er ook rekening mee gehouden te worden dat langsheen drukke wegen in het Brussels
Gewest, met aan beide zijden van de weg aaneengesloten bebouwing, dat er ook op die locaties nog
overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarden optreden. Ten aanzien van de andere parameters
zoals fijn stof, SO2 en CO kan aangenomen worden dat ook binnen het Brussels Gewest voldaan wordt aan
de grenswaarden.
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Op locaties met een zeer hoge jaargemiddelde achtergrondconcentratie inzake NO2, en/of locaties waar de
lokale bronnen voor een zeer belangrijke impactbijdrage zorgen, dient ook rekening gehouden te worden
met aanzienlijk verhoogde (maximale) uurgemiddelde waarden. Hierbij zijn lokaal overschrijdingen van de
uurgemiddelde NO2-grenswaarde niet a priori uit te sluiten, maar er wordt niet verwacht dat er een
effectieve overschrijding van de wettelijk vastgelegde doelstelling (m.n. 18 toegelaten overschrijdingen per
kalenderjaar) optreedt.

2 . 2 . 2 .4

C o n c l u s i e l u c htk wa l ite i t i n h et st u d i e ge b i ed

M.b.t. de luchtkwaliteit in het studiegebied kunnen volgende conclusies getrokken worden:

2.3

•

er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen inzake SO2 en CO. SO2 en CO worden niet
aanzien als kritische parameters (huidige immissieconcentraties < 80% van de toetsingswaarde);

•

ook inzake NO2 voldoet quasi het volledige studiegebied aan de wettelijke grenswaarden en de
advieswaarden van de WGO. Er is wel een duidelijke overschrijding van de GAW die in Vlaanderen
gehanteerd wordt. In de onmiddellijke omgeving van de drukste delen van de snelwegen wordt
wel een overschrijding van de jaargemiddelde NO2-grenswaarde berekend. Ook langsheen drukke
wegen met aaneengesloten bebouwing aan beide zijden van die wegen kunnen overschrijdingen
van de jaargemiddelde NO2-grenswaarde optreden. Dit is normaal gezien te verwachten in het
Brussels Gewest. In die zin is NO2 te aanzien als een kritische parameter.

•

aan de grenswaarde voor fijn stof, zowel PM10 als PM2,5 , wordt ruimschoots voldaan. De
parameters blijven onder de 80% van de toetsingswaarden en wordt bijgevolg niet aanzien als een
kritische parameter. De advieswaarde van WGO wordt echter voor zowel voor PM 10 als PM2,5 niet
gehaald;

BESCHRIJVING EN IMPACT IN DE ACTUELE SITUATIE

In de actuele situatie treden slechts beperkte emissies op afkomstig van de huidige centrale, gezien deze
enkel bij piekstroomvraag in werking is. Van deze zeer beperkte emissies wordt, rekening houdend met de
bronkarakteristieken, dan ook geen aantoonbare impact verwacht op de luchtkwaliteit in het studiegebied.
Uit het kaartmateriaal van VMM (zie bijlage L2) kan geen aantoonbare invloed van de huidige centrale
vastgesteld worden. Dit is volkomen logisch gezien de zeer beperkte werkingsgraad van deze installatie.
Het in detail in kaart brengen van deze emissies wordt dan ook weinig zinvol geacht.

2.4

BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE

In de referentie situatie, op het ogenblik dat de nieuw geplande centrale in bedrijf zou kunnen zijn, kan in
principe rekening gehouden worden met lagere achtergrondconcentraties dan deze zoals beschreven voor
de actuele situatie. Dit omwille van o.a. positieve effecten van de scherpere emissie-eisen die voor (nieuwe)
voertuigen van toepassing zijn, het toenemend aandeel van emissie-armere voertuigen, de verschuiving
van diesel naar benzine,…. .. Dit effect wordt vnl. verwacht inzake NO2. Voor PM, CO, SO2,…., kan verwacht
worden dat dit minder uitgesproken zal zijn.
Het uit dienst nemen van de huidige centrale zal nauwelijks een impact hebben op de luchtkwaliteit in de
referentiesituatie, gezien het zeer beperkte aantal werkingsuren.
Bij de effectbeoordeling wordt met deze te verwachten verbetering geen rekening gehouden
(modelberekeningen worden uitgevoerd met de achtergrondconcentraties 2020 zoals deze modelmatig in
de dispersiemodellen aanwezig zijn). De beoordeling van de totale concentraties, die in feite enkel ten
aanzien van NO2 echt relevant zijn in het kader van dit project, kan dit dan ook aanzien worden als een
worst case beoordeling.
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EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING VAN DE GEPLANDE SITUATIE
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De impact in de aanlegfase is terug te brengen tot de impact van de inzet van machines en (interne)
transportmiddelen. Volgende inzet wordt verwacht:
•

2 dumpers

•

2 graafkranen

•

2 bulldozers

•

Vrachtwagens voor aan- en afvoer materiaal en grond

De tijdelijke impact van een beperkt aantal machines die ingezet worden zal enkel zeer lokaal voor een
verhoging zorgen van concentraties van de verschillende polluenten die aanwezig zijn in de uitlaatgassen
ervan. De uitstoot van deze machines doet zich ook verspreid voor over de volledige oppervlakte van het
werkterrein, en is dan ook totaal niet te vergelijken met de impact van een even grote uitstoot die bvb. via
een puntbron zou emitteren. De uitlaatgassen worden door de verspreid optredende emissie dan ook
sterker verdund, zodat de (jaar)gemiddelde impact als hooguit beperkt kan beoordeeld worden.
Bij de werken treden naast emissies van uitlaatgassen ook stofemissies op. Dit hangt uiteraard zeer sterk
af van de aard van de activiteiten en de meteo tijdens deze activiteiten. Mits toepassen van goede
werkpraktijken en het volgen van de wettelijke bepalingen voor het vermijden van stofemissies bij
bouwwerken kunnen deze emissies geminimaliseerd worden. Een eventuele impact doet zich ook enkel
zeer lokaal voor.
Goede werkpraktijken die hierbij in aanmerking komen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevochtigen bij droog en winderig weer, en optreden van visuele stofemissies, bij voorkeur met
hemel- of kanaalwater.
Bevochtigen tijdens de afbraakfase, bij voorkeur met hemel- of kanaalwater.
Regelmatig (nat) reinigen van verharde (werf)wegen
Bij verlaten van de werfzone afspuiten van de wielen van vrachtwagens indien aanzienlijk
verontreinigd (bij voorkeur met hemel- of kanaalwater indien beschikbaar)
Beperken van de rijsnelheid van intern werfverkeer
bevochtiging ter hoogte van de apparatuur
Gebruik van aangepast materieel, in de mate van het mogelijke voorzien van stofafzuiging en
filters
Aangepast onderhoud, tijdig vervangen van stoffilters
Procedures en instructies gebaseerd op een code van goede praktijk ter beschikking te stellen aan
het personeel.
Dagelijkse controles op de werf

Op de dagen met grootste aandeel van werkzaamheden kan, in functie van de meteo op die dagen, de
impact uiteraard aanzienlijk hoger zijn. Zeer tijdelijk kan er dan een negatieve impact optreden
windafwaarts de werkzone. Deze negatieve impact neemt wel zeer snel af met de afstand tot dit gebied.
M.b.t. de impact van het werftransport kan een inschatting gemaakt worden van de jaargemiddelde impact
van de transporten van en naar de site. Ook deze impact is uiteraard slechts tijdelijk. Door waar mogelijk
gebruik te maken van transport over het water (voor bv. grote uitrustingen) kan de impact ter hoogte van
de woonomgeving beperkt worden.
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Op basis van een raming van het aantal transporten en de duur van de werken kan de impact modelmatig
onderzocht worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het model CAR-Vlaanderen (met achtergrond en
emissiefactoren 2020). Bij deze berekeningen wordt rekening gehouden met de aanwezige
gebouwconfiguratie.
Er wordt vanuit gegaan dat het gros van de transportbewegingen via de Cokerielaan en de Woluwelaan zal
plaatsvinden. Langs geen van deze wegen is er sprake van een aaneengesloten karakter van de bebouwing
aan beide zijden van de weg waardoor niet moeten uit gegaan worden van een zgn. “Street Canyon”. De
berekeningen worden dan ook uitgevoerd voor wegtype 2 (zie Figuur IX-8) .
Er wordt gerekend met snelheidstype “normaal stadsverkeer”.
Voor de afstand tot de bebouwing wordt rekening gehouden met de afstand van de gebouwen tot de
wegas, zoals af te leiden uit kaartmateriaal van geo-vlaanderen zoals hieronder opgenomen. Voor de
Woluwelaan bedraagt deze afstand 30m.
Het werkelijk aantal te verwachten transportbewegingen kan moeilijk nauwkeurig geraamd worden.
Verwacht wordt dat er doorgaans tussen de 5 en 40 vrachtwagentransporten per dag zullen zijn, met enkele
uitschieters tot +- 90 transporten/dag met betonmixers gedurende een beperkt aantal dagen.
Op basis van deze ramingen qua aantal transporten wordt bij de impactbeoordeling rekening gehouden
met gemiddeld 60 transportbewegingen met zware vrachtwagens per dag gespreid over een volledig jaar
(om de jaargemiddelde impact te kunnen berekenen). Daarnaast wordt voor vervoer van personeel
gerekend met gemiddeld 300 bewegingen per dag. Als worst case beoordeling wordt hierbij rekening
gehouden dat al deze bewegingen langs éénzelfde wegsegment zullen rijden.
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Figuur IX-8: ligging gebouwen langsheen wegen in onmiddellijke omgeving van het projectgebied

Indien een dergelijke intensiteit een gans jaar zou optreden dan wordt een jaargemiddelde NO 2-impact
berekend van 0,2 µg/m³ . Dit is dan ook kleiner dan 1% van de jaargemiddelde grenswaarde en als dusdanig
te aanzien als een verwaarloosbare impact.
Inzake PM10 en EC wordt geen aantoonbare impact berekend, inzake PM2,5 een jaargemiddelde impact van
0,1 µg/m³ (het feit dat voor PM10 het resultaat van de impactberekening 0 µg/m³ bedraagt en voor PM 2,5
0,1 µg/m³ heeft te maken met modelonzekerheden en afrondingen, gezien de impact inzake PM 10 nooit
kleiner kan zijn dan deze van PM2,5). De relatieve impact voor fijn stof ligt hiermee ook lager dan 1% van de
grenswaarde.
De tijdelijke impact van werfverkeer wordt dan ook als verwaarloosbaar beschouwd (score 0).
Tabel IX-28: impact werfverkeer berekend met CAR-Vlaanderen (2020)

Straatnaam
Woluwelaan
impact transport

NO2 [µg/m³]
PM10 [µg/m³]
PM25 [µg/m³]
EC [µg/m³]
Jm
# OverJm
# OverJm
Jm
achter- schrijdingen
achter- schrijdingen
achterachterX
Y jg.gemid.
grond
uur GW jg.gemid.
grond
dag GW jg.gemid.
grond jg.gemid.
grond
153640 181830
20.0
19.8
0
18.6
18.6
11
12.3
12.2
0.7
0.7
0.2
0
0.1
0.0
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Bij bovenstaande berekeningen dient wel aangegeven te worden dat de impact van PM enkel gebaseerd is
op uitlaatgasemissies en de normale slijtage emissies. In de mate dat de werfwegen meer verontreinigd
zouden zijn dient wel rekening gehouden te worden met een grotere impact van opwaaiend stof. Dit effect
kan evenwel niet gekwantificeerd worden. Er kunnen echter wel afdoende maatregelen genomen worden
om dit effect te minimaliseren.
Tijdens de aanlegfase zal ook het aanwezige asbest in de toevoerleidingen (asbestcement) van de westelijke
koeltoren verwijderd worden alvorens deze in gebruik te nemen voor scenario 1 (koeling met de
koeltorens). Asbest wordt verwijderd door gespecialiseerde en erkende bedrijven zodat geen emissies
worden verwacht. Voor scenario 2 (aerocondensor) zal het asbest in de toevoerleidingen verwijderd
worden in het kader van de sloop van de bestaande STEG-eenheid (zie 2.5.3).
Ten aanzien van de CO2-emissies die tijdens de aanleg- en afbraakfase ontstaan (het wordt niet mogelijk
geacht om deze op een betrouwbare manier te kwantificeren gezien van teveel parameters afhankelijk),
kan aangegeven worden dat deze uiteraard slechts tijdelijk zullen zijn, en t.o.v. het geheel van deze emissies
in het studiegebied totaal verwaarloosbaar zullen zijn. In de mate dat bij transporten gebruik zal gemaakt
worden van binnenvaart kan aangenomen worden dat deze emissies nog zullen afnemen.

2.5.2

Exploitatiefase

Bij de bespreking van de exploitatiefase wordt voornamelijk rekening gehouden met de effecten, die
optreden in de zogenaamde vervangingfase (2025- 2035) met een maximum van 8700 draaiuren per jaar
(zie hoofdstuk I deel I3) . Voor de backupfase (2035 -2050) wordt een veel lager aantal draaiuren verwacht
zodat de effecten op dagbasis vergelijkbaar kunnen zijn doch op jaarbasis beduidend lager. In de groene
fase (> 2040) zullen de CO2-emissies gelinkt aan de verbranding van fossiele brandstoffen verder afnemen.
In de mate dat in de groene fase het aantal werkingsuren nog verder zou afnemen in vergelijking met de
backup fase, kan verwacht worden dat ook de emissies van andere parameters en gerelateerde effecten
verder kunnen afnemen. Een uitgebreide evaluatie van de effecten van het verbranden van deze
alternatieve brandstoffen zal desgevallend deel uitmaken van een aparte omgevingsvergunnigsaanvraag.
De emissies voor de geplande situatie worden vanuit een worst-case benadering begroot o.b.v. de van
toepassing zijnde wettelijke emissiegrenswaarden, resultaten van emissiemetingen op gelijkaardige
installaties, en inzake SO2 eveneens rekening houdend met de samenstelling van het aardgas zoals in kaart
gebracht door Fluxys, fysische karakteristieken van de rookgassen bij een representatieve configuratie van
de centrale bij vollast, en dit bij een quasi volcontinue werking. Er wordt gerekend met 8.700 effectieve
vollast uren op jaarbasis, terwijl verwacht wordt dat het aantal vollasturen lager zal liggen. Zowel naar
emissies als naar impact wordt dan ook uit gegaan van een worst case beoordeling t.o.v. de werkelijk te
verwachten impact.
Niettegenstaande de gasturbine veruit de hoogste emissies zullen veroorzaken wordt ook rekening
gehouden met de kleinere installaties. De reden hiervoor is dat de schouwen van deze installaties veel
minder hoog zullen zijn dan deze van de turbine, en dat bijgevolg er vlakbij deze bronnen ook een
aantoonbare impact zou kunnen optreden. Gezien dit enkel op basis van impactberekeningen effectief kan
vastgesteld worden werd geopteerd om ook deze installaties mee in rekening te brengen.

2 . 5 . 2 .1

E m i s s i e s i n d e ge p l a n d e s i t u at i e

2.5.2.1.1 BESPREKING

EMISSIES BIJ VERSCHILLENDE REGIMES

Op basis van ervaringsgegevens op andere gasturbines worden de emissies geraamd bij opstart van de
installaties. Er wordt hierbij uitgegaan van aannames inzake verloop van concentraties en debieten tijdens
de volledige opstartfase, en dit zowel voor een koude, warme en zogenaamde hot start.
Gezien we hier te maken hebben met een nieuw type installatie, waarvan het bedrijf nog geen gelijkaardige
installatie in dienst heeft, dient er wel met een verhoogde onzekerheid rekening gehouden te worden.
Hierbij kan nog aangegeven worden dat tijdens de opstartfase de emissiegrenswaarden opgenomen in
Vlarem-II en III niet van toepassing zijn.
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Bij opstart- en stillegfases is de belasting van de installatie dermate beperkt dat de rookgasdebieten zeer
aanzienlijk lager liggen dan bij werking op vollast. Deze verlaagde debieten compenseren ruimschoots de
eventueel verhoogde concentraties, zodat de massa uitstoten tijdens deze fases lager tot aanzienlijk lager
liggen dan bij vollast.
KOUDE START
Nadat de installatie langere tijd uit dienst is gesteld (> 50u), en de installaties aanzienlijk afgekoeld zijn,
wordt bij het heropstarten van de turbine gesproken van een koude start. Bij koude start dient rekening
gehouden te worden met sterk verhoogde CO-emissies (op concentratie-niveau), welke systematisch zullen
afnemen naargelang de last van de installatie toeneemt. De NOx emissies zijn in het begin op vlak van massa
uitstoot laag omwille van de lage belasting, en zullen daarna systematisch toenemen, tot het ogenblik dat
de deNOx op temperatuur staat en kan opgestart worden.
Tabel IX-29: raming gemiddelde emissies bij koude start
NOx

CO

debiet

duur

Gasturbine (STEG)

kg/u

kg/u

Nm³/u

uren/opstart

koude start (gemiddeld over de volledige start)

12

726

2 776 500

6

WARME START
Wanneer de installaties slechts beperkte tijd stil hebben gelegen (< 50u) wordt bij heropstarten gesproken
van een warme start (installaties nog maar beperkt afgekoeld).
Bij warme start, die uiteraard veel korter is dan een koude start, zullen de emissies veel sneller het niveau
van de emissies bij normale werking bereiken. Ook de deNOx kan dan sneller opgestart worden.
Tabel IX-30: raming gemiddelde emissies bij warme start
NOx

CO

debiet

duur

Gasturbine (STEG)

kg/u

kg/u

Nm³/u

uren/opstart

warme start (gemiddeld over de volledige start)

127

301

2 930 400

2,3

HOTSTART
Na kortstondige stilstand (< 8u), waarbij er slechts zeer beperkte afkoeling is opgetreden, is er sprake van
een hot start.
Gezien de hot starts slechts zeer kortstondig duren (+- 40 minuten), de emissies bij conservatieve
benadering gelijk gesteld kunnen worden aan deze bij een warme start (tijdens de laatste 40 minuten van
een warme start wordt een NOx emissie geraamd van 91,3 kg, wat omgerekend op uurbasis zowat 137 kg/u
zou uitmaken, versus een emissie van 217 kg/u bij quasi vollast – zie hierna), en gezien bij de
impactbeoordeling in de geplande situatie er uit gegaan wordt van een quasi volcontinue werking bij
vollast, wordt het in het kader van dit MER niet noodzakelijk geacht om hier meer in detail op in te gaan.
AANTAL STARTS
Bij een meer realistische aanname van 5.000 equivalente werkingsuren op vollast kunnen benaderend
volgende aantallen starts voorop gesteld worden:
•

“cold start”: 24

•

“warm start”: 40

•

“hot start”: 16
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Indien met dit aantal starts en 5.000 equivalente vollast uren zou rekening gehouden worden, dan liggen
de massa-uitstoten sowieso (aanzienlijk) lager dan de massa-uitstoten die in dit MER in rekening gebracht
worden (8.700 uren bij vollast). De mogelijke impact die in kaart gebracht wordt dekt dan ook (meer dan)
volledig deze situatie af qua aantal opstarts.
WERKING BIJ VOLLAST
In eerste instantie worden de maximale emissies berekend die bij de verschillende verbrandingsinstallaties
kunnen optreden. Hierbij wordt rekening gehouden met het wettelijk kader zoals opgenomen in Vlarem-II
en III en een ruime inschatting van het aantal werkingsuren.
2.5.2.1.2 BESPREKING

R E L E VA N T E PA R A M E T E R S

Keuze van potentieel belangrijke parameters
In het kader van een milieueffectenrapport worden enkel overdrachtsberekeningen uitgevoerd voor die
polluenten waarvan verwacht wordt dat de impact op de luchtkwaliteit niet te verwaarlozen is. Deze
potentieel belangrijke parameters (PBP) worden cfr. het RLB-lucht geselecteerd op basis van volgende
criteria:
✓

De totale atmosferische emissievracht van de polluent op jaarbasis is groter dan de drempelvracht
voor opname in het Integraal milieujaarverslag.
Hier dient echter wel aan toegevoegd te worden dat zelfs bij emissies die aanzienlijk lager liggen dan de IMJV-drempel er ook
relevante effecten kunnen optreden. Veel hangt hierbij af van de schouwkarakteristieken (hoogte) en thermische pluimstijging.
Ook de verschillende verhoudingen emissie versus luchtkwaliteitsdoelstellingen zouden in feite mee bepalend moeten zijn voor
de keuze van de relevante parameters. Het criterium hoger dan IMJV-drempel is bijgevolg altijd te beoordelen in samenhang
met andere elementen en kan niet alleen bepalend zijn voor het al of niet uitvoeren van impactberekeningen.

 De parameters die op basis van dit criterium minimaal geselecteerd dienen te worden zijn
NOx, NH3, SO2 en CO.
In onderstaande tabel wordt opgave gedaan van de te verwachten maximale uitstoten, IMJV-drempels
en de verhoudingen emissies versus kwaliteitsdoelstellingen.
Tabel IX-31: bepaling relevantie door te rekenen parameters
maximale emissies

NH3 (2)

NOx

CO

SO2

stof

TOTAAL (maximaal), ton/jaar (1)

357

1 072

3 570

429

0,12

IMJV-drempel, ton/jaar

10

50

200

100

20

200

10 000

350

50

5,4

0,40

1,2

0,002

(3)

Grenswaarde immissie, µg/m³

3

verhouding jaarvracht/GW immissie

119

(1) Bij constant net voldoen aan de emissiegrenswaarde, wat in werkelijkheid als een overschatting van de emissies kan beschouwd
worden, overschatting die voor een aantal parameters zoals SO2 en CO als zeer relevant te beschouwen is.
(2) Door voorzien van gasturbine met deNOx
(3) Beoordeling in kader van biodiversiteit (voor beoordeling op impact mens-gezondheid wordt een TW van 20 µg/m³ gehanteerd).

 Op basis van de hierboven berekende “relevantie” kan gesteld worden dat enkel de
parameters NH3 en NOx, en in aanzienlijk mindere mate SO2, als potentieel relevante
parameters te beoordelen zijn. NH3 is hierbij vnl. van belang voor de verzurende en
vermestende depositie. Indien inzake SO2 rekening zou gehouden worden met een meer
realistische emissie op basis van het S-gehalte van aardgas dan zou de verhouding
jaarvracht/GW immissie aanzienlijk lager zijn dan 1, en in die zin dan niet meer als relevant
beoordeeld dienen te worden (bij quasi alle MER’s waarbij aardgas als brandstof gebruikt
wordt, wordt SO2 trouwens niet mee beoordeeld, ook niet op emissie niveau).
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De polluent kan geïdentificeerd worden als een kritische parameter. Een kritische parameter is een
parameter waarvoor de gemeten (of gemodelleerde) waarde in de omgeving groter is dan 80% van de
milieukwaliteitsnorm.
 De parameters die door dit criterium geselecteerd worden zijn NO2 en verzurende en
vermestende depositie. Om deze laatste berekeningen mogelijk te maken worden zowel de
parameters NOx, SO2 als NH3 als door te rekenen emissies mee in rekening gebracht.

✓

Polluenten met risicozinnen H351, H350, H340, H372-373 en H360 worden steeds mee beoordeeld.
 Enkel de parameter CO heeft risicozin H372 en H360.

✓

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met:
▪

Manier van uitstoot.
 De geleide emissies worden uitgestoten met verticale schouwen. Een verregaande
dispersie wordt verwacht bij de gasturbine gezien de hoge schouw en de hoge
thermische pluimstijging.

▪

Aanwezigheid van (gevoelige) bevolkingsgroepen in het studiegebied.
 Er zijn verschillende wijken van o.a. Grimbergen, Zemst, Vilvoorde aanwezig binnen een
straal van 5 à 10 km rond de site waar de hoogste impact verwacht wordt

▪

Aanwezigheid van fauna en flora in de directe omgeving.
 Binnen een straal van 5 km rond de site zijn verschillende VEN-gebieden en speciale
beschermingszones gelegen

▪

Bij reeds bestaande structurele klachten of onrust.
 Er zijn geen klachten of onrust ten aanzien van de inrichting gekend.

Op basis van bovenstaande criteria, worden volgende polluenten geselecteerd om dispersieberekeningen
uit te voeren:
•

NO2;

•

CO;

•

SO2;

•

Verzurende en vermestende depositie (berekend met NOx, SO2 en NH3 emissies).

De verzurende en vermestende depositie wordt berekend in de discipline lucht, maar beoordeeld in de
discipline biodiversiteit. De effecten van verzurende en vermestende depositie situeren zich immers eerder
op het vlak van impact op flora en de beoordeling is ook flora-specifiek.
Zoals hoger aangegeven worden de emissiegrenswaarden gehanteerd voor de worst case berekening
In onderstaande tabel worden deze emissiegrenswaarden , die gebruikt worden als uitgangspunt voor deze
berekening, weergegeven
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Tabel IX-32: uitgangsgegevens voor worst case beoordeling emissies: emissiegrenswaarden bij referentie
O2 gehalte – raming maximaal aantal werkingsuren
Thermisch
vermogen (MWth)

NOx
CO
SO2
Stof
mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

ref
NH3
%
mg/Nm³
10 (2)

Gasturbine (STEG)

1390

30 (1)

100

12

Nooddiesel

4,25

1500

250

60

20

15

Hulpstoomketel

6,67

80

100

35

5

3

Aardgasopwarmingsketel

2,5

80

100

35

5

3

Brandblusdieselpomp

0,6

1500

250

60

20

15

02

15

(1) dit betreft de jaargemiddelde grenswaarde zoals opgenomen in Vlarem-III; voor de impactbeoordeling van hogere
percentielwaarden wordt rekening gehouden met een volcontinue emissie van 50 mg/Nm³ (cfr. de uurgemiddelde Vlarem-II
emissiegrenswaarde). De daggemiddelde NOx grenswaarde bedraagt 40 mg/Nm³ dr. bij 15% O2 zoals vastgelegd in Vlarem-III.
(2) dit betreft de grenswaarde zoals opgenomen in Vlarem-III bij gebruik deNOx (SCR)

In werkelijkheid kan aangenomen worden dat, vooral voor CO en SO2, de werkelijke jaargemiddelde
concentraties (aanzienlijk) lager zullen liggen dan de maximaal toegelaten grenswaarden. Dit blijkt ook
duidelijk uit de resultaten van emissiemetingen op bestaande installaties.
CO
Inzake CO kan op jaargemiddelde basis een gemiddelde emissie van 20% van de emissiegrenswaarde bvb
als een meer realistische benadering beschouwd worden.
SO2
Inzake SO2 dient er wel melding gemaakt te worden van een specifieke situatie, m.n. dat niettegenstaande
er emissiegrenswaarden van toepassing zijn, er bij gebruik van aardgas weinig SO2 emissies zijn en er geen
meetverplichting bestaat. De reden hiervoor dient gezocht in het feit dat bij gebruik van aardgas er sowieso
zeer ruimschoots aan deze grenswaarden voldaan wordt omwille van de zeer lage S-concentraties in de
brandstof.
Op basis van analysegegevens van Fluxys kan aangegeven worden dat de SO2-emissies in werkelijkheid
uitermate laag zijn bij gebruik van aardgas. In feite liggen deze dermate laag dat met de normaal gebruikte
meetappartuur bij de geaccrediteerde labo’s de concentratie lager ligt dan de onderste rapportage
drempel. Diverse labo’s hanteren hierbij onderste rapportage drempels van 5 of 10 mg SO2 /Nm³ (waarmee
eigenlijk niet voldaan wordt aan de verplichting opgenomen in Vlarem-II dat de onderste rapportage
drempel ten minste een factor 10 onder de grenswaarde ligt).
ENGIE – Electrabel heeft in het verleden op de bestaande installaties wel enkele SO2 - metingen laten
uitvoeren. Zo werd op de STEG-centrales van Drogenbos, Herdersbrug en Zandvliet Power bij diverse
metingen een gemiddelde SO2 emissie gemeten van 5 mg/Nm³ bij 15 vol-% O2. Op basis van de maximale
S-concentraties zoals door Fluxys op de verschillende aardgasstromen gemeten dient echter aangegeven
te worden dat deze waarde een zeer ruime overschatting is van de maximale concentratie die in
werkelijkheid kan optreden. De reden van dit verschil dient dan ook gezocht te worden in de
meetonzekerheid, die bij dergelijke lage concentraties zeer aanzienlijk is. Positieve interferenties bij de
metingen zijn ook niet uitgesloten bij de gebruikte meetappartuur. De vermelde gemiddelde waarde dient
dan ook louter als indicatief beoordeeld te worden.
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Van de kleine aardgasgestookte installaties op de andere sites van ENGIE – Electrabel zijn geen SO2meetwaarden beschikbaar omdat er terzake geen meetverplichting van toepassing is (zelfs niet voor de als
“nieuw” te beoordelen installaties waarvoor wel SO2-emissiegrenswaarden van toepassing zijn). Ook voor
deze installaties kan ervan uit gegaan worden dat bij gebruik van commercieel beschikbaar aardgas de
werkelijke SO2 emissie-concentraties aanzienlijk lager zullen liggen dan de grenswaarden. Berekeningen op
basis van de grenswaarden zijn inzake SO2 dan ook te aanzien als absolute worst case waarden.
Teneinde naast de beoordeling op basis van de worst case benadering alsnog een zicht te krijgen op een
meer realistische benadering wordt er inzake SO2 nog een tweede beoordeling gehanteerd, nl. op basis van
een meer realistische aanname gebaseerd op de maximale S-concentratie zoals door Fluxys gemeten, wat
dus in feite nog steeds kan aanzien worden als een worst case beoordeling. In Tabel IX-33 wordt een
overzicht gegeven van de S-gehaltes in het aardgas op basis van gegevens uit jaarverslagen van Fluxys.
Vervolgens worden deze waardes vergeleken met de emissiegrenswaarde voor nieuwe installaties in Tabel
IX-34.
Tabel IX-33: S-gehalte in H-aardgas (gegevens verwerkt uit jaarrapporten Fluxys)
QUALITY

UNIT
Ref. 1

EYNATTEN
1 (18)

SEGEO (20) LNG (29)

IZTF (34)

ALVERIN
GEN (94)

ZPT (91)

jaar

gemid.

max.

H-gas

H-gas

Raeren s Gravenvoeren Terminal Zeebrugge Dunkerque Ramskapelle

NATURAL GAS TYPE

H – gas

H – gas

H – gas

H – gas

H - Gas

H – gas

0.03

Total Sulfur Mean

mg/m³ (b)

0.25

1.94

0.08

1.51

2.10

2019

0.98

2.10

Total Sulfur Mean

mg/m³ (n)

0.21

2.43

0.10

1.64

2.02

2018

1.28

2.43

Total Sulfur Mean

mg/m³ (n)

0.14

2.43

0.09

1.04

1.72

2017

1.08

2.43

gemiddeld

mg/m³ (n)

1.12

2.32

Total Sulfur Max

mg/m³ (n)

Total Sulfur Max

mg/m³ (n)

2.94

3.85

2.09

4.54

3.01

2018

3.28

4.54

Total Sulfur Max

mg/m³ (n)

2.86

3.85

0.53

3.37

3.23

2017

2.77

3.85

gemiddeld
garantie max.conc. S

mg/m³ (n)
mg/m³ (n)

3.03

4.19

geen maximale concentraties gerapporteerd

2019

30.0

Tabel IX-34: verhoudingen van de SO2 concentraties afgeleid uit S-gehalte in aardgas t.o.v. de van
toepassing zijnde grenswaarde.
referentie O2 gehalte

vol-% dr

15,0

3,0

0,0

uit gemiddelde S-concentratie mg/Nm³

0,1

0,2

0,3

uit gemiddelde maximale gemeten S-concentratie mg/Nm³

0,3

0,8

0,9

maximale concentratie SO2

SO2-emissiegrenswaarden nieuwe installaties
STEG mg/Nm³

12

gasketels mg/Nm³

35

verhouding EGW/gemiddelde conc. Aardgas

167

163

verhouding EGW/max.gemeten conc. Aardgas

45

43

Uit de gegevens van Fluxys inzake S-gehalte van aardgas blijkt dus zeer duidelijk dat de maximale SO 2emissies, uitgaande van de werkelijke S-concentraties in het aardgas, zeer aanzienlijk lager liggen dan de
emissiegrenswaarden. Hieruit kan dan ook afgeleid worden dat berekeningen uitgaande van de EGW inzake
SO2 totaal onrealistische resultaten oplevert, met zeer hoge overschattingen tot gevolg. Dit zal dan
uiteraard ook op een gelijkaardige manier doorwerken op de impactberekeningen inzake SO2 en zure
depositie.
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Stof/PM
Inzake stof/PM kan ook gesteld worden dat de werkelijk te verwachten PM emissies van de kleine
stookinstallaties (waarvoor emissiegrenswaarden gelden cfr Vlarem-II), zeer aanzienlijk lager liggen dan
de grenswaarden die bij de kleine stookinstallaties van toepassing zijn bij gebruik van aardgas. De PM
emissies van deze installaties zijn sowieso verwaarloosbaar (ongeacht de wijze van berekening met de
van toepassing zijnde grenswaarden of een meer realistische aanname van de emissies). Aan de impact
van de PM emissies van de verbrandingsinstallaties dient in feite dan ook geen verdere aandacht meer
besteed te worden.
2.5.2.1.3 EMISSIES

TE WIJTEN AAN LEVERING AMMONIAKALE OPLO SSING

Gezien geopteerd wordt voor een type gasturbine waarvoor een denox nodig is om te kunnen voldoen aan
de jaargemiddelde NOx-emissiegrenswaarden dient ook rekening gehouden te worden met de aanvoer en
opslag van een ammoniakale oplossing.
Bij de levering van de ammoniakale oplossing (24,5%), die gebruikt wordt voor de denox van de rookgassen
van de gasturbine, kunnen beperkte hoeveelheden ammoniakale dampen vrijkomen die mogelijks tot een
kortstondige geurimpact op het eigen bedrijfsterrein kunnen leiden.
Gezien er een dampretour voorzien wordt, zijn deze emissies verwaarloosbaar.
2.5.2.1.4 TRANSPORTEN

Het aantal transporten op jaarbasis in de exploitatiefase is dermate beperkt dat hiervan geen relevante
emissies en/of impact te verwachten is. Zelfs niet indien deze allemaal dezelfde route zouden volgen.

2 . 5 . 2 .2

U i t ga n g sg eg ev e n s vo o r i m p a c t b ere ke n i n g

2.5.2.2.1 BRON –EN

W E R K I N G S K A R A K T E R I S T I E K E N VA N D E I M PAC T B E R E K E N I N G

Tabel IX-35 geeft de bron- en werkingskarakteristieken van de geleide emissiepunten weer zoals
gehanteerd voor de impactberekeningen.
Gezien voor de gebouwverwarming geen gebruik van fossiele brandstoffen wordt voorzien, wordt in het
MER uiteraard geen rekening gehouden met emissies die hieraan gelinkt zijn. Dit in tegenstelling met de
uitgewerkte aanmelding waarbij er wel nog sprake was van het gebruik van aardgas gestookte
verwarmingsinstallaties. Het thans voorliggende project kan ten aanzien van dit aspect dan ook als
duurzamer aanzien worden.
Tabel IX-35: bron- en werkingskarakteristieken van de geleide emissiepunten
Emissiepunten

Diameter Hoogte
schouw
Schouw boven
(m)
maaiveld, (m)

Ligging schouw
Raming
(lambert-coördinaten) afgastemp
(°C)

Raming max.
aantal
werkingsuren
/jaar

Gasturbine (STEG)

8,2

60

153948; 181442

72

8 700

Nooddiesel

0,35

3,5

154086; 181406

500

100

Hulpstoomketel

0,8

10

153949; 181393

190

300

Aardgasopwarmingsketel 1(1) 0,6

5,5

154085; 181384

185

4350

Aardgasopwarmingsketel 2(1) 0,6

5,5

154085; 181384

185

4350

Brandblusdieselpomp

12,5

153900; 181392

500

12

(1)

0,125

In principe is slechts één van de twee installaties in werking (tweede is back-up).
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2.5.2.2.2 GEHANTEERDE

EMISSIEKARAKTERISTIEKEN

Impact hogere percentielwaarden (worst case berekening)
Tabel IX-36 en Tabel IX-37 geven de theoretische maximale emissieniveaus op respectievelijk uurbasis en
jaarbasis.
Tabel IX-36: theoretische maximale emissieniveaus op uurbasis berekend op basis van
emissiegrenswaarden (emissies gebruikt bij berekening impact hogere percentielwaarden)

maximale emissies

Gasturbine-STEG
(max.uurgemiddelde bij vollast)
Gasturbine-STEG (uurgemid.
jaarbasis bij vollast)

NH3

NOx

CO

SO2

stof

debiet
ref.O2

kg/u

kg/u

kg/u

kg/u

kg/u

Nm³ dr/u

41

205 (2)

410

49

bij

4 101 000

op
123 (1)

4 101 000

Hulpstoomketel

0,5

0,61

0,21

0,03

6 100

Aardgasopwarmingsketel

0,20

0,25

0,09

0,01

2 500

(1) berekend op basis van de jaargemiddelde grenswaarde zoals opgenomen in Vlarem-III (deze waarde wordt gebruikt voor de
berekening van de jaargemiddelde impact)
(2) berekend op basis van een maximale uurgemiddelde emissie zoals opgenomen in Vlarem-II (deze waarde wordt gebruikt voor de
berekening van de indicatieve impact van hogere percentielwaarde)

Tabel IX-37: theoretische maximale emissieniveaus op jaarbasis berekend op basis van
emissiegrenswaarden en 8700 werkingsuren bij vollast per jaar
maximale emissies

NH3

NOx

CO

SO2

stof

ton/jaar

ton/jaar

ton/jaar

ton/jaar

ton/jaar

357

1 070

3 568

428

Hulpstoomketel

0,15

0,18

0,06

0,01

Aardgasopwarmingsketel

1,74

2,18

0,76

0,11

1 072

3 570

429

0,12

Gasturbine-STEG (maximaal)

TOTAAL (maximaal)

357

Jaargemiddelde impact (worst case berekening)
Voor de berekening van de jaargemiddelde impact wordt rekening gehouden met een jaargemiddelde
emissie gelijk aan de wettelijke grenswaarden. Inzake NOx wordt hierbij gerekend met de jaargemiddelde
grenswaarde.
Door te rekenen met de emissiegrenswaarden wordt er inzake CO, SO2 en stof rekening gehouden met zeer
aanzienlijke overschattingen van de werkelijk te verwachten emissies (absolute worst case beoordeling).
Op jaargemiddelde basis kunnen deze aannames aanzien worden als worst case beoordelingen, mede
gezien de overschatting van het aantal te verwachten uren op vollast (8700 u/jaar) in vergelijking met een
meer realistische raming van +- 5.000 equivalent uren vollast/jaar die in de beginfase verwacht wordt.
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Jaargemiddelde impact ( bij realistische SO2 emissies)
Zoals hierboven aangegeven dienen voor een meer realistische benadering zeker de emissies inzake SO 2
aanzienlijk bijgesteld te worden, rekening houdend met de maximale S-concentraties in aardgas zoals door
Fluxys gerapporteerd. De gehanteerde aanname (maximaal gemeten S-concentratie en niet de gemiddeld
gemeten waarde), kan echter wel nog als een overschatting van de werkelijk te verwachten jaargemiddelde
emissie aanzien worden.
Tabel IX-38: meer realistische aanname SO2 emissieniveaus op jaarbasis gehanteerd bij de aanvullende
berekening van de jaargemiddelde impact bij 8700 werkingsuren op vollast per jaar (als meer realistisch
maar nog steeds worst case scenario)
maximale emissies

SO2
ton/jaar

Gasturbine-STEG (maximaal)

11

Hulpstoomketel

0,002

Aardgasopwarmingsketel

0,02

TOTAAL (maximaal)

11

2.5.2.2.3 DOOR

TE REKENEN SCENARIO’S

Gezien voor de meest relevante parameter (NOx) de massa uitstoot per uur bij een opstart van de installatie
lager ligt dan bij de in rekening gebrachte volcontinue werking, en dit zowel voor een warme als voor een
koude opstart, kan gesteld worden dat de in kaart gebrachte emissies en impact bij volcontinue werking te
aanzien zijn als een worst case beoordeling voor situaties waarbij de installatie veel minder in dienst is en
regelmatig zou moeten opgestart worden. Dit geldt dus zowel voor eventuele frequente koude als warme
starts of een combinatie hiervan.
Inzake CO wordt bij de koude start een aanzienlijk hogere emissie vastgesteld, maar CO kan als veel minder
milieu-relevant beschouwd worden als NOx. En de relatieve impact inzake CO blijkt ook veel minder
relevant te zijn (zie hiervoor hoofdstuk m.b.t. resultaten impactberekening).
Tabel IX-39: raming gemiddelde emissies bij opstart versus werking bij quasi vollast
Gemiddelde emissies gasturbine

NOx

CO

debiet

duur

kg/u

kg/u

Nm³/u

uren/opstart

koude start

12

726

2 776 500

6

warme start

127

301

2 930 400

2,3

quasi vollast (maximum)

205

410

4 101 000

Het wordt dan ook weinig zinvol geacht om naast impactberekeningen voor een quasi volcontinue werking
bij vollast (wat impliceert dat het aantal starts sowieso uitermate beperkt zal zijn), ook een situatie door te
rekenen waarbij er aanzienlijk minder effectieve werkingsuren zijn, in combinatie met frequente koude
en/of warme starts.
Wat betreft de 2 uitvoeringsalternatieven voor de koeling voorzien in dit MER is er geen verschil inzake
luchtemissies (behoudens emissies van waterdamp). Het is dan ook niet noodzakelijk om in de discipline
lucht bijkomende scenario’s hiervoor uit te werken.
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Effe c tv o o rs p e l l i n g e n b e o o rd e l i n g va n d e ex p l o i tat iefa s e

2.5.2.3.1 BEREKENINGSMETHODIEK

IM PAC T B IJ D R AG E

Bij de worst case jaargemiddelde impactberekeningen wordt zoals hoger gesteld rekening gehouden met
de emissiegrenswaarden en 8700 vollast werkingsuren . Zeker ten aanzien van CO en SO2 leidt dit tot een
aanzienlijke tot zeer aanzienlijke overschatting van de werkelijk te verwachten impact. Voor SO 2 zijn de
emissies, die enkel afkomstig kunnen zijn van zwavelhoudende stoffen aanwezig in aardgas, op basis van
de grenswaarde sowieso een zeer aanzienlijke overschatting bij gebruik van aardgas.
Er wordt daarom voor de gasturbine tevens een jaargemiddelde berekening uitgevoerd met een realistisch
SO2 gehalte obv het S gehalte in het aardgas.
Voor NOx wordt wel met de theoretische maximale gemiddelde vracht gerekend, en dit zowel bij de
berekening van de impactbijdragen voor NO2 als voor de depositie berekeningen gezien er door Vlarem III
reeds een aanzienlijke aanscherping van de jaargemiddelde grenswaarde ingevoerd wordt in vergelijking
met de huidige sectorale uurgemiddelde grenswaarde opgenomen in Vlarem-II.
Bij de berekeningen van de hogere percentielwaarden (op basis van uurwaarden) wordt evenwel uitgegaan
van de theoretisch maximale vrachten rekening houdend met de uurgemiddelde EGW. Voor NOx wordt
deze berekening hierbij dan gebaseerd op de uurgemiddelde grenswaarde van 50 mg/Nm³ zoals
opgenomen in Vlarem-II, en niet op de jaargemiddelde grenswaarde van 30 mg/Nm³ of daggemiddelde
grenswaarde van 40 mg/Nm³ zoals opgenomen in Vlarem-III. Daarnaast wordt bij deze impactberekeningen
ook verondersteld dat alle installaties continu in dienst zullen zijn. Op die manier wordt de maximaal
mogelijke cumulatieve impact doorgerekend bij alle meteo-condities die zich tijdens het volledige jaar
kunnen voordoen. Dit leidt uiteraard tevens tot een worst case beoordeling.
Voor de berekening van de impactbijdrage van de emissies wordt het model IMPACT gebruikt.
Bij de verspreidingsberekeningen zijn volgende aannames gemaakt/inputcriteria genomen:
•

Rastergrootte: dicht bij de bron wordt een rastergrootte van 25 m x 25 m gehanteerd. Op grotere
afstand wordt om praktische redenen een rastergrootte van 200 m x 200 m gehanteerd.

•

Meteorologische gegevens: het meteojaar 2012 werd gebruikt. 2012 wordt beschouwd als een
gemiddeld meteojaar. Hiervoor worden, gezien de ligging, meteogegevens van het meteostation
Mol gebruikt.

•

Door de aanwezigheid van een chemische module en de achtergrondkaart van NO 2 en ozon, kan
niet rechtstreeks de gemiddelde NO2-bijdrage berekend worden. Eerst wordt de achtergrond
(2020) + bijdrage project berekend, daarna enkel de achtergrond 2020 (berekening zonder emissie
van de ingegeven bronnen). De bijdrage wordt dan berekend als verschil tussen beide.

•

Voor de berekening van de hogere percentielwaarden van NO2 (P99,79) kan bovenstaande
werkwijze in principe niet/moeilijk gevolgd worden (de berekeningswijze waarbij van de P99,79
achtergrond + impactbijdrage de P99,79 achtergrond wordt afgetrokken, wordt door een zeer
aanzienlijke onzekerheid gekenmerkt, waardoor dit verschil tot een relatief onbetrouwbaar
resultaat leidt). Daarom wordt naast de weergave van de P99,79 achtergrond en de “achtergrond
+ impact project”, aanvullend NOx-concentratie-bijdragen van het project berekend, die daarna
omgezet worden in NO2-equivalentwaarden. Bij deze omzetting wordt het berekende NOxequivalent vermenigvuldigd met een factor 0,6 (deze factor wordt gehanteerd cfr. het
omzettingspercentage van 60% zoals opgenomen in Vlarem-II dat dient gebruikt te worden bij de
modelmatige evaluatie van de minimale schouwhoogte). Een dergelijke benadering leidt in de
omgeving van de site wel tot een overschatting van de impact, gezien dicht bij de bron de NO in
elk geval nog niet voor 60% zal zijn geoxideerd tot NO2. Met toenemende afstand tot de bron zal
een hoger percentage van NO naar NO2 omgezet worden, zonder dat hierbij het
omzettingspercentage relevant hoger zal worden dan 60%. Ook een dergelijke berekening dient als
een indicatieve beoordeling beschouwd te worden.
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•

Voor de berekening van de hogere percentielwaarden wordt een volcontinue emissie
verondersteld.

•

Er wordt gerekend met mechanische pluimstijging.

•

Er wordt gerekend met volumedebieten bij een actueel verwacht O2 gehalte. Gezien bij de
gasturbine verwacht wordt dat het actueel O2 gehalte lager zal liggen dan het referentie O2 gehalte
wordt hierdoor vermeden dat met lagere uitgangsconcentraties uit de schouw zou rekening
gehouden worden maar vooral dat vermeden wordt om een aanzienlijk hogere pluimstijging in
rekening te brengen (het afgasdebiet omgerekend bij het referentie O2 gehalte ligt nl. aanzienlijk
hoger dan het werkelijk te verwachten debiet).

•

De receptorhoogte wordt op 1,5 m ingesteld voor de concentratieberekeningen en op 4 m
(standaard bij depositieberekeningen wegens koppeling met VLOPS) voor de verzurende en
vermestende depositie.

•

Voor de zure en N-depositie worden de droge depositiesnelheden en de uitwascoëfficiënten
gehanteerd zoals standaard in het IMPACT-model aanwezig.

De berekende impactbijdrage wordt weergegeven en beoordeeld ter hoogte van diverse
beoordelingspunten die vnl. geconcentreerd liggen in die gebieden die het sterkst door de emissies
beïnvloed worden. Dit betreft vnl. beoordelingspunten t.h.v. bewoning/woonkernen, aangevuld met de
meest nabijgelegen meetpunten luchtkwaliteit (MP1 t.em. MP3).
Voor de beoordeling van het ontwikkelingsscenario (planvoornemen RUP Asiat-Darse) worden een aantal
aanvullende beoordelingspunten mee opgenomen (AD1 tem AD4).
2.5.2.3.2 BEOORDELING

VA N D E I M PAC T B I J D R AG E

De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn weergegeven in bijlage L3 en L4 (outputfiguren
model IMPACT en voorstelling relevante parameters op topografische kaarten). Voor een situering van de
beoordelingspunten wordt verwezen naar Figuur IX-5 en Figuur IX-6. Onderstaande tabellen geven de
impactbeoordeling voor NO2 (Tabel IX-40 t.e.m. Tabel IX-43), voor CO en NH3 (Tabel IX-44 en Tabel IX-45)
en voor SO2 (Tabel IX-46 en Tabel IX-47).25

25

M..b.t. PM wordt op basis van de emissiegrenswaarden en een worst case werkingsduur op vollast, een hoogste jaargemiddelde
impactbijdrage berekend van 0,016 µg/m³. Betrokken tov de grenswaarde inzake PM2.5 betekent dit een realtieve impactbijdrage
van maximaal 0,1%, wat dan ook volstrekt verwaarloosbaar is. Deze waarde doet zich dan nog voor op het eigen bedrijfsterrein. In
wat volgt zullen er dan ook geen resultaten van impactberekeningen inzake PM opgenomen worden
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Tabel IX-40: resultaten jaargemiddelde NO2-impact bij quasi continue vollast (8700 uur/jaar) van de STEG
Gepland

(1)

Indicatief (2)

AG-2020

impact + AG

impact

impact

impact

NO2

NO2

NO2

NOx

NO2-equiv

avg

avg

avg

avg

avg

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

21.4
25.4
19.3
19.7
19.4
19.7
21.0
21.9
25.6
23.2
20.5
19.9
19.7
19.7
22.7
25.9
20.9
16.1
18.8
28.3
29.5
30.5
30.3
27.9
22.9
26.7
18.2
18.0
23.1
16.5
30.4
29.5
30.6
34.8
33.7
29.6
21.1
20.8
21.3
21.7
35.8
40
20

0.04
0.06
0.23
0.02
0.28
0.06
0.03
0.04
0.03
0.16
0.61
0.38
0.47
0.34
0.06
0.01
0.13
0.07
0.07
0.08
0.09
0.09
0.05
0.08
0.07
0.05
0.12
0.21
0.28
0.08
0.08
0.07
0.05
0.08
0.07
0.06
0.10
0.04
0.08
0.04
0.8
40
20

0.1
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.5
0.5
0.4
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0

0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
40
20

MP1
21.3
MP2
25.4
MP3
19.1
w1
19.7
w2
19.1
w3
19.6
w4
21.0
w5
21.9
w6
25.5
w7
23.0
w8
19.9
w9
19.6
w10
19.2
w11
19.4
w12
22.6
w13
25.9
w14
20.8
w15
16.0
w16
18.8
w17
28.2
w18
29.4
w19
30.4
w20
30.2
w21
27.8
w22
22.8
w23
26.6
w24
18.1
w25
17.8
w26
22.8
w27
16.5
w28
30.3
w29
29.5
w30
30.5
w31
34.7
w32
33.6
w33
29.5
AD1
21.0
AD2
20.8
AD3
21.3
AD4
21.6
max. buiten BT
35.7
GW
40
GAW
20
kleiner dan
verschilberekening met AG
achtergrond AG 2020
AG : achtergrondconcentratie

BT : (eigen) bedrijfsterrein

GW : grenswaarde

GAW : gezondheidskundige advieswaarde

(1): De hoogste NO2 impact buiten het eigen bedrijfsterrein (situeert zich ten NO van het bedrijf), doet zich NIET voor op de locatie
waar de hoogste NO2 concentraties berekend worden. Deze hoogste NO2 waarden doen zich voor in het Brussels Gewest owv
aanzienlijk hogere achtergrondconcentraties
(2): Gezien de vereenvoudigde berekeningswijze (omzetting met 60% van NO) zijn de NO2 –equivalentwaarden louter als indicatieve
waarden te aanzien; Voor de beoordeling van de minimale schouwhoogte zijn de NO2-equivalentwaarden de te beoordelen
parameters).
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Tabel IX-41: relatieve jaargemiddelde NO2-impact bij quasi continue vollast van de STEG (8700 uur/jaar),
beoordeeld tov de jaargemiddelde toetsingswaarde
relatieve concentratie / impact

MP1
MP2
MP3
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
AD1
AD2
AD3
AD4
max. buiten BT
kleiner dan
verschilberekening met AG
achtergrond AG 2020

AG-2020

Impact + AG

impact

impact

NO2

NO2

NO2

NO2-equiv

avg

avg

avg

avg

%

%

%

%

53.3
63.4
47.8
49.1
47.7
49.1
52.5
54.7
63.8
57.6
49.8
48.9
48.0
48.4
56.5
64.8
52.0
40.0
46.9
70.6
73.6
76.1
75.5
69.6
57.0
66.6
45.2
44.5
57.0
41.2
75.9
73.6
76.4
86.7
84.0
73.9
52.4
52.0
53.2
54.0
89.3

53.4
63.6
48.4
49.2
48.4
49.2
52.5
54.8
63.9
58.0
51.4
49.9
49.2
49.2
56.7
64.9
52.3
40.2
47.1
70.8
73.8
76.3
75.6
69.8
57.1
66.7
45.5
45.0
57.7
41.4
76.1
73.8
76.5
86.9
84.1
74.0
52.7
52.1
53.4
54.1
89.5

0.1
0.1
0.6
0.1
0.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
1.5
1.0
1.2
0.9
0.1
0.0
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.3
0.5
0.7
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
2.0

0.3
0.3
0.4
0.2
0.5
0.3
0.3
0.2
0.2
0.4
0.7
0.7
0.8
0.6
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.2
0.4
0.5
0.2
0.2
0.1
0.3
0.1
0.3
0.3
0.2
0.3
0.1
0.3
1.5
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Tabel IX-42: resultaten P99,79 NO2-impact bij continue vollast van de STEG en continue emissie aan 50
mg/Nm³ als worst case beoordeling
gepland

MP1
MP2
MP3
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
AD1
AD2
AD3
AD4
max. buiten BT
GW
GAW
kleiner dan
verschilberekening met AG
achtergrond AG 2020

AG-2020
NO2
P99.79
µg/m³

indicatief
impact + AG
NO2
P99.79
µg/m³

indicatief
impact
NO2
P99.79
µg/m³

indicatief
impact
NOX
P99.79
µg/m³

indicatief
impact
NO2-equiv
P99.79
µg/m³

68.9
81.1
64.7
66.5
64.7
66.5
68.3
71.4
85.8
71.1
64.7
64.2
64.1
65.6
72.7
83.7
68.2
54.8
63.1
86.3
89.1
90.1
92.0
86.1
72.5
88.4
62.1
58.2
71.7
56.0
89.4
87.5
89.0
100.5
97.3
87.2
68.1
67.8
68.8
70.8
106.0
200
200

69.3
81.2
65.0
66.6
64.9
66.8
68.5
71.8
85.9
71.3
65.9
64.9
64.7
65.9
72.7
83.8
69.3
55.7
64.1
86.8
90.6
90.3
92.0
86.6
73.1
88.4
62.9
59.2
72.6
59.5
89.8
87.7
89.3
100.6
97.4
87.2
68.6
68.2
69.2
71.3
106.0
200
200

0.4
0.1
0.2
0.1
0.2
0.3
0.3
0.4
0.1
0.3
1.2
0.7
0.6
0.3
0.1
0.1
1.1
0.9
1.0
0.5
1.5
0.1
0.0
0.5
0.7
0.1
0.8
1.0
0.9
3.5
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.5
0.4
0.5
0.5
5.5
200
200

6.9
9.7
16.0
4.7
16.3
11.2
7.9
5.8
6.5
10.9
13.3
13.3
12.3
15.6
10.0
4.1
11.3
15.3
13.8
13.7
11.8
12.0
9.4
12.5
11.8
9.4
12.4
9.7
13.0
10.7
12.5
10.5
11.2
11.5
13.6
11.9
14.3
7.5
11.2
7.5
17

4.2
5.8
9.6
2.8
9.8
6.7
4.7
3.5
3.9
6.5
8.0
8.0
7.4
9.4
6.0
2.5
6.8
9.2
8.3
8.2
7.1
7.2
5.6
7.5
7.1
5.6
7.4
5.8
7.8
6.4
7.5
6.3
6.7
6.9
8.2
7.2
8.6
4.5
6.7
4.5
10.2
200
200

GW : luchtkwaliteitsgrenswaarde GAW : gezondheidskundige advieswaarde zoals gehanteerd in Vlaanderen
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Tabel IX-43: resultaten relatieve worst case P99,79 NO2-impact bij continue vollast van de STEG,
berekend tov de immissie grenswaarde
relatieve concentratie / impact

MP1
MP2
MP3
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
AD1
AD2
AD3
AD4
max. buiten BT
kleiner dan
verschilberekening met AG
achtergrond AG 2020

indicatief

indicatief

indicatief

AG-2020

impact + AG

impact

impact

NO2

NO2

NO2

NO2-equiv

P99.79

P99.79

P99.79

P99.79

%

%

%

%

34.5
40.5
32.4
33.3
32.3
33.2
34.1
35.7
42.9
35.5
32.4
32.1
32.1
32.8
36.3
41.9
34.1
27.4
31.5
43.1
44.6
45.1
46.0
43.0
36.2
44.2
31.1
29.1
35.8
28.0
44.7
43.8
44.5
50.3
48.6
43.6
34.1
33.9
34.4
35.4
53.0

34.7
40.6
32.5
33.3
32.4
33.4
34.3
35.9
43.0
35.7
33.0
32.4
32.4
32.9
36.3
41.9
34.7
27.9
32.0
43.4
45.3
45.1
46.0
43.3
36.6
44.2
31.4
29.6
36.3
29.7
44.9
43.8
44.6
50.3
48.7
43.6
34.3
34.1
34.6
35.6
53.0

0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.0
0.1
0.6
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.6
0.5
0.5
0.3
0.8
0.1
0.0
0.3
0.3
0.1
0.4
0.5
0.5
1.7
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
2.8

2.1
2.9
4.8
1.4
4.9
3.4
2.4
1.7
1.9
3.3
4.0
4.0
3.7
4.7
3.0
1.2
3.4
4.6
4.1
4.1
3.5
3.6
2.8
3.7
3.5
2.8
3.7
2.9
3.9
3.2
3.7
3.1
3.4
3.4
4.1
3.6
4.3
2.2
3.4
2.3
5.1
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Conclusies inzake NO2:
•
•
•
•

•

jaargemiddelde NO2-impactbijdrage wordt verwaarloosbaar tot hooguit beperkt beoordeeld;
De totale jaargemiddelde NO2 concentraties voldoen aan de jaargemiddelde grenswaarde; op
diverse locaties wordt de drempel van 80% van de GW wel overschreden;
De totale jaargemiddelde GAW (20 µg/m³) wordt meestal overschreden, doch dit heeft
voornamelijk te maken met de immissiekwaliteit in de meeste stedelijke agglomeraties ;
Afhankelijk van de berekeningswijze situeert de maximale P99,79 impact zich binnen het niveau
van beperkte impact tot net iets hoger dan negatieve impact (5,1 % versus een drempelwaarde
van 5%). Ter hoogte van alle beoordelingspunten ligt de indicatieve P99,79 impact binnen de
niveaus verwaarloosbare tot hooguit beperkte impact (ongeacht de berekeningswijze)
De totale P99,79 concentraties voldoen ruimschoots aan de immissie grenswaarde
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Tabel IX-44: resultaten worst case NH3, CO en SO2 impact bij 8700 vollast werkingsuren van de STEG voor
de jaargemiddelde impact en continue vollast voor de hogere percentielwaarden
worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

impact

impact

impact

impact

impact

impact

impact

CO

CO

CO

SO2

SO2

SO2

NH3

P99.18 P99.90 (1)

max.u

P99,73 u

P99.18 d

avg

avg

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

X

Y

154777

181235

MP1

10

11

25

2.8

0.7

0.5

0.1

151910

179532

MP2

10

22

30

2.1

0.7

0.5

0.1

154684

182740

MP3

10

34

42

3.8

1.3

0.5

0.1

153260

181970

w1

10

7

8

2.0

0.4

0.5

0.1

154840

182930

w2

10

34

39

3.9

1.5

0.5

0.1

155520

181930

w3

10

25

36

2.4

0.7

0.5

0.1

154930

181370

w4

10

19

28

2.5

0.7

0.5

0.1

154500

180940

w5

10

8

9

2.5

0.7

0.5

0.1

155120

179920

w6

10

17

26

1.5

0.5

0.5

0.1

157618

190722

w7

10

25

38

2.6

0.6

0.5

0.1

158800

186700

w8

10

31

35

3.2

1.1

0.5

0.14

156818

186122

w9

10

28

30

3.2

1.1

0.5

0.16

157018

184722

w10

10

26

28

3.0

1.4

0.5

0.18

156018

183322

w11

10

31

34

3.6

1.5

0.5

0.14

150418

180322

w12

10

24

31

2.3

0.7

0.5

0.1

153818

179522

w13

10

11

19

1.2

0.3

0.5

0.1

155040

189320

w14

10

25

40

2.7

0.9

0.5

0.1

149130

188370

w15

10

33

38

3.6

0.8

0.5

0.1

146790

180940

w16

10

30

36

3.2

0.6

0.5

0.1

149110

177750

w17

10

29

36

3.2

0.7

0.5

0.1

150420

177150

w18

10

27

33

2.8

1.2

0.5

0.1

155010

175690

w19

10

26

33

2.8

0.4

0.5

0.1

154860

177630

w20

10

21

27

2.3

0.6

0.5

0.1

157310

175540

w21

10

30

34

2.9

0.7

0.5

0.1

160480

177220

w22

10

31

41

2.6

0.4

0.5

0.1

156150

179690

w23

10

23

25

2.1

0.5

0.5

0.1

159050

183230

w24

10

26

30

3.0

0.6

0.5

0.1

162520

190220

w25

10

22

35

2.2

0.6

0.5

0.1

160220

188860

w26

10

31

38

2.9

0.8

0.5

0.11

164240

185290

w27

10

29

40

2.4

0.4

0.5

0.1

151050

176530

w28

10

27

30

2.8

0.7

0.5

0.1

151750

177300

w29

10

24

30

2.5

0.5

0.5

0.1

153700

176350

w30

10

25

31

2.6

0.6

0.5

0.1

151300

174250

w31

10

32

35

3.3

0.7

0.5

0.1

150730

172460

w32

10

30

38

3.1

0.7

0.5

0.1
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worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

impact

impact

impact

impact

impact

impact

impact

CO

CO

CO

SO2

SO2

SO2

NH3

P99.18 P99.90 (1)

max.u

P99,73 u

P99.18 d

avg

avg

X

Y

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

155730

173380

w33

10

28

38

2.4

0.4

0.5

0.1

154270

181360

AD1

10

19

21

5.0

1.7

0.5

0.1

154610

181430

AD2

10

15

21

2.3

0.5

0.5

0.1

154450

181270

AD3

10

15

17

4.8

1.5

0.5

0.1

154490

181100

AD4

10

10

11

3.1

0.8

0.5

0.1

max. buiten BT

20

40

46

8

4

0.5

0.2

350

125
50

500

GW
GAW

10000
7000

30000

125

kleiner dan
(1): als 8-uursglijdend gemiddelde (kan niet gemodelleerd worden, vandaar dat de toetsing van de P99,90 uurgemiddelde waarde
toegepast wordt
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Tabel IX-45: Resultaten worst case relatieve CO en SO2 impact bij continue vollast voor de hogere
percentielwaarden (berekend als %-bijdrage tov de wettelijke grenswaarde; inzake NH3 is er geen
grenswaarde)
gepland
X
154777
151910
154684
153260
154840
155520
154930
154500
155120
157618
158800
156818
157018
156018
150418
153818
155040
149130
146790
149110
150420
155010
154860
157310
160480
156150
159050
162520
160220
164240
151050
151750
153700
151300
150730
155730
154270
154610
154450
154490

Y
181235
179532
182740
181970
182930
181930
181370
180940
179920
190722
186700
186122
184722
183322
180322
179522
189320
188370
180940
177750
177150
175690
177630
175540
177220
179690
183230
190220
188860
185290
176530
177300
176350
174250
172460
173380
181360
181430
181270
181100

MP1
MP2
MP3
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
AD1
AD2
AD3
AD4
max. buiten BT
kleiner dan

CO
P99.90
%
0.1
0.2
0.3
0.1
0.3
0.3
0.2
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.1
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.4

SO2
P99,73 u
%
0.8
0.6
1.1
0.6
1.1
0.7
0.7
0.7
0.4
0.7
0.9
0.9
0.9
1.0
0.7
0.3
0.8
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.6
0.8
0.7
0.6
0.9
0.6
0.8
0.7
0.8
0.7
0.7
0.9
0.9
0.7
1.4
0.7
1.4
0.9
2.3

SO2
P99.18 d
%
0.5
0.6
1.1
0.3
1.2
0.5
0.6
0.6
0.4
0.4
0.9
0.9
1.1
1.2
0.6
0.2
0.7
0.6
0.5
0.6
0.9
0.3
0.5
0.5
0.3
0.4
0.5
0.5
0.6
0.3
0.6
0.4
0.5
0.6
0.5
0.3
1.4
0.4
1.2
0.6
3.2
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Conclusies inzake NH3, CO en SO2 bij worst case impactbeoordeling
•
•
•

De hogere percentielwaarden inzake CO zijn verwaarloosbaar
Inzake hogere percentielwaarden voor SO2 worden op een aantal beoordelingslocaties beperkte
impactbijdragen berekend. Deze zijn evenwel als zeer aanzienlijke overschattingen te aanzien
Inzake NH3 is er geen wettelijke immissiegrenswaarde van toepassing. De jaargemiddelde
impactbijdrage is evenwel zeer beperkt. De hoogste jaargemiddelde impact bedraagt hooguit
0,2 µg/m³. NH3 is vnl. van belang inzake verzurende en vermestende depositie (zie impact
biodiversiteit).
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Tabel IX-46: resultaten SO2-impact bij 8700 werkingsuren vollast van de STEG voor de jaargemiddelde
impact en continue vollast voor de hogere percentielwaarden, bij worst case benadering (op basis van
emissiegrenswaarden) en bij meer realistische inschatting van de SO2 emissies

MP1
MP2
MP3
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
AD1
AD2
AD3
AD4
max. buiten BT
GW
GAW
kleiner dan

worstcase

worst case

worst case

realistisch

realistisch

realistisch

impact

impact

impact

impact

impact

impact

SO2

SO2

SO2

SO2

SO2

SO2

P99,73 u

P99.18 d

avg

P99,73 u

P99.18 d

avg

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

2.8
2.1
3.8
2.0
3.9
2.4
2.5
2.5
1.5
2.6
3.2
3.2
3.0
3.6
2.3
1.2
2.7
3.6
3.2
3.2
2.8
2.8
2.3
2.9
2.6
2.1
3.0
2.2
2.9
2.4
2.8
2.5
2.6
3.3
3.1
2.4
5.0
2.3
4.8
3.1
8
350

0.7
0.7
1.3
0.4
1.5
0.7
0.7
0.7
0.5
0.6
1.1
1.1
1.4
1.5
0.7
0.3
0.9
0.8
0.6
0.7
1.2
0.4
0.6
0.7
0.4
0.5
0.6
0.6
0.8
0.4
0.7
0.5
0.6
0.7
0.7
0.4
1.7
0.5
1.5
0.8
4
125
125

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
350

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
125
125

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

50

50
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Tabel IX-47: resultaten relatieve SO2-impact bij 8700 werkingsuren vollast van de STEG voor de
jaargemiddelde impact, en continue vollast voor de hogere percentielwaarden, bij worst case benadering
en bij meer realistische inschatting van de SO2-emissies, beoordeeld tov de GW

MP1
MP2
MP3
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
AD1
AD2
AD3
AD4
max. buiten BT
kleiner dan

worst case

worst case

realistisch

realistisch

impact

impact

impact

impact

SO2

SO2

SO2

SO2

P99,73 u

P99.18 d

P99,73 u

P99.18 d

%

%

%

%

0.8
0.6
1.1
0.6
1.1
0.7
0.7
0.7
0.4
0.7
0.9
0.9
0.9
1.0
0.7
0.3
0.8
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.6
0.8
0.7
0.6
0.9
0.6
0.8
0.7
0.8
0.7
0.7
0.9
0.9
0.7
1.4
0.7
1.4
0.9
2.3

0.5
0.6
1.1
0.3
1.2
0.5
0.6
0.6
0.4
0.4
0.9
0.9
1.1
1.2
0.6
0.2
0.7
0.6
0.5
0.6
0.9
0.3
0.5
0.5
0.3
0.4
0.5
0.5
0.6
0.3
0.6
0.4
0.5
0.6
0.5
0.3
1.4
0.4
1.2
0.6
3.2

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
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Conclusies mbt SO2
• Bij de worst case benadering, waarbij de EGW als uitgangspunt gehanteerd worden, wordt er ten
aanzien van de hogere percentielwaarden een verwaarloosbare tot hooguit beperkte impact
berekend.
• Rekening houdend met een meer realistische aanname, gebaseerd op het maximaal gehalte
zoals door Fluxys gemeten , is deze impact in het volledige studiegebied verwaarloosbaar.
ALGEMENE CONCLUSIES
•

De hoogste jaargemiddelde NO2 concentraties liggen hoger dan 80% van de jaargemiddelde
grenswaarde. Deze situeren zich in het Brussels Gewest en worden vnl. bepaald door de sterk
verhoogde achtergrondconcentraties en niet door de bijdrage van ENGIE – Electrabel.

•

De hoogste impact van de parameters NOx, CO en SO2 (SO2 bij de worst case berekening) doet zich
voor binnen het eigen bedrijfsterrein en wordt veroorzaakt door de lage bronnen. Binnen het eigen
bedrijfsterrein zijn evenwel niet de luchtkwaliteitsgrenswaarden van toepassing maar de
grenswaarden inzake arbeidshygiëne die aanzienlijk hoger liggen.

•

De jaargemiddelde NO2 impact kan bij de worst case beoordeling aanzien worden als
verwaarloosbaar tot hooguit beperkt. Deze hoogste impactbijdragen doen zich voor op locaties
ten NO van het bedrijf, op locaties waar de NO2 concentratie lager ligt dan 80% van de grenswaarde
(score 0 à -1). Onderzoek naar mogelijke milderende maatregelen gebaseerd op de beoordeling
van de rechtstreekse impact op de luchtkwaliteit wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

•

Op enkele locaties overschrijdt de indicatief berekende worstcase P99,79 NO2 impact (uitgaande
van 60% van de NOx-equivalenten) net de drempel van beperkte naar negatieve impact. Gezien de
modelmatig gehanteerde overschattingen, en gezien deze beperkte overschrijding rekening
houdend met de worst case aannames, kan ervan uit gegaan worden dat deze bijdragen in
werkelijkheid lager zullen liggen dan 5% van de toetsingswaarde. Bij een aanvullende
impactberekening waarbij de P99,79 impactbijdrage berekend werd als verschil tussen de bijdrage
van “achtergrond + project”, min de “achtergrondbijdrage”, blijkt dit indicatief berekende verschil
verwaarloosbaar te zijn. Onderzoek naar mogelijke milderende maatregelen wordt daarom niet
noodzakelijk geacht, mede gezien het feit dat inclusief de achtergrondconcentraties aan de
grenswaarde voldaan wordt. Er wordt zelfs ruimschoots aan 80% van de grenswaarde voldaan.

•

De hogere percentielbijdragen inzake SO2 kunnen op basis van een worst case inschatting
(uitgaande van de emissiegrenswaarden), als verwaarloosbaar tot hooguit beperkt aanzien
worden. Enkel op de locatie buiten het eigen bedrijfsterrein waar de hoogste impact berekend
wordt (thv dok) wordt de drempel van beperkte naar negatieve impact net overschreden. De
werkelijk te verwachten impact in de onmiddellijke omgeving, uitgaande van een meer realistische
inschatting van de SO2 emissies (aan de hand van Fluxys waarden S gehalte), is evenwel
verwaarloosbaar. Onderzoek naar mogelijke milderende maatregelen wordt daarom niet
noodzakelijk geacht, temeer daar kan uit gegaan worden van (zeer) lage achtergrondconcentraties.

•

Inzake CO en NH3 kan de impact als verwaarloosbaar beschouwd worden.

•

De impact op het Brussels Gewest wordt als verwaarloosbaar tot hooguit beperkt beschouwd. In
het Brussels Gewest dient er wel rekening gehouden te worden met verhoogde, en op sommige
locaties met sterk verhoogde NO2-concentraties omwille van de combinatie verhoogde
achtergrond met de impact van verkeer en gebouwverwarming. De impact van het bedrijf zal niet
leiden tot extra overschrijdingen van de NO2- grenswaarden.

•

Rekening houdend met de Vlarem-II bepalingen inzake minimale schouwhoogte, en de resultaten
van de worst case impactberekeningen, kan gesteld worden dat de schouwhoogten voldoen aan
de wettelijke bepalingen terzake. Voor de lage bronnen dient er hierbij wel rekening mee gehouden
te worden dat schouwen wel hoger dienen te zijn dan de gebouwen waarin zich doorgaans
personen kunnen bevinden, en die zich op een afstand van minder dan 50m tot deze bronnen
bevinden.
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•

Wordt rekening gehouden met een meer realistische prognose van 5.000 equivalent vollast uren
per jaar, zal de jaargemiddelde impact minder dan 60% bedragen van de jaargemiddelde impact
zoals berekend met 8.700 werkingsuren bij vollast.

•

Ten aanzien van de hogere percentiel impactbijdragen zal de kans op het optreden van de
berekende worst case bijdragen uiteraard afnemen, gezien de kans op het gelijktijdig optreden van
de hoogste emissie-niveaus met die meteo-omstandigheden die aanleiding geven tot het optreden
van die hogere percentielwaarden zal afnemen. De mate waarin is evenwel moeilijk te duiden.

2.5.3

Afbraakfase bestaande centrale

Eens de nieuwe centrale in dienst is kan gestart worden met de afbraak van bestaande installaties. Er is in
principe dan ook een cumulatief effect mogelijk met de in werking zijnde centrale.
Tijdens de afbraakfase zijn echter vooral diffuse stofemissies het meest relevant. Dit is geen parameter die
voor de in werking zijnde centrale van belang is.
Voor scenario 2 (aerocondensor) zal het asbest in de toevoerleidingen naar de koeltoren verwijderd worden
in het kader van de sloop van de bestaande STEG-eenheid. Asbest wordt verwijderd door gespecialiseerd
en erkende bedrijven zodat geen emissies worden verwacht.
Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met de emissies van de hierbij ingezette machines en
met emissies die gepaard gaan met de afvoer van het puin.
Van de impact van transport langsheen de wegen van – en naar het projectgebied wordt geen relevante
impact verwacht te wijten aan de uitlaatgassen van de vrachtwagens, ook niet in combinatie met de impact
van de in werking zijnde centrale.
In de mate dat (werf)wegen tijdens deze fase met stof verontreinigd zouden worden dient wel met een
mogelijke, zeer lokale negatieve impact inzake opwaaiend stof verwacht worden. Deze impact kan wel
gemilderd worden.
De emissies die met de afbraakfase gepaard gaan zijn nauwelijks kwantificeerbaar. Hiervoor wordt
verwezen naar de effecten van de aanlegfase.
Gezien het negatief effect ten aanzien van stof dat in de onmiddellijke omgeving van de afbraaklocaties
mag verwacht worden, dienen er in elk geval milderende maatregelen voorzien te worden.

2.5.4

A l g em e n e c o n c l u s i e s i m p a c t b e o o r d e l i ng g e p l a n d e s i t u a t i e

AANLEGFASE NIEUWE CENTRALE

In de aanlegfase kan de impact buiten de perceelsgrenzen als verwaarloosbaar beschouwd worden bij het
in acht nemen van goede werkpraktijken en de wettelijke bepalingen (score 0). Dit heeft zowel te maken
met de impact van:
•

Machines en intern transport

•

Stofemissies bij werken

•

Extern transport
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EXPLOITATIEFASE NIEUWE CENTRALE
Bij de bespreking van de exploitatiefase wordt voornamelijk rekening gehouden met de effecten, die
optreden in de zogenaamde vervangingfase (2025- 2035) met een maximum van 8700 draaiuren per jaar
(zie hoofdstuk I deel I3) . Voor de backupfase (2035 -2050) wordt een veel lager aantal draaiuren verwacht
zodat de effecten op dagbasis vergelijkbaar kunnen zijn doch op jaarbasis o.b.v. jaargemiddelde waarden
beduidend lager. In de groene fase (> 2040) zullen de CO2-emissies gelinkt aan de verbranding van fossiele
brandstoffen verder afnemen. In de mate dat in de groene fase het aantal werkingsuren nog verder zou
afnemen in vergelijking met de backup fase kan verwacht worden dat ook de emissies van andere
parameters en gerelateerde effecten verder kunnen afnemen.
Niettegenstaande de aanzienlijke NOx emissie van de gasturbine bij quasi volcontinue en vollast werking
wordt de impact op de luchtkwaliteit van het geheel van de installaties als verwaarloosbaar tot hooguit
beperkt beoordeeld (score 0 à -1). De reden voor deze relatief beperkte impact ondanks de hoge NOx
emissie dient gezocht in de hoogte van de schouw van de STEG en de thermische pluimstijging waarmee
de emissies gepaard gaan omwille van het zeer hoog afgasdebiet bij verhoogde temperatuur.
Inzake SO2 is door het gebruik van aardgas geen relevante impact te verwachten. Gezien de impactscores
toegekend worden op basis van de jaargemiddelde impactbijdrage, en gezien er geen jaargemiddelde SO 2
grenswaarde van toepassing is, wordt er inzake SO2 geen impactscore toegekend.
Voor de levering van ammoniakale oplossing wordt voorzien in een dampretour. De totale emissie op
jaarbasis kan dan hierbij ook als verwaarloosbaar aanzien worden. Er wordt geen geurhinder verwacht.
AFBRAAKFASE BESTAANDE CENTRALE

In de afbraakfase dient rekening gehouden te worden met een mogelijke impact van:
•

Machines en intern transport

•

Stofemissies bij werken

•

Extern transport

De impact buiten de perceelsgrenzen kan als verwaarloosbaar beschouwd worden bij het in acht nemen
van goede werkpraktijken en de wettelijke bepalingen (score 0), behoudens ten aanzien van stof in de mate
er onvoldoende milderende maatregelen genomen zouden worden (score -1 à -2). Deze impact doet zich
wel enkel voor in de onmiddellijke omgeving van de sloopwerken.
Niettegenstaande de emissies bij de sloop gelijktijdig optreden met de emissies van de centrale zijn er in
feite geen cumulatieve effecten te verwachten (relevante parameter bij sloop is stof, relevante parameter
voor de centrale is NO2).

2.6

ONTWIKKELINGSSCENARIO PLANVOORNEMEN RUP ASIAT-DARSE

Om invulling te kunnen geven aan de impactbeoordeling bij het ontwikkelingsscenario planvoornemen RUP
Asiat-Darse werden er 4 extra beoordelingspunten geselecteerd op deze locatie. De resultaten van de
impactberekeningen op deze locaties zitten reeds vervat bij de hierboven besproken impactevaluatie.
De voorziene realisatie van dit scenario zal dan ook niet leiden tot een ophoging van de impactbeoordeling
zoals deze hierboven reeds aan bod is gekomen. De jaargemiddelde NO2-impact wordt hierbij als
verwaarloosbaar aanzien. Inzake P99,79 NO2-impact (die op basis van 2 methodes indicatief berekend
werd), wordt de impact, naargelang de berekeningsmethode aanzien als verwaarloosbaar of als beperkt.
De impact van andere polluenten, zowel jaargemiddeld als hogere percentielen, zijn verwaarloosbaar.
Wel kan nog aangegeven worden dat de impact op dit planvoornemen quasi uitsluitend bepaald wordt
door de lage emissiebronnen (kleine aardgas gestookte installaties), en dat de grootste impact zich
voordoet thv de perceelsgrens met de site, om verder af te nemen met toenemende afstand tot de site.
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BEOORDELING EMISSIENIVEAUS

De in kaart gebrachte emissies worden vergeleken met de emissieplafonds in 2030, de in kaart gebrachte
emissies in het kader van het Vlaamse Luchtkwaliteitsplan 2030 (NEC, BAU scenario), en prognoses inzake
emissies in 2030 voor de elektriciteitsproductie.
Bij de beoordeling wordt o.a. rekening gehouden met gegevens “Emissiedoelstellingen 2030 per gewest
(absolute emissieplafonds), cfr. het Ontwerp van decreet mbt instemming met het samenwerkingsakkoord
van 24/04/2020 tussen de Federale Staat en de gewesten” en gegevens opgenomen in het Vlaamse
Luchtkwaliteitsplan 2030.
De realisatie van de NEC-doelstellingen werd op Vlaams niveau uitgewerkt in het luchtbeleidsplan 2030,
definitief goedgekeurd 25 oktober 2019, waarin de prognoses voor Vlaanderen en de individuele sectoren
opgenomen zijn. De hierin opgenomen waarden wijken op bepaalde elementen wel af van de waarden
opgenomen in het ontwerp-samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat en de Gewesten. Dit akkoord
is wel recenter van datum dan het opgemaakte Vlaamse luchtkwaliteitsplan.
Ten aanzien van de NEC-doelstellingen 2030 zijn, rekening houdend met de overschatting van de berekende
SO2 emissie, de NOx emissies het meest relevant.
Tabel IX-48 geeft de beoordeling weer van de theoretisch maximaal mogelijke emissies. (absolute worst
case), op basis van de emissiegrenswaarden en een werkingsduur van 8700 uren op vollast per jaar. Voor
SO2 wordt tevens een simulatie gemaakt aan de hand van het meer realistisch SO2 gehalte, gebaseerd op
het S-gehalte van het aardgas, overeenkomstig de meetgegevens van Fluxys.
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Tabel IX-48: beoordeling aandeel theoretisch maximaal mogelijke potentieel relevante emissies t.o.v. de
NEC-doelstellingen en BAU scenario 2030, bij quasi constante volcontinue werking van de STEG (8700
uren/jaar (1))
meer
realistische
inschatting
maximale
waarden
op
basis
van SOx
grenswaarden
cfr. max. Sen worst case van 8700 werkingsuren op gehalte
vollast
aardgas
maximale emissies

NH3

NOx

SO2

Stof/PM2.5

SO2

ton/jaar

ton/jaar

ton/jaar

ton/jaar

ton/jaar

TOTALE EMISSIES (bij 8700 uur vollast)

357

1 072

429

0.12

11

NEC doelstelling 2030 (B) (2)

59 500

124 800

48 500

22 200

48 500

0.60

0.86

0.88

0.001

0.02

41 500

71 800

32 500

11 900

32 500

0.86

1.5

1.3

0.001

0.03

40 000

71 800

32 500

12 900

32 500

%-aandeel in geraamde emissies
tov NEC 2030 (Vl) (2)

0.89

1.5

1.3

0.001

0.03

geraamde verbrandingsemissies 2030
in power plants en bij energie productie (B) (3)

280

15 630

9 440

450

9 440

127

6.9

4.5

0.03

0.11

0

4 900

500

100

500

(4)

21.9 (5)

86

0.12

2.1

800

28 000

24 300

1 600

24 300

45

3.8

1.8

0.007

0.04

40 200

71 800

30 900

11 500

30 900

0.9

1.5

1.4

0.001

0.03

%-aandeel tov NEC-doelstelling (B) (2)
NEC doelstelling 2030 (VL) (1)
%-aandeel in geraamde emissies
tov NEC 2030 (Vl) (1)
NEC doelstelling 2030 (VL) (2)

%-aandeel in geraamde emissies 2030
van power plants en bij energie productie (B) (3)
BAU (Vl) 2030
elektriciteitsproductie (1)
%-aandeel in geraamde emissies
tov elektriciteitsproductie BAU 2030 (Vl) (1)
BAU (Vl) 2030
industrieel (incl.elektriciteit) (1)
%-aandeel in geraamde emissies
tov BAU 2030 (Vl) industrieel (incl. elektriciteit) (1)
BAU max (Vl) 2030 (1)
%-aandeel in geraamde emissies
tov BAU max 2030 (Vl) (1)
(1) : cfr drempels opgenomen in Vlaams Luchtbeleidsplan 2030

(2) : cfr drempels opgenomen in het Ontwerp van decreet mbt instemming met het samenwerkingsakkoord van 24/04/2020 tussen
de Federale Staat en de gewesten
(3): raming te verwachten emissies in 2030 (bron www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/emissies-update gegevens 15/02/2019)
(4): gezien het BAU 2030 scenario voor elektriciteitsproductie geen NH3 emissies in rekening brengt kan dit aandeel niet berekend
worden.
(5) : tov NOx emissies van 9200 ton bij elektriciteitsproductie in het zgn. BAU max 2030 scenario (Vl) ligt het %-aandeel van de emissie
op 11,7%
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Beoordeeld tov de NEC doelstellingen wordt er enkel inzake NOx een relevant aandeel berekend, en dit
zowel op Vlaams als op Belgisch niveau (met bijdrages van resp 1.5 % en 0.9 %) .
Beoordeeld t.o.v. het BAU 2030 scenario voor de elektriciteitsproductie in Vlaanderen en t.o.v. de
geraamde emissies van de elektriciteitsproductie in 2030 op Belgisch niveau (met bijdrages van
respectievelijk ca 22 en 7 %), kan de NOx emissie eveneens als relevant beoordeeld worden. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat het BAU scenario eerder rekening houdt met een verhoogde invoer van
elektricteit vanuit de buurlanden dan met bijkomende nieuwe STEG centrales in het kader van de nucleaire
uitfasering. In het BAUmax scenario voor de elektriciteitsproductie in Vlaanderen, waar wel rekening
gehouden wordt de nieuwe bijkomende gascentrales, beperkt de bijdrage zich tot ca 12%.
Verder valt wel de aanzienlijke bijdrage op inzake NH3 tov de ramingen voor de elektriciteitsproductie in
2030 in België. Voor Vlaanderen werd voor 2030 blijkbaar geen NH3 emissie van de elektriciteitsproductie
mee in rekening gebracht. Vermoedelijk werd bij de prognoses 2030 met andere aannames rekening
gehouden voor de NH3 emissies die ontstaan bij (nieuwe) verbrandingsinstallaties waarvoor desgevallend
een deNOx voorzien moet worden om te kunnen voldoen aan de strengere NOx- emissiegrenswaarden.
T.o.v. de totaal te verwachten NH3 emissies in 2030 kan het aandeel van de NH3-emissies wel als relatief
beperkt beoordeeld worden.
Inzake PM en SO2 is er geen relevante bijdrage.
Het maximaal geraamd aandeel inzake NOx bedraagt 6,9% van de prognoses van de emissies gelinkt met
energieproductie voor 2030 in België. Dit aandeel ligt lager dan het relatief aandeel van de maximaal
ingeschatte elektriciteitsproductie door de STEG t.o.v. de prognoses van de te verwachten energievraag in
2030 zoals vooropgesteld door Elia26. Ten opzichte van de range van 86,6 à 92,1 TWh zou een maximaal
voorziene productie van 7,6 TWh hierin een aandeel vertegenwoordigen van 8,8 à 8,3%
Figuur IX-9: evolutie van de elektriciteitsbehoefte in België

Bron: Adequacy and flexibility study for Belgium 2020-2030, Elia (2019)

Er dient bij deze toetsing uiteraard ook rekening mee gehouden te worden dat deze berekening gebeurt op
basis van de maximale emissies, die bij quasi volcontinue werking op vollast, kunnen optreden.

26

Adequacy and flexibility study for Belgium 2020-2030, Elia (2019)

PROJECT-MER
STEG-VILVOORDE
IX. EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING

Uitgave: April 2021
Revisie: 3.0
p. IX.89

In de mate dat het aantal equivalente vollast uren substantieel lager kan liggen dan de hierboven in
rekening gebrachte quasi volcontinue maximale belasting, zullen de verwachte emissies uiteraard ook lager
liggen. Zo wordt door het bedrijf in de beginfase het aantal equivalente werkingsuren op vollast op 5.000
per jaar geraamd. Bij een dergelijke werking zal dan ook wel met een relevanter aantal opstartfases dienen
rekening gehouden te worden (zowel koude, warme als hot), welke ook emissies met zich meebrengen.
Maar deze emissies bij de opstartfases liggen evenwel lager dan bij werking op vollast, zodat deze veel
minder bepalend zijn.

2.8
2.8.1

SAMENVATTENDE IMPACTBEOORDELING
B e o o r d e l i n g i m p ac t op d e l u c h t kw a l i t e i t

In de discipline lucht werd vooreerst de plaatselijke luchtkwaliteit in beeld gebracht. De luchtkwaliteitsdoelstellingen worden in veruit het grootste deel van het studiegebied gehaald. Er worden wel
overschrijdingen berekend van de jaargemiddelde NO2-grenswaarde in de onmiddellijke omgeving van de
(zeer) drukke snelwegen. Daarnaast dient er ook rekening mee gehouden te worden dat langsheen drukke
wegen in het Brussels Gewest, met aan beide zijden van de weg aaneengesloten bebouwing, dat er ook op
die locaties nog overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarden optreden. Ten aanzien van de
andere parameters zoals fijn stof, SO2 en CO kan aangenomen worden dat het volledige studiegebied
voldoet aan de grenswaarden.
De emissies van de huidige centrale zijn, omwille van het zeer beperkte aantal werkingsuren, zeer beperkt.
In de referentiesituatie kan wel uit gegaan worden van een verbetering t.o.v. de actuele luchtkwaliteit in
de mate dat vooral de verkeersemissies in het studiegebied zouden afnemen. Door de aanscherping van de
emissie-eisen voor voertuigen, en de diverse acties die in het kader van het luchtbeleid genomen worden,
kan dan ook uit gegaan worden van een stelselmatige verbetering van de luchtkwaliteit in de toekomst.
In de geplande situatie, tijdens de aanlegfase en afbraakfase (sloop van bestaande centrale) wordt enkel in
de onmiddellijke omgeving van de site een hooguit beperkte impact verwacht. Deze impact is slechts
tijdelijk. Ook de impact van werftransport kan hierbij als verwaarloosbaar beschouwd worden. Belangrijk
hierbij is wel het toepassen van regels van goed vakmanschap. Dit omvat ook het periodiek reinigingen van
werfwegen in de mate deze tijdens de werken verontreinigd worden.
Aanvullend dient wel nog melding gemaakt te worden van de negatieve impact die mag verwacht worden
van stofemissies tijdens de effectieve afbraak wanneer onvoldoende aandacht zou besteed worden aan de
vereiste milderende maatregelen. Deze impact neemt wel snel af met de afstand tot de sloopwerken.
Voor de geplande exploitatiefase wordt de situatie in kaart gebracht bij een quasi continu en op vollast
werkende centrale. Dit is de situatie waarbij de hoogste emissie/impact kan optreden (zogenaamde
vervangingsfase (2025- 2035)). Voor de backupfase (2035 -2050) wordt een veel lager aantal draaiuren
verwacht zodat de effecten op dagbasis vergelijkbaar kunnen zijn doch op jaarbasis o.b.v. jaargemiddelde
waarden beduidend lager. In de groene fase (> 2040) zullen de CO2-emissies gelinkt aan de verbranding van
fossiele brandstoffen verder afnemen. In de mate dat in de groene fase het aantal werkingsuren nog verder
zou afnemen in vergelijking met de backup fase kan verwacht worden dat ook de emissies van andere
parameters en gerelateerde effecten verder kunnen afnemen.
De meest relevante parameter is NOx. Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met een
relevante NH3-emissie. Deze is vnl. van belang in het kader van de N-depositie. Wordt voor de diverse
installaties bij de berekeningen van de emissies/impact uit gegaan van emissies afgeleid uit de wettelijke
emissiegrenswaarden, dan zou er ook een relevante SO2-emissie kunnen optreden. In werkelijkheid wordt
dit echter niet realistisch geacht omwille van het lage S-gehalte van het aardgas .
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M.b.t. de impact wordt voor enkele parameters de hoogste impact vastgesteld op de eigen
bedrijfsterreinen en op het industrieterrein vlakbij de site. Dit is te wijten aan de relatief lage emissiehoogte
van de kleine bronnen, in combinatie met overschattingen qua emissies, die voor bepaalde parameters
zoals SO2 zeer aanzienlijk zijn.
De emissies van de gasturbine zelf zorgen voor een verwaarloosbare tot hooguit beperkte impact inzake
NO2, en dit zowel op jaargemiddelde basis als ten aanzien van de impact bij hogere percentielen. Bij de
beoordeling van de impact ten aanzien van de hogere percentielen wordt hierbij rekening gehouden met
de overschatting door de modelmatig gehanteerde modelparameters (o.a. permanent optreden van de
Vlarem II uurgrenswaarde van 50 mg/Nm³ terwijl een daggrenswaarde van 40 mg/Nm³ van toepassing is),
en het feit dat de drempel van beperkt negatieve impact naar negatieve impact maar net werd
overschreden op basis van de worst case aannames. Uit een aanvullende berekening van het verschil inzake
P99,79 tussen de gemodelleerde situaties “achtergrond + project” min “achtergrond” blijkt er geen
relevante P99,79 impact op te treden. Dergelijke berekeningen zijn echter wel louter als indicatief te
aanzien. De impact doet zich hierbij voor over een aanzienlijk uitgestrekt gebied. De reden voor deze
aanzienlijke verspreiding is niet alleen de NOx-emissie maar ook de hoogte van de bron gekoppeld aan de
aanzienlijke thermische pluimstijging.
De theoretische worst case berekeningen wijzen ook op een verwaarloosbare tot hooguit beperkte SO2impact. In werkelijkheid wordt echter verwacht dat de SO2-impact slechts verwaarloosbaar zal zijn indien
rekening gehouden wordt met de maximale S-concentratie zoals deze de laatste jaren door Fluxys werd
gemeten.
M.b.t. de impact van NH3 bij de N-depositie wordt verwezen naar de bespreking in de discipline
biodiversiteit.
Inzake CO, NH3 en PM wordt enkel een verwaarloosbare impact verwacht. M.b.t. de impact van NH3 bij
de N-depositie wordt verwezen naar de bespreking in de discipline biodiversiteit.
De impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan voor alle parameters als verwaarloosbaar beoordeeld
worden.
Gezien de berekende jaargemiddelde impact bij de worst case beoordeling hooguit beperkt is, en deze
beperkte impact zich enkel voordoet op locaties waarbij voldaan wordt aan 80% van de
luchtkwaliteitsgrenswaarden, wordt geen onderzoek naar milderende maatregelen noodzakelijk geacht op
basis van de impact berekeningen (impact op luchtkwaliteit).
In de mate dat het aantal werkingsuren substantieel lager kan liggen dan bij de worst case beoordeling in
rekening gebrachte quasi volcontinue maximale belasting, zullen de verwachte emissies uiteraard ook quasi
evenredig lager liggen (de emissies bij vollast uren liggen evenredig lager maar bij lager aantal werkingsuren
zullen er iets meer emissies zijn te wijten aan een hoger aantal opstarten). Zo wordt door het bedrijf in de
beginfase het aantal equivalente vollasturen op 5.000 per jaar geraamd (i.p.v. de in kaart gebrachte 8700
uren/jaar). Bij een dergelijke werking zal wel met een relevanter aantal opstartfases dienen rekening
gehouden te worden (zowel koude, warme als hot), welke ook emissies met zich meebrengen die evenwel
gemiddeld gezien inzake NOx lager liggen dan bij volcontinue werking.

2.8.2

Beoordeling emissieniveaus

Zoals gesteld in het luchtkwaliteitsplan 2030 dienen voor de relevante NOx bijdrage technisch-economisch
haalbare maatregelen genomen te worden om de NOx-emissie zo laag mogelijk te houden.
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Daarnaast is er een aanzienlijke bijdrage inzake NH3 tov de ramingen voor de elektriciteitsproductie in 2030
in België. Voor Vlaanderen werd voor 2030 blijkbaar geen NH3 emissie van de elektriciteitsproductie mee
in rekening gebracht. Vermoedelijk werd bij de prognoses 2030 met andere aannames rekening gehouden
voor de NH3 emissies die ontstaan bij (nieuwe) verbrandingsinstallaties waarvoor desgevallend een deNOx
voorzien moet worden om te kunnen voldoen aan de strengere NOx- emissiegrenswaarden. T.o.v. de totaal
te verwachten NH3 emissies in 2030 kan het aandeel van de NH3-emissies wel als relatief beperkt
beoordeeld worden.
Idem als voor de impact op de luchtkwaliteit wordt hier aangehaald dat het aantal werkingsuren
substantieel lager kan liggen dan bij de worst case beoordeling in rekening gebrachte quasi volcontinue
maximale belasting, zullen de werkelijke emissies uiteraard ook quasi evenredig lager liggen. Zo wordt door
het bedrijf in de beginfase het werkelijk aantal equivalente vollasturen op 5.000 per jaar geraamd (i.p.v. de
in kaart gebrachte 8700 uren/jaar).

2.9

MILDERENDE MAATREGEL EN

2.9.1

A a n l e g f a s e n i e uw e c e n t r a l e e n a f b r a a k f a s e v a n b e s t a a n d e c e n tr a l e

Tijdens de afbraakfase dienen er in elk geval specifieke maatregelen genomen te worden om diffuse
stofemissies te beperken. Bevochtiging is hierbij de meest aangewezen maatregel. Voor bevochtiging dient
zo mogelijk hemelwater of kanaalwater toegepast te worden.
Zowel in de aanleg- als in de afbraakfase wordt het periodiek reinigen van werfwegen, en desgevallend
bevochtigen, voorzien.
Voor die werffases waarbij de wielen van aan- en afrijdende vrachtwagens aanzienlijk verontreinigd kunnen
zijn (zoals bvb tijdens de fase met grondverzet), kan aanbevolen worden om de wielen voorafgaandelijk
aan het verlaten van het terrein af te spuiten. Gezien het hier gaat om een tijdelijke situatie wordt het
voorzien van een “echte” wielwasinstallatie als minder realistisch aanzien.
Uiteraard zijn ook de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Vlarem-II van toepassing die leiden tot een
beperking van de stofemissies.

2.9.2

Exploitatiefase

2 . 9 . 2 .1

A l g e m e e n ka d e r

Onderzoek naar milderende maatregelen tijdens de exploitatiefase wordt, cfr het RLB-lucht voorzien
indien:
•

emissiegrenswaarden of reeds vastgelegde toekomstige emissiegrenswaarden overschreden
worden of zullen worden;

•

bij een jaargemiddelde benadering is een onderzoek naar milderende maatregelen niet dwingend
bij score -1, uitgezonderd indien de MKN in de referentiesituatie al voor 80% is ingenomen. Bij
score -2 en -3 dienen in elk geval onderzoek naar milderende maatregelen voorzien te worden.

•

bij een toetsing aan hogere percentielswaarden/overschrijdingen zal de noodzaak voor milderende
maatregelen beoordeeld en gerapporteerd worden door de deskundige.

•

de emissies tov de beleidsmatige reductie doelstellingen als relevant beoordeeld worden.

Gezien de beperkte impact in de jaargemiddelde beoordeling zich voordoet op locaties waar de NO2concentratie lager ligt dan 80% van de luchtkwaliteitsgrenswaarde, wordt geen onderzoek naar mogelijke
milderende maatregelen noodzakelijk geacht op basis van de impact berekeningen (impact op
luchtkwaliteit).
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Gezien de worst case beoordeling van de P99,79 uurgemiddelde NO2-impact leidt tot een overschatting van
de berekende impact ( o.a. permanent optreden van de Vlarem II uurgrenswaarde van 50 mg/Nm³, terwijl
een daggemiddelde grenswaarde van 40 mg/Nm³ van toepassing is), en gezien bij deze overschatting de
drempel van negatieve impact t.h.v. de omliggende bewoning maar net overschreden wordt, en gezien
voldaan wordt aan de luchtkwaliteitsgrenswaarde terzake, wordt evenmin een onderzoek naar mildering
voor deze parameter noodzakelijk geacht op basis van de impact berekeningen (impact op luchtkwaliteit).
De geraamde emissies blijken inzake NOx echter wel relevant te zijn t.o.v. de NEC-reductie doelstellingen.
In die zin kan gesteld worden dat er ten aanzien van dit beleidsmatig element onderzoek naar mogelijke
mildering wel aangewezen geacht wordt. Bij dit onderzoek is het wel noodzakelijk om rekening te houden
met de impact bij de discipline biodiversiteit, gezien een NOx reductie gepaard kan gaan met een toename
van NH3, die een grotere impact veroorzaakt naar vermesting en verzuring dan NOx.

2 . 9 . 2 .2

Eva l u at i e te c h n i s c h e h a a l b a a r h e i d

In het uitvoeringsbesluit EU 2017/1442 van 31/07/2017 tot vaststelling van BBT conclusies voor grote
stookinstallaties gepubliceerd 17/08/2017 zijn volgende ranges opgenomen als jaargemiddelde:
-

NOx: 10 – 30 mg/Nm³
NH3: 3 -10 mg/Nm³

Bij de opmaak van de BBT voor grote stookinstallaties bestond de nieuwste generatie gasturbines H-klasse
nog niet. De meeste referenties in het BREF LCP document27 zijn dus gebaseerd op de F-klasse gasturbines.
Het BREF LCP document geeft voor deze installaties NOx concentraties weer variërend van 15 tot 35
mg/Nm³ bij toepassing van primaire maatregelen (Dry low NOx branders) bij een rendement van ca 58%.
Met een rendement van 63% maakt de H-klasse generatie een grote sprong met een rendementstijging van
5%. Dit is enkel mogelijk door het toepassen van hogere temperaturen in de verbrandingskamer zoals ook
bevestigd in §7.1.2.2 van het BREF LCP document ("NOx emission levels depend on the type of gas turbine
and may be affected when trying to increase energy efficiency, as this leads to higher firing temperatures
in the gas turbine. With increasing temperature, NOx emission levels tend to increase, much faster than
the efficiency of electricity generation.").
Zoals ook aangegeven in het BREF document zijn de NOx emissies zeer gevoelig aan temperatuur. Een
stijging van 50°C betekent een verdubbeling aan NOx emissies. Dit verklaart waarom de NOx emissies aan
de uitlaat van de geselecteerde H-klasse gasturbine significant hoger zijn (ca. 60 mg/Nm³) ten opzichte van
de F-klasse generatie. Dit wordt ook expliciet vermeld in het BREF document ("Therefore, technical
developments to higher efficiencies may also imply higher NOx emission levels in mg/Nm³."). Secundaire
maatregelen (SCR) zijn dus noodzakelijk voor het gekozen type gasturbine.
Gezien de geplande installatie reeds uitgerust zal zijn met een deNOx (type SCR) om te garanderen dat aan
de wettelijk vastgelegde dag -en jaargemiddelde grenswaarde voor NOx kan voldaan worden, stelt zich dan
ook de vraag in welke mate een verdere aanpassing van de voorziene deNOx (SCR) en NH3-injectie mogelijk
is om een substantiële NOx-emissie reductie te realiseren, zonder dat hierbij de NH3-emissie te sterk
toeneemt.
De SCR kan in principe ontworpen worden voor elke NOx-emissiewaarde binnen de vermelde BREF LCP
limieten. Dit heeft echter zijn consequenties zoals o.a. het aanpassen van de voorziene SCR en
hulpsystemen, het voorzien van een extra hoeveelheid katalysator en extra injectie van NH 3 met mogelijke
toename van NH3-emissies.
BREF LCP verwijst in §7.1.2.2 naar waardes van 14-23 mg/Nm³ NOx voor installaties met SCR ("In some
cases in Austria, the Netherlands or Italy, SCR has also been implemented, achieving yearly average NOx
concentrations of between 14 mg/Nm3 and 23 mg/Nm3.").

27

Large Combustion Plants (LCP), juli 2017
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De combinatie van de gasturbine met een SCR vraagt een permanente regeling van de injectie van ammonia
om beide NH3 en NOx grenswaarden niet te overschrijden. Dit is bijzonder complex bij uitbating op lage last
of flexibele uitbating zoals ook in BREF LCP §3.1.15.weergegeven. Schommelingen van de emissies rond de
stuurwaarde zijn inderdaad te verwachten.
De NH3-slip zou verder kunnen worden gereduceerd, ten opzichte van de Vlarem III jaargemiddelde
grenswaarde van 10 mg/Nm³, maar er zijn technische beperkingen. De emissies van NOx en de NH 3-slip
moeten als een geheel beschouwd worden. De keuze van de NOx waarde heeft inderdaad gevolgen voor
de ammoniak (NH3)-slip, die consistent moet zijn. Hoe lager de NOx emissies, hoe moeilijker de regeling
van de NH3-slip. Deze NH3-emissies zijn ook moelijker te regelen voor lage lasten (< 70%) of flexibele
uitbating (lastverandering).
Zoals in de BREF LCP § 3.2.3.11 vermeld is de homogeniteit van de "NH 3 to NOx" ratio zeer belangrijk: "In
order to obtain a high NOx removal efficiency and to minimise the NH 3 slip, it is particularly important to
achieve a homogeneous NH3 to NOx ratio in the flue-gas.". Bij uitbating op lagere belasting is de
homogeniteit van de "NH3 to NOx" ratio veel moeilijker te beheren zowel als de samenstelling van de
rookgassen (meer NO2 in de rookgassen tov NO). Dit maakt de regeling van de SCR ook complexer en
afwijkingen van de emissies zijn dus te verwachten.
ENGIE – Electrabel heeft in de afgelopen periode (februari – maart 2021) intense discussies gevoerd met
de mogelijke leveranciers voor de centrale (“EPC leverancier”), alsook met de mogelijke leveranciers voor
de gasturbine, recuperatieketel en SCR-installatie om de emissies naar zo laag mogelijke waarden te
reduceren. Uit deze analyses blijkt dat de lage drempel van de BBT op jaarbasis, i.e. jaargemiddelde van 10
mg/Nm³ NOx en jaargemiddelde van 3 mg/Nm³ NH3 bij 15% O2, gehaald zouden kunnen worden na 2 uur
uitbating op vollast en dit enkel bij stabiele uitbating in normaal regime.
De STEG zal echter flexibel ingezet worden tijdens de levensduur, met veel starts en stops, alsook
lastvariaties. Dit is een gevolg van de toename van de capaciteit van intermitterende hernieuwbare energie.
Frequente en hoge lastschommelingen worden verwacht, variërend tussen minimum en maximaal
vermogen met het oog op het waarborgen van de stabiliteit van het elektriciteitsnet.
Bij deellast (<70%) en flexibele uitbating zijn de emissies die bereikbaar zijn op vollast niet haalbaar op basis
van de elementen die ENGIE – Electrabel momenteel ter beschikking heeft. De deNOx zal immers niet
optimaal presteren bij een lagere belasting van de installatie door een minder homogene verdeling van de
rookgassen doorheen de deNOx, andere samenstelling aan de uitlaat van de gasturbine (onder andere:
hoeveelheid NO2 in de rookgassen) alsook de lagere snelheden van de rookgassen. Wijzigende
temperatuurgradiënten en debieten zullen immers aanleiding geven tot een complexe regeling van de NH3
injectie om de NOx te doen dalen, met een risico op verhoogde NH3-slip zoals hierboven reeds aangehaald
en ook vermeld in BREF LCP.
Omwille van bovenstaande redenen kan de laagste BBT drempel voor NOx samen met de laagste drempel
voor NH3 niet gehaald worden. Op basis van bijkomend overleg en nieuwe inzichten worden in die
omstandigheden jaargemiddelde emissies van 15 mg/Nm³ NOx met een beperkte NH3 slip van 3 mg/Nm³
jaargemiddelde als haalbaar geacht in normaal regime. Lagere NOx emissies in deze omstandigheden van
10 mg/Nm³ zouden een hogere NH3-slip (5 à 7 mg/Nm³) als consequentie hebben.
De lagere NOx emissie vereist zowel extra investeringen als extra werkingskosten en induceert een
verhoogd ammoniakverbruik , en leidt tot rendementsverlies van de elektriciteitsproductie (met o.a.
verhoogde CO2 emissies tot gevolg).
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In navolging van het luchtkwaliteitsplan 2030 dienen voor de relevante NOx bijdrage technisch-economisch
haalbare maatregelen genomen te worden om de NOx-emissie zo laag mogelijk te houden. Anderzijds dient
er, in het licht van reducties inzake verzurende en vermestende deposities, evenwel ook voor gezorgd te
worden dat de NH3-emissies niet relevant toenemen (NH3 veroorzaakt sneller een depositie-effect omwille
van de hogere depositie-snelheid). Volgens de nieuwe versie van de Passende Beoordeling voor de Natura
2000 gebieden (aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van
25/02/2021, het zogenaamd stikstof arrest) zijn de hogere NH3 emissies niet aanvaardbaar omwille van hun
bijdrage tot verzuring en vermesting. Om de stikstofdepositie zo laag mogelijk te houden is het dus
belangrijk om maximaal in te zetten op het beperken van de NH 3 emissies. Het optimum, dat technisch
haalbaar is in alle uitbatingsomstandigheden van de STEG eenheid met een minimale N-depositie, wordt
dus bereikt bij 15 mg/Nm³ NOx met een NH3 slip van 3 mg/Nm³ als jaargemiddelde.
Rekening houdend met een jaargemiddelde NOx concentratie van 15 mg/Nm³ en een jaargemiddelde NH3slip van 3 mg/Nm³ zou dit bij werking op vollast bij 8700 werkingsuren een uitstoot betekenen van ca. 535
ton NOx of een extra reductie van 535 ton NOx (t.o.v. 30 mg/Nm³ NOx en ca. 107 ton NH3 of een reductie
van ca. 250 ton NH3 op jaarbasis (t.o.v. 10 mg/Nm³ NH3). Dit betekent slechts een aandeel van 0,43 % voor
NOx en 0,18 % voor NH3 t.o.v. van de NEC-2030 doelstelling in België en 0,75 % voor NOx en 0,26 % voor
NH3 t.o.v. de NEC-2030 doelstelling voor Vlaanderen, wat als een zeer aanzienlijke afname en relatief
beperkte bijdrage kan beschouwd worden.

2 . 9 . 2 .3

Eva l u at i e e co no m i s c he h a a l b a a r h e i d

Om een eerste beeld te krijgen van de eventuele economische haalbaarheid wordt de eenheidsreductiekost
in kaart gebracht. Hierbij kunnen wel volgende opmerkingen geformuleerd worden:
•
•
•

Een éénduidige beoordeling van de economische haalbaarheid is in feite geen onderwerp van een
MER;
De eenheidsreductiekost is slechts als één element te aanzien bij de beoordeling van de
economische haalbaarheid;
Omwille van de richtlijnen bij dit MER, en de bepalingen opgenomen in het RLB-lucht, zal in dit
MER een raming van de eenheidsreductiekost opgenomen worden en beoordeeld worden t.o.v.
de waarde opgenomen in het Vlaamse Luchtkwaliteitsplan 2030.

Bij een detailberekening van de eenheidsreductiekost is het aangewezen om rekening te houden met de te
verwachten emissies. Het verwachtte werkingsregime hangt hierbij sterk af van de mate waarin
hernieuwbare elektriciteit geproduceerd zal worden, de mate waarin aanvoer vanuit het buitenland
gerealiseerd wordt,…. . Op basis van de huidige prognose wordt ingeschat dat, de eerste jaren na
indienstname, het aantal equivalente vollasturen ongeveer 5000 uren/jaar zou bedragen. Het is op vandaag
echter moeilijk in te schatten wat de effectieve draaiuren zouden zijn, deellast inbegrepen. Gezien verwacht
wordt dat de STEG na verloop van tijd evenwel minder in werking zal zijn (o.a. in de mate dat er meer
hernieuwbare energie zal geproduceerd worden), is het niet evident om een nauwkeurige raming te maken
van het te verwachten aantal toekomstige werkingsuren en bijhorende emissies. Om alsnog een beeld te
bekomen zal uit gegaan worden van een bepaald afbouwscenario. Hierbij wordt een maximale emissie
aangenomen van 15 mg/Nm³ NOx.
Gezien bij opstartfases de deNOx (SCR) nog niet effectief in werking zal zijn, worden de NOx emissies van
deze opstartfases niet mee in rekening gebracht bij de berekening van de potentiële emissie reductie door
de deNOx (SCR).
Bij de emissie-prognoses in het kader van het onderzoek naar milderende maatregelen, zoals hierna
opgenomen, wordt uit gegaan van een meer realistische aanname van het aantal equivalente werkingsuren
op vollast i.p.v. het absolute worst case aantal dat bij de impactbeoordeling werd gehanteerd, zodat een
realistischer beeld bekomen wordt van de te verwachten emissies en mogelijke reducties, en dit zowel in
de zgn. vervangingsfase als in de back-up fase.
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Tabel IX-49 : Raming van extra NOx reductie bij scenario 15 mg/Nm³ t.o.v. basisscenario 30 mg/Nm³ (in
functie van geraamde vollast werkingsuren)

jaar

Raming vollast
equivalent
werkingsuren

NOx, ton/jaar
zonder reductie

NOx,
ton/jaar
met reductie

NOx
reductie
ton/jaar

1

2025

5 000

615

308

308

2

2026

5 000

615

308

308

3

2027

5 000

615

308

308

4

2028

5 000

615

308

308

5

2029

5 000

615

308

308

6

2030

4 500

554

277

277

7

2031

4 500

554

277

277

8

2032

4 500

554

277

277

9

2033

4 500

554

277

277

10

2034

4 500

554

277

277

11

2035

4 000

492

246

246

12

2036

4 000

492

246

246

13

2037

4 000

492

246

246

14

2038

4 000

492

246

246

15

2039

4 000

492

246

246

16

2040

2 500

308

154

154

17

2041

2 500

308

154

154

18

2042

2 500

308

154

154

19

2043

2 500

308

154

154

20

2044

2 500

308
ton NOx zonder
reductie
9 845

154
ton NOx
met reductie
4 922,5

154
ton NOx
gereduceerd
4 922,5

Som over 20 jaar

De eerste werkingsjaren wordt een bijkomende NOx reductie van 308 ton/jaar verwacht (bij het geraamd
werkingsregime van 5.000 equivalente uren vollast). Dit betekent dat er dus naar schatting een reductie
van de NOx emissies met 50% zou kunnen gerealiseerd worden. Er kan hierbij dan ook uit gegaan worden
van een equivalente reductie qua jaargemiddelde NO 2-impact van bijna 50% (er is ook een kleine impact
van de kleine bronnen die zich vooral zeer lokaal voordoet). Ten opzichte van het worst case scenario,
berekend op basis van de jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 30 mg/ Nm³ NOx en 10 mg/Nm³ NH3slip bij 8.700 werkingsuren op vollast, zal de NOx emissie terug vallen tot ca. 29 %. Ook de jaargemiddelde
impact zal onder deze omstandigheden dalen tot ongeveer een zelfde niveau van de worst case berekende
impact op basis van 8.700 werkingsuren op vollast.
T.o.v. de Vlaamse NEC-plafonds in 2030 (71800 Ton/j) zal de emissiebijdrage bij de huidige prognose van
het werkingsregime, en rekening houdend met de voorop gestelde emissiereductie, zich op een niveau van
ca. 0,43 % situeren, wat als een relatief beperkte bijdrage en als een zeer aanzienlijke reductie t.o.v. de
emissies berekend op basis van de emissiegrenswaarden kan beschouwd worden.
Als extra investeringskost om te komen tot een substantiële extra emissiereductie kan een kostprijs van
circa 500.000 euro voorop gesteld worden. Dat deze extra investeringskost zo beperkt is heeft te maken
met het feit dat het project reeds een denNOx (SCR) voorziet om de actuele grenswaarde inzake NOx te
respecteren bij de uitbating van de STEG. .
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Op basis van een berekening van de kosteneffectiviteit (rekening houdend met verschillende interne
rentevoeten), en die zowel gebaseerd is op de maximale reductie die de eerste jaren zou kunnen
gerealiseerd worden, als op een gemiddelde reductie zoals berekend over een periode van 20 jaar, blijkt
de kosteneffectiviteit aanzienlijk lager te liggen dan de drempel van 8600 € per ton NOx reductie, die in het
Vlaamse luchtkwaliteitsplan 2030 als haalbaar naar voor wordt geschoven voor industriële inrichtingen.
Voor de investeringskosten werd hierbij rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Zelfs
indien de economische afschrijvingstermijn op 10 jaar gekozen zou worden, dan blijft de
eenheidsreductiekost aanzienlijk lager dan de drempel uit het Beleidsluchtplan 2030. De kosten zijn
voornamelijk variabele kosten (katalysatoren, ammoniak, hoger gasverbruik).
Tabel IX-50 : raming eenheidsreductiekost voor extra NOx verwijdering op basis van de gemiddelde en
de maximale NOx-reductie per jaar
tonnage
verwijderd
gemid./jaar 246
investeringskost

interne
rentevoet,
in %

afschrijvings- jaarlijkse
jaarlijkse
kost energie totale
periode,
investerings- onderhouds- en werking jaarlijkse
jaar
kost
kost
kost

eenheidsreductie
kost

500 000 €

0.050

20

40 121 €

50 000 €

250 000 €

340 121 €

1 383

500 000 €

0.075

20

49 046 €

50 000 €

250 000 €

349 046 €

1 419

500 000 €

0.100

20

58 730 €

50 000 €

250 000 €

358 730 €

1 458

tonnage
verwijderd

max./jaar

308

investeringskost

interne
rentevoet,
in %

afschrijvings- jaarlijkse
jaarlijkse
kost energie totale
periode,
investerings- onderhouds- en werking jaarlijkse
jaar
kost
kost
kost

eenheidsreductie
kost

500 000 €

0.05

10

64 752 €

50 000 €

310 000 €

424 752 €

1 379

500 000 €

0.05

20

40 121 €

50 000 €

310 000 €

400 121 €

1 299

500 000 €

0.075

10

72 843 €

50 000 €

310 000 €

432 843 €

1 405

500 000 €

0.075

20

49 046 €

50 000 €

310 000 €

409 046 €

1 328

500 000 €

0.10

10

81 373 €

50 000 €

310 000 €

441 373 €

1 433

500 000 €

0.10

20

58 730 €

50 000 €

310 000 €

418 730 €

1 360
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S a m e nvatt i n g m i l d e ren d e m a at reg e l e n ex p l o i tat i efa se

Samenvattend kan gesteld worden dat een jaargemiddelde NOx emissie van 15 mg/Nm³ met een maximale
jaargemiddelde NH3 slip van 3 mg/Nm³ bij 15% O2, als optimaal, met de laagste N-depositie en technisch
haalbaar vooropgesteld wordt. Dit is voor NOx hoger dan de ondergrens van de BBT (jaargemiddelde 10
mg/Nm³), aangezien de STEG zal ingezet worden in een zeer flexibele uitbating omwille van de toename
van de installatie van intermitterende hernieuwbare energie. Hierbij wordt maximaal ingezet op het
beperken van de NH3 emissies tot de ondergrens van BBT (jaargemiddelde 3 mg/Nm³) zodoende de Ndeposities zo laag mogelijk te houden. De kostprijs voor deze NOx reductie ten opzichte van de geldende
Vlarem III jaargemiddelde grenswaarde van 30 mg/Nm³ ligt lager dan de drempel inzake kosteneffectiviteit
die in het Vlaamse luchtkwaliteitsplan 2030 wordt voorop gesteld.
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G E LU ID

INLEIDING

3.1.1

Methodologie

De uitwerking van de discipline geluid gebeurt conform het richtlijnenboek geluid en trillingen dd. 2011.
Om kennis te vergaren van het omgevingsgeluid binnen en rondom het projectgebied werden twee
continue metingen in 2019 uitgevoerd. Tijdens de metingen was de bestaande STEG centrale in stand-by
maar niet in werking waardoor het omgevingsgeluid enkel beïnvloed wordt door naburige bedrijven,
wegverkeer en woonactiviteiten.
De metingen worden uitgevoerd conform de bijlage 4.5.1 van het VLAREM II. De meetresultaten worden
getoetst aan de milieukwaliteitsnorm (MKN) en richtwaarden (RW) uit VLAREM II afhankelijk van de
gebiedsbestemming van het meetpunt volgens het gewestplan. Op elk continue meetpunt werd er op een
meethoogte van 4m gemeten en op minstens 4m van een reflecterend object. De resultaten van de
metingen op deze meetpunten zijn voldoende representatief voor andere woningen in de omgeving en
zeker in de nachtperiode.
Vervolgens kan op basis van geluidsvermogenniveaus en de ligging van de immissiepunten via een
overdrachtsberekening in de software Geomilieu V.5.10 de specifieke bijdrage berekend worden van de
nieuwe STEG centrale.
Voor het inschatten van de ernst van de milieueffecten hanteert het richtlijnenboek voor geluid- en
trillingen het significantiekader. De ‘significantie’ van het project is sterk afhankelijk van de evolutie van het
omgevingsgeluid vóór en na uitvoering van het project. Via het kader wordt een eindscore toegekend aan
het milieueffect.

3.1.2

T o e t s i ng s k a d e r

Het wettelijk toetsingskader voor hinderlijke inrichtingen is titel II van het Vlarem. De
milieukwaliteitsnormen volgens de voorschriften van Vlarem II ‘Bijlage 2.2.1. milieukwaliteitsnormen voor
geluid in open lucht’ zijn weergegeven in de Tabel IX-51. Voor nieuwe inrichtingen worden grenswaarden
afgeleid op basis van de ligging van de immissiepunten volgens het gewestplan en het oorspronkelijke
omgevingsgeluid28.

28

Vlarem II – Art. 1.1.2 – Omgevingsgeluid dat aanwezig is vóór het exploiteren of veranderen van een inrichting.
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Tabel IX-51: Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht
Richtwaarde in dB(A)
Categorie
dag

avond

nacht

40

35

30

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor 50
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

45

45

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote
50
ondernemingen,
van
dienstverleningsgebieden
of
van
ontginningsgebieden tijdens de ontginning

45

40

4. Woongebieden

45

40

35

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 60
ontginningsgebieden tijdens ontginning

55

55

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie

50

45

40

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden 45
worden vastgesteld

40

35

8. Bufferzones

55

50

50

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van
voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens 55
ontginning

50

45

10. Agrarische gebieden

40

35

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie

Opm.

45

Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van
toepassing.

Dag: van 07.00 tot 19.00 uur - Avond: van 19.00 tot 22.00 uur - Nacht: van 22.00 tot 07.00 uur

De nieuwe STEG-centrale wordt als een volledig nieuwe inrichting gezien. Zelfs de reeds lang bestaande
koeltorens werden na overleg met Afdeling GOP vergunningen Vlaams-Brabant van het Departement
Omgeving, dienst vergunningen provincie Vlaams Brabant en Stad Vilvoorde (dd 9/12/2020) beoordeeld
onder het strenge kader voor “nieuwe inrichtingen “.
De voorwaarden voor een nieuwe inrichting is als volgt:
Nieuwe inrichtingen
Het specifieke geluid van een nieuwe inrichting dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
‘Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid gelijk aan of hoger dan de milieukwaliteitsnorm van
bijlage 2.2.1. bij VLAREM II is, moet de continue component van het specifiek geluid, voortgebracht door de
nieuwe inrichting beperkt worden tot het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid verminderd met 5
dB(A) enerzijds alsmede tot de in bijlage 4.5.4. bij VLAREM II vermelde richtwaarde anderzijds.
Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarde in de gebieden onder 2°,
3°, 5°, 8°, 9° of 10° van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II, moet de continue component van het specifiek geluid
voortgebracht door de nieuwe inrichting voor deze gebieden beperkt worden tot de in bijlage 4.5.4. bij het
VLAREM II bepaalde richtwaarde verminderd met 5 dB(A)’.
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Figuur IX-10 geeft de beslissingstabel voor nieuwe inrichtingen weer.
Figuur IX-10: Beslissingsschema voor nieuwe inrichtingen

Als het geluid in open lucht van de inrichting een incidenteel, fluctuerend, intermitterend of impulsachtig
karakter vertoont, dan worden de in bijlage 4.5.5. bij VLAREM II aangegeven richtwaarden toegepast.
Tabel IX-52 geeft de richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in
open lucht weer van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen.
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Tabel IX-52 Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open
lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen
Richtwaarden uitgedrukt als LAeq,1s in dB(A)
Aard van het geluid
Overdag

‘s Avonds

‘s Nachts

fluctuerend

Toepasselijke waarde

Toepasselijke waarde

Toepasselijke waarde

incidenteel

+ 15

+ 10

+ 10

impulsachtig

Toepasselijke waarde

Toepasselijke waarde

Toepasselijke waarde

intermitterend

+ 20

+ 15

+ 15

Toepasselijke waarde:
−

voor nieuwe inrichtingen : richtwaarde in bijlage 4.5.4. bij VLAREM II verminderd met 5.

−

voor bestaande inrichtingen : richtwaarde in bijlage 4.5.4.

Deze richtwaarden zijn niet van toepassing op het in- en uitgaande weg- en luchtverkeer.

3.1.3

Beoordelingskader

Vermits de inrichting Vlarem-plichtig is, wordt het significantiekader toegepast dat men in het
richtlijnenboek voor geluid en trillingen hanteert voor industrielawaai. Dit omvat enerzijds een beoordeling
van het effect op het oorspronkelijke omgevingsgeluid en anderzijds een toetsing aan de wettelijke
bepalingen van Vlarem II.
Dit significantiekader is hierna weergegeven in Tabel IX-53.
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Tabel IX-53: Significantiekader discipline geluid (definitieve versie d.d. 2011)
Invloed op omgeving

Eindscore na correctie
Voldoet aan het Vlarem ?

Lna-Lvoor*

tussenscore

Nieuw of verandering

Bestaand

ΔLAX,T

(effectscore)

Lsp≤GW

Lsp>GW

Lsp≤RW

RW<Lsp≤RW+10

Lsp>RW+10

ΔLAX,T>+6

-3

-1

-3

-1

-2

-3

+3<ΔLAX,T≤+6 -2

-1

-3

-1

-2

-3

+1<ΔLAX,T≤+3 -1

-1

-3

-1

-1

-3

-1≤ΔLAX,T≤+1

0

0

-1/-2 **

0

-1

-3

-3≤ΔLAX,T<-1

+1

+1

-

+1

+1

-

-6≤ΔLAX,T<-3

+2

+2

-

+2

+2

-

ΔLAX,T<-6

+3

+3

-

+3

+3

-

ΔLAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd
Met T = duur in seconden
Met X:
‘N’ parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm
ofwel
‘eq’ voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid.
GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van Vlarem II
RW : richtwaarde
Lsp : specifiek geluid
*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning van een inrichting met
een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen, het omgevingsgeluid met
de bestaande bronnen van de inrichting in werking.
** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het betrouwbaarheidsinterval
van de berekende specifieke immissie).

Voor wat betreft de lege vakjes kan gesteld worden dat de mogelijkheid om in dergelijk vakje terecht te
komen zich in uitzonderlijke gevallen zal voordoen. De deskundige zal hier zelf een score aangeven die
vergezeld gaat van een degelijke motivatie.
Voor niet Vlarem-punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore. De parameter mag door
de deskundige gekozen en gemotiveerd worden.
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De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen:
-1 (beperkt negatief)

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de
juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan
stellen dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende
maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

-2 (negatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen,
eventueel te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit
gemotiveerd te worden.

-3 (aanzienlijk negatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te
koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.

3.2

AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED

Het studiegebied omvat de zone binnen de welke zich de effecten kunnen voordoen. In het bijzonder zal
het effect van de geplande situatie geëvalueerd worden conform de bepalingen van VLAREM II. Wanneer
er bewoonde gebouwen vreemd aan de inrichting aanwezig zijn binnen een straal van 200 m vanaf de
perceelsgrenzen, wordt tevens geëvalueerd in de nabijheid van één of meerdere van deze bewoonde
gebouwen. Bij ontstentenis van bewoonde gebouwen vreemd aan de inrichting binnen een straal van 200
m vanaf de perceelsgrenzen gebeurt de beoordeling op 200 m afstand van de perceelsgrenzen van de
inrichting.
Vooral het effect naar de woningen in de Eppegemsesteenweg en omgeving, de meest nabijgelegen
woonstraten, en naar de woonwijken ten noorden van de site zal onderzocht worden. De woningen in de
Cyriel Buyssestraat zijn op 350 à 400 m gelegen. De woningen in de Devoswijk zijn al op meer dan 800 m
gelegen.

3.3

BESCHRIJVING VAN DE ACTUELE SITUATIE

In de actuele situatie wordt de bestaande centrale ingezet voor discontinue piekproductie van elektriciteit
zoals o.a. bevoorradingszekerheid in het Belgische elektriciteitsnet. In deze situatie wordt enkel de
gasturbine en toebehoren ingezet (zgn. ‘open cycle’). De overige periode van het jaar staat de centrale in
stilstand en zijn er geen geluidsemissies. Beide situaties worden hieronder besproken.

3.3.1

Bestaande centrale in stilstand

Gedurende het overgrote deel van het jaar is de bestaande centrale in stilstand. Er is geen sprake van
geluidsemissies.
Gezien immissiemetingen werden uitgevoerd gedurende een periode waarbij de centrale niet in werking
was, zijn de resultaten van deze metingen te beschouwen als representatief voor de situatie ‘bestaande
centrale in stilstand’.
Vanaf 12 september 2019 tot en met 20 september 2019 werden continue metingen uitgevoerd op twee
vaste meetpunten rondom het projectgebied. Op beide meetpunten werd in 2017 in het kader van de
hervergunning van de MER al een keer gemeten.
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Vermits de centrale stilligt kan het oorspronkelijke omgevingsgeluid opgemeten worden. Door de kennis
van het oorspronkelijke omgevingsgeluid kan enerzijds de grenswaarde (nieuwe inrichting) voor het
specifieke geluid worden bepaald, en kan anderzijds het effect op het omgevingsgeluid volgens het
significantiekader worden bepaald. De ligging van de vaste meetpunten 1 en 2 zijn weergegeven in Figuur
XIV-10 en Figuur XIV-11 ().
Meetpunt 1 is gelegen aan de Eppegemsesteenweg 40 te Grimbergen. Deze woonwijk is weliswaar in het
industriegebied zelf gelegen, maar vermits deze woningen de eerste representatieve woningen zijn ten
noorden van de centrale werd geopteerd om hier te meten. Verder in het document worden er wel
beoordelingspunten in de woongebieden zelf meegenomen. Deze woningen zijn gelegen in een
woongebied op minder dan 500 m van een industriegebied. Voor beoordelingspunten die in de omgeving
van de meetpunten zijn gelegen worden deze meetresultaten ook meegenomen voor de effectbeoordeling.
Meetpunt 2 is gelegen aan de August Vermeylenstraat 25 te Vilvoorde. Deze woonwijk is gelegen ten zuiden
van de centrale. De woningen zijn gelegen in een woongebied op minder dan 500 m tot een industriegebied.
De milieukwaliteitsnormen die voor de immissiepunten dienen te worden gerespecteerd, worden
weergegeven in Tabel IX-54.
Tabel IX-54: Vigerende milieukwaliteitsnormen t.h.v. de meetpunten
Meetpunt

Adres

Dag

Avond

Nacht

1

Eppegemsesteenweg 40, Grimbergen

60 dB(A)

55 dB(A)

55 dB(A)

2

August Vermeylenstraat 25, Vilvoorde

50 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)
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Tijdens de metingen waren volgende meteocondities van toepassing:
Tabel IX-55 Meteocondities bij immissiemetingen
Meetdata

Parameters

Dag

Van

Tot

Windsnelheid

Windrichting

Neerslag

Donderdag 12 september 2019

14u

24u

2-5 m/s

ZW tot W

Geen

Vrijdag 13 september 2019

0u

11u

2-5 m/s

ZW tot W

11u

12u

0 m/s

Windstil

12u

24u

2-4 m/s

N

0u

2u

2 m/s

N

2u

14u

1-3 m/s

NO tot O

14u

16u

1 m/s

ZO tot O

16u

24u

1-2 m/s

NO tot O

0u

1u

1 m/s

O

1u

3u

1-2 m/s

Z

3u

8u

1 m/s

ZW tot W

8u

10u

1 m/s

Z tot ZW

10u

17u

1-3 m/s

W

17u

23u

1-4 m/s

NW tot N

23u

24u

1 m/s

O

0u

2u

2 m/s

ZO

2u

7u

1 m/s

ZW tot W

7u

10u

1-2 m/s

Z tot ZW

10u

17u

1-3 m/s

W tot NW

Zaterdag 14 september 2019

Zondag 15 september 2019

Maandag 16 september 2019

17u

24u

1-3 m/s

N tot NO

Dinsdag 17 september 2019

0u

24u

1-4 m/s

NW tot N

Woensdag 18 september 2019

0u

6u

1-2 m/s

N tot NO

6u

7u

1 m/s

ZW

7u

24u

1-4 m/s

N tot NO

0u

16u

1-3 m/s

NO tot O

16u

17u

3 m/s

N

Donderdag 19 september 2019

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
Geen

Geen

Hierna bespreken we de meetresultaten voor beide meetpunten.

3 . 3 . 1 .1

M e et p u nt 1 : E p p e gem s e stee n we g 4 0 , G r im b e rg e n

Op de oprit van adres Eppegemsesteenweg 40 te Grimbergen werd de eerste meetpost opgesteld. Deze
bevindt zich aan de achterkant van de woning, aan de Cokeriestraat. Zoals eerder vermeld is de woning
gelegen in industriegebied. Er werd gekozen voor dit meetpunt omdat deze woningen de meest
nabijgelegen woningen ten noorden van de centrale gelegen zijn. De metingen werden uitgevoerd van 12
september 2019 tot en met 19 september 2019. Alle meetresultaten zijn weergegeven in bijlagen, maar
onderstaande tabel geeft als samenvatting een gemiddeld LAeq,1h, LA50,1h en LA95,1h over de periode weer.
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Figuur IX-11: meetpunt 1

Tabel IX-56: resultaten immissiemetingen meetpunt 1
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De milieukwaliteitsnormen voor de dagperiode bedraagt in industriegebied 60 dB(A) en tijdens de avonden nachtperiode 55 dB(A). Het gemeten LA95,1h wordt getoetst aan bovenstaande milieukwaliteitsnormen.
We besluiten dat voor dit meetpunt de milieukwaliteitsnormen voor een industriegebied ruimschoots
worden gerespecteerd. Het gemiddeld LA95,1h voor de dagperiode ligt lager dan 50 dB(A) tijdens de
metingen. Voor de avondperiode is het gemiddeld LA95,1h maximaal 46 dB(A), tijdens de nacht zakt het
LA95,1h niveau onder 40 dB(A). Indien er wordt getoetst aan de milieukwaliteitsnormen voor een
woongebied op minder dan 500 m van een industriegebied is ook nog voldaan.

3 . 3 . 1 .2

M e et p u nt 2 : A u g u st Ve r m ey l e n st ra at 2 5

In de achtertuin van de woning op adres August Vermeylenstraat 25 werd de 2de meetpost opgesteld. De
woning bevindt zich in woongebied op minder dan 500m tot het industriegebied. Er werd gemeten van 12
september 2019 tot en met 19 september 2019. Alle meetresultaten zijn weergegeven in bijlagen, maar
onderstaande tabel geeft als samenvatting een gemiddeld LAeq,1h, LA50,1h en LA95,1h over de periode weer.
Figuur IX-12: meetpunt 2
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Tabel IX-57: resultaten immissiemetingen meetpunt 2

Tijdens de dagperiode bedraagt de milieukwaliteitsnorm op deze locatie 50 dB(A), tijdens de avond- en
nachtperiode is dit 45 dB(A). Als we het LA95,1h – niveau toetsen aan de milieukwaliteitsnormen kan besloten
worden dat voor dit meetpunt 2 de milieukwaliteitsnormen voor een woongebied op minder dan 500 m
van een industriegebied ruimschoots worden gerespecteerd. Het gemiddeld LA95,1h voor de dagperiode ligt
immers lager dan 50 dB(A). Voor de avond – en nachtperiode is dit zelfs lager dan 45 dB(A).

3.3.2

G e l u i d s em i s s i e s v a n d e c e n t r a l e b i j pi e k p r o d u c t i e

In de discipline geluid is een beoordeling van de maximale piekemissies relevant. Deze emissies zijn vnl.
afhankelijk van de configuratie van de piekproductie, eerder dan het werkingsregime. Tijdens de metingen
in 2019 is er geen piekproductie opgemeten.
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Op 26/10/16 was de gasturbine (en bijbehorende transformator) wel enkele uren in werking (open cycle)
voor het jaarlijkse testdraaien van de gasturbine. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om continue
geluidsmetingen uit te voeren op 100 m van het gebouw en de schouw, en simultaan op een raster van
meetpunten. De geluidskaart aan de hand van de rastermetingen is hierna weergeven in Figuur IX-13.
Figuur IX-13: Geluidskaart a.d.h.v. rastermetingen tijdens het testen van de gasturbine

Op 100 m werd een specifieke bijdrage gemeten van 53 dB(A) gemeten. Dit komt overeen met een LWA van
100 dB(A). Er kan enkel een contour van 53 dB(A) op het terrein bepaald worden. De contour van 50 dB(A)
wordt al sterk beïnvloed door stoorbronnen in de omgeving. We kunnen dus al stellen dat op een afstand
groter dan 100 m de gasturbine overdag al niet meer meetbaar noch hoorbaar is, en de geluidsimmissie
van de installaties in open cycle zich tot het terrein zelf beperkt.
Op basis van deze bronmeting op afstand/rastermeting wordt de geluidsemissie (geluidsvermogenniveau)
in octaafbandanalyse weergegeven in Tabel IX-58.
Tabel IX-58: octaafbandanalyse van metingen van testen van de gasturbine

Er werd geen zuivere toon in het spectrum opgemeten.

3.4

BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE

Men spreekt van een referentiesituatie indien het bedrijf aanwezig is, maar niet in werking. Doordat de
emissies in de actuele situatie de laatste jaren beperkt zijn gebleven, stemt de referentiesituatie overeen
met de actuele situatie met de bestaande centrale in stilstand (zie hoofdstuk 4.3.1).
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EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING VAN DE GEPLANDE SITUATIE
A a n l e g f a s e / a f b r a a k f as e

Het effect van het geluid tijdens de aanlegfase/afbraakfase naar de kwetsbare gebieden zal beperkt tot
verwaarloosbaar zijn. De afstand tot de woningen is voldoende groot. Belangrijk is te vermelden dat de
geluidsemissie van werktuigen in open lucht beperkt is door het KB van 14/2/2006. Werfmachines moeten
voldoen aan de grenswaarden opgenomen in bijlage XI bij dit KB. Het werfverkeer verloopt niet via
woonwijken. Voor de fundering van de gebouwen en installaties worden er paalfunderingen voorzien. Dit
zal gebeuren aan de hand van boorpalen ofwel door gegoten palen. Er zal niet geheid worden. Voor
boorpalen is de waarnemingsdrempel van trillingen volgens DIN4150 deel 2 minder dan 20 m. Vermits alle
bewoonbare vertrekken op een veel grotere afstand zijn gelegen is geen trillingshinder te verwachten.

3.5.2

E x p l o i t a t i e f a s e 29

Voor de geluidsemissie van de nieuwe centrale werd al uitgegaan van een lage geluidsemissie met de
nodige geluidsdemping zodat aan de huidige gebieden en woningen kan voldaan worden aan de normen
en grenswaarden. De maatregelen die reeds werden genomen worden beschreven onder hoofstuk V. Er
worden 2 scenario’s doorgerekend. Eén waarbij de bestaande koeltorens behouden blijven en een scenario
waarbij de bestaande koeltorens niet in werking zijn, maar waarbij de koeling gebeurt met behulp van een
aerocondensor met een lage geluidsemissie. De koeltorens worden weliswaar als een deel van de nieuwe
inrichting beschouwd. Met andere woorden voor de beide scenario’s wordt de gehele STEG als een nieuwe
inrichting beschouwd. De ligging van de relevante geluidsbronnen is hierna weergegeven.

29

Bij de bespreking van de exploitatiefase wordt voornamelijk rekening gehouden met de effecten, die optreden in de zogenaamde
vervangingfase (2025- 2035) met een maximum van 8700 draaiuren per jaar (zie hoofdstuk I deel I3) . Voor de backupfase (2035 2050) en de groene fase (> 2040) wordt een veel lager aantal draaiuren verwacht zodat de beschreven akoestische effecten op
dagbasis vergelijkbaar kunnen zijn doch op jaarbasis beduidend minder zullen voorkomen.
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Tabel IX-59: geluidsemissies zoals opgenomen in het geluidsmodel

Er worden 2 geluidsmodellen opgemaakt waarbij de geluidsemissies van bovenstaande geluidbronnen
worden gehanteerd. 1 geluidsmodel houdt rekening met de bestaande koeltorens en dit op basis van de
geluidsemissie gemeten op een andere site. Er wordt geen geluidsscherm rond de koeltorens in rekening
gebracht. Indien de bestaande koeltorens in gebruik blijven is er geen aerocondensor nodig. Het andere
geluidsmodel houdt rekening met aerocondensor, maar geen bestaande koeltorens.
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Het specifiek geluid van de site wordt berekend naar de meest kritische beoordelingspunten in
woongebieden maar ook op 200m afstand tot de perceelgrens zoals voorgeschreven in het VLAREM en op
200 m van het industriegebied. Er zal niet alleen een beoordeling gebeuren conform de huidige
bestemmingen volgens het gewestplan maar ook een beoordeling volgens het planvoornemen opgenomen
in de startnota van het RUP, dat in opmaak is voor dit gebied.

3 . 5 . 2 .1

B e o o rd e l i n g v o lg e n s h u i d i g e b e ste m m i n g vo l ge n s g ewe st p l a n

De grenswaarden voor het specifiek geluid op de diverse beoordelingspunten zijn hierna weergegeven :
Tabel IX-60: Grenswaarden beoordelingspunten

De ligging van de beoordelingspunten t.o.v. het projectgebied op luchtfoto en gewestplan staan afgebeeld
in Figuur XIV-10 en Figuur XIV-11 ().
3.5.2.1.1 SCENARIO 1:

KO E L I N G M E T B E H U L P VA N B E S TA A N D E KO E LT O R E N S

Het geluidsmodel met de bestaande koeltorens is hieronder weergegeven:
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Figuur IX-14: geluidsmodel voor scenario 1: koeling met bestaande koeltorens

Beoordelingspunten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 zijn gelegen in industriegebied. Ze liggen op 200m van de
perceelgrens waardoor ze worden meegenomen in de globale beoordeling in het kader van het MER. BP 1,
2, 3, 12 en 13 bevinden zich in de meest nabijgelegen woongebieden. Ook hier wordt een
overdrachtsberekening uitgevoerd. BP9 is momenteel gelegen in het militair domein en er zijn geen normen
van toepassing.
De berekende resultaten voor deze situatie is hierna weergegeven:
Tabel IX-61: Resultaten overdrachtsberekening geluidsmodel scenario 1: koeltorens
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Figuur IX-15: Geluidscontourenkaart geluidsmodel scenario 1 – nieuwe centrale met bestaande
koeltorens

Op basis van deze berekeningen en geluidscontourenkaart kunnen we besluiten dat het specifiek geluid
van de nieuwe inrichting (nieuwe energiecentrale) een overschrijding van de grenswaarde zal opleveren en
dit uitsluitend door de werking van de koeltorens. De geluidsemissie van de koeltorens is niet gewijzigd
t.o.v. de initiële werking maar is te hoog om te voldoen aan de normen voor een nieuwe inrichting. Voor
de nieuw te bouwen installaties werden de nodige maatregelen meegenomen in het project.
Op twee van de beoordelingspunten werd ook het oorspronkelijk omgevingsgeluid opgemeten (MPT 1
Eppegemsesteenweg en MPT2 August Vermeylenstraat) waardoor op beide locaties het effect van dit
scenario kan bepaald worden met behulp van het significantiekader. De meetresultaten voor meetpunt 1
zijn tevens ook representatief voor BP3 en voor meetpunt 2 ook voor BP1. Ook voor deze
beoordelingspunten wordt het effect dan bedoordeeld.
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Tabel IX-62 Effectscore significantiekader geluidsmodel scenario 1 (koeltorens) voor meetpunten
Beoordelingspunt

Periode

LA95,1h
Oorspronkelijk

Lsp
nieuwe
centrale

LA95,1h

Grenswaarde

ΔX**

Effectscore

Lna

Omgevingsgeluid
(Lvoor)
Meetpunt1
Eppegemsesteenweg
40

Meetpunt 2
August
Vermeylenstraat 25

Dag

44 dB(A)

40,5 dB(A)

45,6 dB(A)

55 dB(A)

< 3 dB(A)

-1

Avond

41 dB(A)

40,5 dB(A)

43,8 dB(A)

50 dB(A)

< 3 dB(A)

-1

Nacht

32-38 dB(A)*

40,5 dB(A)

41,6 dB(A)

50 dB(A)

> 6 dB(A)

-1

Dag

39 dB(A)

39,3 dB(A)

42,2 dB(A)

45 dB(A)

>3 < 6 dB(A)

-1

Avond

37 dB(A)

39,3 dB(A)

41,3 dB(A)

40 dB(A)

>3 < 6 dB(A)

-1

Nacht

27-36 dB(A)*

39,3 dB(A)

40,6 dB(A)

40 dB(A)

> 6 dB(A)

-1

* voor de nachtperiode wordt een range vermeld aangezien er tijdens deze periode verschillen werden gemeten in het
omgevingsgeluid.
** deze intervallen werden gekozen in functie van het significantiekader.

Op beide meetpunten voldoet de specifieke bijdrage van de energiecentrale te Vilvoorde aan de
grenswaarde. Door de werking van de energiecentrale wordt wel een toename van meer dan 6 dB(A)
verwacht tijdens de nachtperiode. De verhoging wordt ook uitsluitend bepaald door de bestaande
koeltorens.
Indien we significantiekader toepassen voor BP1 en BP3 dan bekomen we volgende effectscore :
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Figuur IX-16: Effectscore significantiekader geluidsmodel scenario 1 met koeltorens voor
beoordelingspunten BP1 en BP3
Beoordelingspunt

Periode

LA95,1h
Oorspronkelijk
Omgevingsgeluid (Lvoor)

Lsp bronnen
bestaande
koeltorens
en nieuwe
centrale

LA95,1h

Grenswaarde

ΔX**

Effectscore

Lna

BP3
–
woongebied
Verbrande
Brugsteenweg

Dag

44 dB(A)

39,7 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

< 3 dB(A)

-1

Avond

41 dB(A)

39,7 dB(A)

43 dB(A)

40 dB(A)

< 3 dB(A)

-1

Nacht

32 - 38 dB(A)*

39,7 dB(A)

41 dB(A)

40 dB(A)

> 6 dB(A)

-1

BP1
–
woongebied
Cyriel
Buyssestraat

Dag

39 dB(A)

47,4 dB(A)

48 dB(A)

45 dB(A)

> 6 dB (A)

-3

Avond

37 dB(A)

47,4 dB(A)

47,4
dB(A)

40 dB(A)

> 6 dB(A)

-3

Nacht

27 - 36 dB(A)*

47,4 dB(A)

47,4
dB(A)

40 dB(A)

> 6 dB(A)

-3

* voor de nachtperiode wordt een range vermeld aangezien er tijdens deze periode verschillen werden gemeten in het
omgevingsgeluid.
** deze intervallen werden gekozen in functie van het significantiekader.

Op het beoordelingspunt BP1 waar het effect van de nieuwe centrale (i.h.b. de koeltorens) het grootst is,
is er niet voldaan aan de grenswaarden voor een nieuwe inrichting en zal het omgevingsgeluid beduidend
stijgen. De effectscore is hier dan ook -3. Het uitvoeren van milderende maatregelen aan deze koeltorens
zijn noodzakelijk. De dimensionering van deze milderende maatregelen gebeurt verder onder milderende
maatregelen.
3.5.2.1.2 SCENARIO 2:

KO E L I N G M E T B E H U L P VA N N I E U W E A E R O C O N D E N S O R

In het tweede scenario wordt gebruik gemaakt van een aerocondensor met geluidsreducerende
maatregelen voor de koeling. De bestaande koeltorens zijn in dit scenario overbodig en niet meer in
werking.
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Figuur IX-17: geluidsmodel scenario 2 met aerocondensor als koeling

Beoordelingspunten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 zijn gelegen in industriegebied. Ze liggen op 200m van de
perceelgrens waardoor ze worden meegenomen in de globale beoordeling in het kader van het MER. BP 1,
2, 3, 12 en 13 bevinden zich in de meest nabijgelegen woongebieden. Ook hier wordt een
overdrachtsberekening uitgevoerd. BP9 is gelegen in het militair domein op minder dan 500 m van het
industriegebied, op 200m van de perceelgrens.
De berekende resultaten voor deze situatie is hierna weergegeven:
Tabel IX-63: resultaten overdrachtsberekening scenario 2 (aerocondensor)
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Figuur IX-18: Geluidscontourenkaart geluidsmodel scenario 2 (aerocondensor) als koeling

Op basis van deze berekeningen en geluidscontourenkaart kunnen we besluiten dat het specifiek geluid
van de nieuwe energiecentrale, inclusief de nieuwe aerocondensor, geen overschrijding van de
grenswaarde zal opleveren indien er aan de bronnen de voorziene maatregelen zijn genomen (zie §3.2van
deel V). We bemerken wel dat er geen marge meer is en dat nauwlettend de geluidsemissie onder controle
moet gehouden worden. Zo wordt de grenswaarde op BP11 net bereikt. De geluidsemissies zijn in de
aannames wel met enige marges doorgegeven zodat de overdrachtsberekening een worst-case benadering
is.
Op twee van de beoordelingspunten werd ook het oorspronkelijk omgevingsgeluid opgemeten (MPT 1
Eppegemsesteenweg en MPT2 August Vermeylenstraat) waardoor op beide locaties het milieueffect van
de nieuwe installatie kan bepaald worden met behulp van het significantiekader. Vooreerst wordt dit
gedaan voor de meetpunten en daarna voor de beoordelingspunten in de woongebieden waarvoor de
meetresultaten representatief zijn.
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Tabel IX-64 Effectscore significantiekader geluidsmodel scenario 2 (aerocondensor) – thv meetpunten
Beoordelingspunt

Periode

LA95,1h
Oorspronkelijk
Omgevingsgeluid
(Lvoor)

Meetpunt1
Eppegemsesteenweg
40

Meetpunt 2
August
Vermeylenstraat 25

Lsp bronnen
nieuwe
centrale (incl.
aerocondensor)

LA95,1h

Grenswaarde

ΔX**

Effectscore

Lna

Dag

44 dB(A)

40 dB(A)

45,4 dB(A)

55 dB(A)

< 3 dB(A)

-1

Avond

41 dB(A)

40 dB(A)

43,5 dB(A)

50 dB(A)

< 3 dB(A)

-1

Nacht

32-38 dB(A)*

40 dB(A)

41 dB(A)

50 dB(A)

>3<6
dB(A)

-1

Dag

39 dB(A)

29 dB(A)

39,4 dB(A)

45 dB(A)

< 1 dB(A)

0

Avond

37 dB(A)

29 dB(A)

37,6 dB(A)

40 dB(A)

< 1 dB(A)

0

Nacht

27-36 dB(A)*

29 dB(A)

35,9 dB(A)

40 dB(A)

< 3 dB(A)

0 à -1

* voor de nachtperiode wordt een range vermeld aangezien er tijdens deze periode verschillen werden gemeten in het
omgevingsgeluid.
** deze intervallen werden gekozen in functie van het significantiekader.

Op meetpunt 1 bekomen we een eindscore van -1, wat betekent dat de milieueffecten beperkt negatief en
minder dwingend zijn. Op meetpunt 2 wordt het effect beoordeeld als 0 overdag en ‘s avonds. De
verwachte toename is minder dan 1 dB(A). ’s Nachts kan er een verhoging (<3 dB(A)) voorkomen. De
specifieke bijdrage van de energiecentrale te Vilvoorde voldoet echter op beide meetpunten aan de
grenswaarden tijdens de dag-, avond- en nachtperiode.
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Tabel IX-65: Effectscore significantiekader geluidsmodel scenario 2 voor beoordelingspunten in
woongebieden < 500 m van industriegebied
Beoordelingspunt

Periode

LA95,1h
Oorspronkelijk
Omgevingsgeluid
(Lvoor)

BP3 – woongebied
Verbrande
Brugsteenweg

BP1 – woongebied
Cyriel Buyssestraat

Lsp
bronnen
nieuwe
centrale

LA95,1h

Grenswaarde

ΔX**

Effectscor
e

Lna

Dag

44 dB(A)

38,3
dB(A)

45,1
dB(A)

45 dB(A)

< 3 dB(A)

-1

Avond

41 dB(A)

38,3
dB(A)

42,8
dB(A)

40 dB(A)

< 3 dB(A)

-1

Nacht

33-38 dB(A)*

38,3
dB(A)

40,0
dB(A)

40 dB(A)

>3<6
dB(A)

-1

Dag

39 dB(A)

38,4
dB(A)

41,7
dB(A)

45 dB(A)

< 3 dB(A)

-1

Avond

37 dB(A)

38,4
dB(A)

40,7
dB(A)

40 dB(A)

>3<6
dB(A)

-1

Nacht

27-36 dB(A)*

38,4
dB(A)

40
dB(A)

40 dB(A)

>3<6
dB(A)

-1

* voor de nachtperiode wordt een range vermeld aangezien er tijdens deze periode verschillen werden gemeten in het
omgevingsgeluid.
** deze intervallen werden gekozen in functie van het significantiekader.

Op de beoordelingspunten BP1 en BP3, waar het effect van denieuwe centrale het grootst is, is er voldaan
aan de grenswaarden voor een nieuwe inrichting maar zal het omgevingsgeluid wel stijgen. Vermits het
specifiek geluid de grenswaarden zal respecteren maar een verhoging van meer dan 1 dB(A) en zelfs meer
dan 3 dB(A) wordt het effect als -1 beoordeeld.

3 . 5 . 2 .2

B e o o rd e l i n g v o lg e n s b e ste m m i n g va n het
A s i at / D a rse – o ntw i k ke l i n g s s c e n a r i o

3.5.2.2.1 SCENARIO 1:

p l a nvo o r n e m e n R UP

KO E L I N G M E T B E H U L P VA N B E S TA A N D E KO E LT O R E N S

Op het moment dat het RUP Asiat- van toepassing wijzigen een aantal bestemmingen.
Voor de uitleg van deze wijzigingen verwijzen we naar deel VI4 . Voor de discipline geluid is dit wel relevant
voor de beoordelingspunten BP8 en BP9. BP 8 zal dan op 200 m van de perceelsgrens van ENGIE – Electrabel
zijn gelegen en de bestemming is een gebied voor verblijfsrecreatie dat op minder dan 500 m van een
industriegebied is gelegen. BP9 komt dan in een gebied voor stedelijke ontwikkeling te liggen. Tevens gaan
we ervanuit dat er geen bewoning zal komen op minder dan 200 m van de perceelsgrens van het
industriegebied/perceelsgrens. Dit gebied voor stedelijke ontwikkeling is ingekleurd als rood/paars
gearceerd. Voor dergelijke gebieden zijn dezelfde grenswaarden/richtwaarden als voor industriegebied van
toepassing.
Hierna worden de toetsingstabellen voor het scenario met de bestaande koeltorens en het scenario 2 waar
de koeltorens vervangen worden door een aerocondensor weergegeven, aangepast aan de nieuwe
bestemmingen. Voor beide scenario’s wordt het geheel als een nieuwe inrichting beschouwd.
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Tabel IX-66: Resultaten overdrachtsberekening geluidsmodel incl. bestaande koeltorens – toetsing
rekening houdend met planvoornemen RUP Asiat-Darse

Er is voor BP8 nu wel een overschrijding te verwachten. Voor de andere beoordelingspunten verandert er
niets.
3.5.2.2.2 SCENARIO 2:

KO E L I N G M E T B E H U L P VA N N I E U W E A E R O C O N D E N S O R

Tabel IX-67: Resultaten overdrachtsberekening geluidsmodel met aerocondensor – toetsing rekening
houdend met het planvoornemen RUP Asiat-Darse

Er zijn geen overschrijdingen te verwachten voor BP8 en BP9. Voor de andere beoordelingspunten
verandert er niets.
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SAMENVATTENDE BEOORDELING

Bij de bespreking van de exploitatiefase wordt voornamelijk rekening gehouden met de effecten, die
optreden in de zogenaamde vervangingfase (2025- 2035) met een maximum van 8700 draaiuren per jaar
(zie hoofdstuk I deel I3) . Voor de backupfase (2035 -2050) en de groene fase (> 2040) wordt een veel lager
aantal draaiuren verwacht zodat de beschreven akoestische effecten op dagbasis vergelijkbaar kunnen zijn
doch op jaarbasis beduidend minder zullen voorkomen.
Voor discipline geluid werden 2 scenario’s beoordeeld. Voor het scenario dat de bestaande koeltorens
behouden blijven zijn het vooral deze koeltorens die het omgevingsgeluid kunnen verhogen ter hoogte van
de woningen in de August Vermeylenstraat, Verbrande Brug, Cyriel Buyssestraat en Eppegemsesteenweg.
Deze bestaande koeltorens worden samen in het geheel ook als deel van een nieuwe inrichting beschouwd.
Door de werking van deze koeltorens zal op een aantal beoordelingspunten de grenswaarde niet
gerespecteerd worden en wordt het effect als aanzienlijk negatief (-3) beoordeeld. Indien voor dit scenario
gekozen wordt, zijn milderende maatregelen aan de koeltorens noodzakelijk.
Voor het scenario waarbij de bestaande koeltorens geen deel uitmaken van het project zal het specifiek
geluid van de nieuwe installatie voldoen aan de grenswaarde met de voorziene geluidsbeperkende
maatregelen. Doch, het omgevingsgeluid zal er nog wel stijgen ter hoogte van de meetpunten waardoor
het effect als beperkt negatief (-1) wordt beoordeeld.

3.7

MILDERENDE MAATREGELEN

Voor het scenario 2 waarbij de bestaande koeltorens niet voor de koeling zorgen is op basis van de
beoordeling geen noodzaak voor het nemen van extra milderende maatregelen. Vermits alle milderende
maatregelen reeds in het project werden meegenomen voor de nieuwe inrichting (zie hoofdstuk V § 3.2)
en het technisch nagenoeg niet meer mogelijk is om nog verder te reduceren worden verder geen extra
maatregelen genomen. Het is uiteraard wel van belang dat de geluidsemissies goed opgevolgd worden
vermits er momenteel geen geluidmarge meer is.
Voor het scenario 1 waarbij de bestaande koeltorens voor de koeling zorgen zijn het vooral de koeltorens
die verantwoordelijk zijn voor de stijging van het omgevingsgeluid en de overschrijding van de
grenswaarde. Hierdoor werd het project zonder maatregelen aan de koeltorens ook als aanzienlijk negatief
beoordeeld.
Als milderende maatregelen worden enerzijds geluidsschermen met een hoogte van 7 m voorzien maar
anderzijds ook geluidsdempende matten om het geluid van het vallende water te verminderen. Hierdoor
zal de geluidsemissie zakken tot een totaal geluidsvermogenniveau van 108 dB(A) per koeltoren. Een
absorberend scherm op een afstand van 6 m van de openingen van de koeltoren en van minstens 7 m hoog
zal voorzien kunnen worden en wel op de manier zoals weergegeven in Figuur IX-19.
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Figuur IX-19: positionering geluidsschermen

Dit levert dan volgende geluidscontour op :
Figuur IX-20: geluidscontour scenario koeltorens incl. milderende maatregel
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Concreet heeft dit naar de discrete beoordelingspunten volgende impact :
Tabel IX-68: impact van het scenario koeltoren incl. milderende maatregel

Rekening houdende met het planvoornemen van het RUP Asiat-Darse wordt er ook op BP8 en BP9 voldaan
aan de grenswaarden voor nieuwe inrichtingen. Kortom, het specifiek geluid van de gehele installatie
inclusief de bestaande koeltorens zal voldoen aan de bepalingen conform Vlarem II zowel in de huidige
bestemmingssituatie als voor de bestemming volgens het planvoornemen RUP Asiat-Darse. De
effectbeoordeling na het nemen van de milderende maatregelen gaat van aanzienlijk negatief (-3) naar
beperkt negatief (-1).
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D I SC I P LINE

4.1

M E NS

-

p. IX.124

GE Z O ND H E I D

INLEIDING

In de discipline mens-gezondheid wordt aandacht besteed aan mogelijke gezondheidseffecten en mogelijke
hindereffecten.
Bij de uitwerking van de discipline wordt de specifieke methodiek zoals voorgeschreven in het
richtlijnenboek mens-gezondheid gevolgd, bestaande uit volgende fasen:
•

•

•

FASE A. Inventarisatie (pre-fase)
o

Stap 1. Beschrijving van ruimtegebruik en betrokken populatie

o

Stap 2. Identificatie van potentiële relevante milieustressoren

FASE B. Milieueffectrapportage (MER-fase)
o

Stap 3. Inventarisatie van stressoren data

o

Stap 4. Beoordeling gezondheidsimpact

FASE C. MER-evaluatie (post-fase)
o

Stap 5. Post-evaluatie

Bovenstaande methodiek zal worden gehanteerd voor de evaluatie van de actuele situatie en de geplande
situatie.
Vermits er tijdens de referentiesituatie geen activiteiten op de site meer plaatsvinden, maar deze ook in de
actuele situatie maar uitermate beperkt zijn, is er nauwelijks verschil te verwachten tussen de referentie
situatie en de actuele situatie.

4.2

AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED

Aangezien deze discipline sterk steunt op andere disciplines, wordt de afbakening van het studiegebied in
grote mate bepaald door de afbakening van het studiegebied vanuit de basisdisciplines (vnl. lucht en geluid)
én de ingeschatte omvang van de effecten vanuit deze disciplines. Voor de afbakening ervan wordt naar
die disciplines verwezen.

4.3
4.3.1

STAP 1: BESCHRIJVING VAN RUIMTEGEBRUIK EN BETROKKEN POPULATIES
R u i m t eg e b r u i k

Het ruimtegebruik binnen het studiegebied wordt in kaart gebracht a.d.h.v. de bestemmingen volgens het
gewestplan. Gezien de grootte van het studiegebied zijn alle mogelijke bestemmingen in dit studiegebied
gelegen. Een relevant deel van het studiegebied wordt hierbij ingevuld als woongebied. Bij de
impactevaluatie zal dat ook specifiek aandacht besteed worden aan deze gebieden, en aan de gevoelige
bestemmingen die hier in liggen.
De site zelf situeert zich binnen een industriegebied/bedrijvenzone. Binnen deze laatste gebieden zijn de
beoordelingswaarden zoals gehanteerd binnen de discipline mens-gezondheid niet van toepassing, zodat
de impact op deze locaties in dit hoofdstuk niet in detail beoordeeld worden. Voor de beoordeling van de
impact op die locaties wordt verwezen naar de afzonderlijke onderscheiden disciplines.
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Een verdere detaillering van het ruimtegebruik kan opgenomen worden bij de effectbeoordelingen, indien
dat op basis van de resultaten van de effectbeoordelingen aangewezen zou blijken.

4.3.2

Populaties

De site situeert zich ten noorden van het centrum van Vilvoorde. Voor een bespreking van de bewoning in
de omgeving wordt verwezen naar deel II §3.1.
Het meest ruime studiegebied dat werd gehanteerd bij de basisdisciplines, i.c. het studiegebied van de
discipline lucht, overlapt geheel of gedeeltelijk met het grondgebied van verschillende gemeenten, waarvan
de gegevens m.b.t. de bevolkingsaantallen en dichtheden worden weergegeven in bijlage MG1. Naast
verschillende gemeenten/steden gelegen in het Vlaams Gewest situeert ook een deel van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zich in het studiegebied.
Gezien de gehanteerde toetsingswaarden in deze discipline ook beschermend zijn voor kwetsbare
bevolkingsgroepen, wordt geen verdere demografische uitsplitsing van de populaties van de betrokken
gemeenten (vb. in leeftijdscategorieën) gemaakt.
Gezien diverse steden/gemeenten slechts deels binnen het studiegebied liggen wordt het niet mogelijk
geacht om de exacte inwonersaantallen (en de demografische verdeling) specifiek voor het studiegebied
op te nemen.
In de discipline lucht werd reeds een beoordeling opgenomen van diverse woongebieden rondom de site.
In het hoofdstuk mens-gezondheid wordt een aanvullende beoordeling opgenomen rekening houdend met
het specifiek beoordelingskader voor deze discipline.

4.3.3

Kwetsbare groepen

Als kwetsbare locaties worden aanzien: scholen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en
kinderdagverblijven gelegen buiten woongebied.
Binnen het studiegebied worden, o.b.v. de beschikbare gegevens van Geopunt 30 een aantal kwetsbare
locaties aangetroffen.
Zoals opgelijst en zichtbaar in bijlage MG2 zijn er in de omgeving een aantal kwetsbare locaties (o.a. een
aantal scholen, rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen) gelegen. De meest nabij gelegen locaties zijn:
•

dichtstbijzijnde school betreft de ‘GO! basisschool Klim-Op Vilvoorde’ gelegen aan de
Ledeganckstraat (Karel) 16, 1800 Vilvoorde, op > 500 m ten zuidoosten van de site;

•

dichtstbijzijnde ziekenhuis betreft het ‘Algemeen ziekenhuis Vilvoorde’ gelegen aan de
Gendarmeriestraat 65, 1800 Vilvoorde, op > 1,1 km ten zuidwesten van de site;

•

dichtstbijzijnde rust- en verzorgingstehuis betreft het ‘WZC De Stichel’ gelegen aan de Kleine
Molensstraat 9, 1800 Vilvoorde, op > 1,2 km ten zuiden van de site.

Deze kwetsbare locaties liggen allen verder van de site verwijderd dan de grenzen van woongebieden in
dezelfde richting t.o.v. de site. Binnen dit hoofdstuk zal de impact thv de meest relevante kwetsbare locaties
mee kwantitatief in kaart gebracht worden. Dit betreft enerzijds de kwetsbare locaties in de onmiddellijke
omgeving van het projectgebied, aangevuld met de kwetsbare locaties waar de hoogste impact optreedt
(ten aanzien van het aspect lucht worden, verschillend van de discipline geluid, niet steeds de meest nabij
gelegen locaties aan de hoogste impact blootgesteld).

30

http://www.geopunt.be/, zoals geconsulteerd op 09/06/2020.
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R e c r e a ti e

Zoals zichtbaar in Figuur XIV-3 () zijn er in de omgeving van de voorziene centrale een aantal gebieden
gelegen die cfr. bestemmingsplannen zijn aangeduid als gebieden bestemd voor recreatie. Het
dichtstbijzijnde gebied situeert zich ten zuidoosten op > 800 m van de site, volgens het gewestplan
aangeduid als gebied voor dagrecreatie. Dit heeft betrekking op het ‘Maurits Duchépark’, een buurtpark
met buurtcentrum. Gezien de ligging van dit gebied (afstand en windrichting t.o.v. het projectgebied), kan
ervan uit gegaan worden dat de impact op dit gebied aanzienlijk lager zal zijn dan de impact t.h.v. de meest
nabij gelegen bewoning en/of de bewoning die de hoogste impact zal ondervinden.
Op het insteekdok wordt waterrecreatie beoefend ( zeilen, kayak,waterskiën )
In het planvoornemen (basisscenario) van de startnota ‘RUP Asiat-Darse’ is er recreatie voorzien ten oosten
van de site. In de gebouwen van de zeescouts is ook mogelijk recreatie met verblijf voorzien (zie §VI4).

4.4

STAP 2: IDENTIFICATIE VAN PO TENTEEL RELEVANTE MILIEUSTRESSOREN

Algemeen wordt in de discipline mens-gezondheid rekening gehouden met drie verschillende categorieën
van stressoren: chemische, fysische en/of biologische. Om weerhouden te worden als potentieel relevante
milieustressor, moet voldaan zijn aan twee voorwaarden:
•

door het project worden emissies van de betrokken parameter gegenereerd;

•

de emissies hebben een potentiële blootstelling van de mens aan de betrokken parameter tot
gevolg.

Daarnaast wordt ook blootstelling aan groene ruimte overwogen.

4.4.1

C h e m i s c h e s t r e s s o r en

Chemische stressoren die in de actuele en geplande situatie 31 potentieel worden geëmitteerd, hebben in
hoofdzaak betrekking op:
•

luchtemissies:
o

o

31

verbrandingsemissies t.g.v.
▪

gasturbine en ondersteunende stookinstallaties

▪

machines en intern transport (op de site) tijdens de aanlegfase/afbraakfase

▪

extern transport (op de openbare weg), vnl. tijdens de aanlegfase/afbraakfase;

diffuse stofemissies tijdens de aanlegfase/afbraakfase;

•

emissies via het afvalwater;

•

(potentiële) emissies naar bodem en grondwater.

Bij de bespreking van de exploitatiefase wordt voornamelijk rekening gehouden met de effecten, die optreden in de zogenaamde
vervangingfase (2025- 2035) met een maximum van 8700 draaiuren per jaar (zie hoofdstuk I deel I3) . Voor de backupfase (2035 2050) en de groene fase (> 2040) wordt een veel lager aantal draaiuren verwacht zodat de beschreven effecten op dagbasis
vergelijkbaar kunnen zijn doch op jaarbasis beduidend lager zullen zijn en minder zullen voorkomen.
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L u c hte m i s s i e s

Het project ressorteert onder de sector ‘Elektriciteitscentrales’ cfr. het RLB. Lucht gerelateerde stressoren
die gelinkt kunnen worden met de activiteiten tijdens de aanleg-, afbraak- en exploitatiefase worden in
Tabel IX-69 opgelijst. Tevens wordt de relevantie voor het project geduid.
Tabel IX-69: Lucht gerelateerde stressoren van de sectorspecifieke lijst met duiding van de relevantie voor het
project
Parameter

Duiding

Weerhouden?

NOx

Deze parameters werden kwantitatief geëvalueerd en beoordeeld in de discipline
lucht, en worden weerhouden als potentieel relevante stressor.

Ja

De emissies van fijn stof als deel van verbrandingsemissies t.g.v. activiteiten op de
site (machines en intern transport) en het extern transport worden in de discipline
lucht tijdens de exploitatiefase als niet relevant aanzien.

Nee

NO2
Fijn stof
(PM2,5,
PM10, EC/BC)

De emissies van fijn stof t.g.v. extern transport tijdens de aanleg- en afbraakfase
zijn o.b.v. de discipline lucht als beperkt en niet relevant te aanzien, en worden
evenmin weerhouden. Fijn stof maakt tijdens de aanleg- en afbraakfase slechts een
beperkt deel uit van de totaal stofemissies (TSP) waarvoor geen
concentratiegrenswaarden van toepassing zijn (zie ook diffuse stofemissies).
Ozon

Deze parameter wordt in overeenstemming met het richtlijnenboek lucht niet
kwantitatief behandeld. Ozon is immers geen lokaal verschijnsel, en bijgevolg niet
rechtstreeks te linken aan lokale emissies. Indirect wordt door de evaluatie van NOx
(cfr. supra) wel de potentie van de emissies op ozonvorming behandeld in de
discipline lucht. Ozon wordt bijgevolg niet weerhouden als potentieel relevante
stressor.

Neen

SO2

Deze parameter werd kwantitatief geëvalueerd en beoordeeld in de discipline
lucht, en wordt weerhouden als potentieel relevante stressor.

Ja

CH4

Deze parameter wordt niet in relevante mate uitgestoten t.g.v. het project, cfr. de
begroting van de emissies in de discipline lucht. De parameter werd om die reden
evenmin weerhouden voor verdere evaluatie (incl. dispersieberekeningen) in de
discipline lucht.

Neen

PAK’s

Gelet op de aard van de activiteiten, de beschouwde bronnen van luchtemissies en
de gebruikte brandstof worden geen relevante emissies van deze parameters
verwacht.

Neen

Metalen
N2O
Dioxines

Voor de hoger genoemde potentieel relevante stressoren zal in stap 3 (cfr. §IX4.5) worden geëvalueerd of
een verdere gezondheidskundige evaluatie van de blootstelling t.g.v. het voorliggend project noodzakelijk
is.
Bijkomend worden volgende parameters geselecteerd als potentieel relevante stressor:
•
•

CO, NH3. Deze parameters werden kwantitatief geëvalueerd en beoordeeld in de discipline lucht,
en worden weerhouden als potentieel relevante stressor.
Diffuse stofemissies tijdens de aanleg- en afbraakfase. Tijdens de aanleg- en afbraakfase ontstaan
bij de verschillende activiteiten stofemissies, vnl. bestaande uit de zwaardere fractie. De evt.
impact van deze stressor situeert zich eerder op het vlak van hinder, eerder dan op vlak van
rechtstreekse gezondheidseffecten.
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Wate re m i s s i e s

Het risico op gezondheidseffecten t.g.v. blootstelling aan scheikundige agentia in het oppervlaktewater
hangt naast de concentraties in het oppervlaktewater ook sterk af van het risico op blootstelling van de
mens aan dit oppervlaktewater.
In het voorliggend rapport wordt de lozing van het bedrijfsafvalwater van de centrale beoordeeld zowel
voor lozing op het Zeekanaal Brussel-Rupel als op de Zenne. Noch het kanaal Brussel-Rupel (incl.
insteekdok), noch de Zenne, zijn cfr. het besluit van de Vlaamse regering van 08/12/1998 32 aangeduid als
oppervlaktewater voor productie van drinkwater, zwemwater, viswater of schelpdierwater.
Tijdens de aanleg-, afbraak- en explotiatiefase is er bijgevolg geen relevante blootstelling aan scheikundige
agentia in het oppervlaktewater (en dus evenmin gezondheidseffecten) t.g.v. afvalwaterlozing van ENGIE –
Electrabel te verwachten.
Er worden om die reden inzake wateremissies geen potentieel relevante stressoren weerhouden.

4 . 4 . 1 .3

E m i s s i e s n a a r bo d e m /g ro n d wate r

In de aanleg- , afbraak-, en exploitatiefase worden nauwelijks of geen emissies naar bodem/grondwater
gegenereerd (behoudens bij accidentele situaties). Bijgevolg wordt er geen relevante blootstelling aan
chemische stressoren verwacht (in de veronderstelling dat bij accidentele situaties snel en oordeelkundig
ingegrepen wordt zodat geen verspreiding mogelijk is). Om die reden zijn evenmin gezondheidseffecten
t.g.v. deze emissies te verwachten. Er worden bijgevolg inzake bodem/grondwateremissies geen potentieel
relevante stressoren weerhouden.

4.4.2

F y s i s c h e s t r es s o r e n

Fysische stressoren die in de geplande situatie kunnen worden geëmitteerd hebben i.c. betrekking op
geluidsemissies. Geluidsemissies kunnen in het algemeen aanleiding geven tot hinder en evt. daaruit
voortkomende psychosomatische effecten.
Er wordt in eerste instantie gefocust op de emissies van de machines tijdens de aanlegfase, en op de
emissies te wijten aan technische installaties en koeltorens/aerocondensor tijdens de exploitatiefase.
In stap 3 (cfr. §IX4.5) zal worden geëvalueerd of een verdere gezondheidskundige evaluatie van de
blootstelling inzake geluidsemissies t.g.v. het voorliggend project noodzakelijk is.
Hoewel de activiteiten uiteraard ook ’s nachts doorgaan dient met verlichting op de site rekening gehouden
te worden. Gelet op de ruime afstand van het projectgebied tot de dichtstbijzijnde bewoning worden, mits
het gebruik van doelmatige verlichting die naar beneden gericht is (en dus niet naar buiten gericht), geen
relevante lichtemissies naar de bewoning in de omgeving verwacht.
Andere fysische stressoren als trillingen, schaduw, windhinder, elektromagnetische straling, warmte of
overstromingsrisico worden gezien de aard van de activiteiten en de situering van het projectgebied niet
geïdentificeerd als potentieel relevante stressoren. Door de zeer lage intakesnelheid aan het
oppervlaktewater captatatiepunt in het insteekdok ( < 0.1 m/s) en de installatie van een rooster vormt dit
captatiepunt geen bijkomend gevaar voor de waterrecreatie in het insteekdok.

32

Besluit van de Vlaamse regering van 08/12/1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van
drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater.
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B i o l og i s c h e s t r e s s o r en

Een potentieel relevante biologische stressor die kan voorkomen is Legionella spp. Legionella spp is een
bacterie die kan groeien in stilstaand water (vnl. tussen 25-50°C), en Legionellose – een acute infectie van
de luchtwegen - kan veroorzaken. Besmetting vindt alleen plaats door inademing van minuscule druppeltjes
water (aerosol) waarin zich de legionellabacterie bevindt. Mensen worden pas ziek wanneer een bepaalde
hoeveelheid bacteriën het lichaam is binnengedrongen. Die bacteriën vermenigvuldigen zich in de longen.
Het drinken van besmet water is niet gevaarlijk. Legionellose kan ook niet van de ene mens op de andere
worden overgedragen.
Typische installaties die risico’s voor het eigen personeel kunnen inhouden voor vorming van Legionella spp
omvatten sanitaire installaties (wasbakken, douches, …) die voorzien worden van warm water (net zoals bij
huishoudens). Koeltorens kunnen wel een risico naar de omgeving inhouden.
Gezien bij het project koeltorens van groot belang zijn, wordt legionella weerhouden als potentieel
relevante stressor.

4.4.4

N a b i j h e i d v a n g r o e n e r u i mt e

Gelet de ruime afstand van het projectgebied tot de dichtstbijzijnde bewoning, en gezien het project geen
groene ruimte in de onmiddellijke nabijheid van bewoning inneemt, wordt geen relevante invloed op de
factor nabijheid van groene ruimte t.a.v. de bewoning in de omgeving verwacht.

4.4.5

S a m e n v a t ti n g

Een samenvatting van de geïdentificeerde potentieel relevante milieustressoren wordt weergegeven in
Tabel IX-70.
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Tabel IX-70: Samenvatting van de potentieel relevante milieustressoren
Stressoren

Weerhouden stressoren

Niet weerhouden stressoren

Chemische stressoren
Stressoren gelinkt met machines, Lucht gerelateerde stressoren: NO2, SO2 , Fijn stof (PM2,5, PM10, EC/BC), O3, CH4, NMVOS,
fluorverbindingen, fenol, styreen, tolueen,
transport en stookinstallaties
NH3 , CO
xylenen, PAK’s, metalen, dioxines
Stressoren m.b.t. wateremissies
Stressoren m.b.t. bodememissies
Andere

Diffuse stofemissies tijdens aanleg- en Er werden geen andere potentieel relevante
afbraakfase
chemische stressoren geïdentificeerd.

Fysische stressoren
Geluid

Emissies van machines en transport tijdens Nvt
aanleg
Emissies van koeltoren en technische
installaties tijdens exploitatie
Gelet op de aard van de activiteiten worden
geen relevante emissies/effecten inzake deze
aspecten verwacht.

Trillingen

Nvt

Wind

Nvt

Schaduw

Nvt

Visuele hinder

Nvt

Warmte

Nvt

EM-straling

Nvt

Licht / visuele hinder

Nvt

Geen relevante
omgeving.

Andere

Nvt

Er werden geen andere potentieel relevante
fysische stressoren geïdentificeerd.

lichtemissies

naar

de

Biologische stressoren
Infectiegevaar

Legionella

Acuut gevaar voor vergiftiging

Nvt

Chronische toxiciteit

Nvt

Allergenen

Nvt

Overlast van ongedierte

Nvt

Andere

Nvt

Er werden geen andere potentieel relevante
biologische stressoren geïdentificeerd.

Nvt

Voorliggend project heeft geen invloed op
groene ruimte in de onmiddellijke nabijheid
van bewoning in de omgeving.

Gelet op de aard van de activiteiten en de
situering van het projectgebied worden geen
relevante emissies/effecten inzake deze
aspecten verwacht.

Groene ruimte
Nabijheid van groene ruimte
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STAP 3: INVENTARISATIE VAN DE STRESSOREN EN BLOOTSTELLINGSDATA

4.5.1

M e t h o d i e k s e l e c ti e v a n r e l e v a n t e st r e ss o r e n

4 . 5 . 1 .1

C h e m i s c h e stre s so re n v i a d e l u c ht

Wat betreft de chemische stressoren via de lucht wordt zoals bepaald in het richtlijnenboek mensgezondheid een stressor weerhouden als relevant voor verdere gezondheidskundige evaluatie van de
blootstelling indien:
•

de bestaande achtergrondimmissie boven 80% van de advieswaarde ligt; of

•

indien de bijdrage door de beschouwde activiteit meer is dan 1% van de norm/advieswaarde, of
ten opzichte van de huidige toestand; of

•

indien er lokale bezorgdheid aanwezig is of reeds bestaande klachten zijn (dit zal enkel worden
besproken indien van toepassing).

Merk op dat voor de chemische stressoren een gezondheidskundige advieswaarde (GAW) bepaald moet
worden. Algemeen worden GAW’s opgemaakt enkel vanuit het oogpunt van de bescherming van de
volksgezondheid. Het betreffen wetenschappelijke advieswaarden, gebaseerd op vastgestelde dosisrespons experimenten of vaststellingen. Deze wetenschappelijke advieswaarden hebben geen wettelijke
draagkracht. Ze worden vaak door internationale organisaties vastgelegd. Wetenschappelijke
advieswaarden voor externe milieublootstelling, zijn o.a.:
•

WHO: (World Health Organisation): advieswaarde voor blootstelling;

•

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), US EPA (United States - Environmental
Protection Agency), RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): gezondheidskundige
toetsingswaarden;

•

WHO advieswaarde voor inname (Tolerable Daily Intake, TDI);

•

Grenswaarden voor lichaamsbelasting: body burden, biomerker-concentratie;

•

Duitse human biomonitoring (HBM)-niveaus of Biomonitoring Equivalents voor toetsing van
interne concentraties;

•

Advieswaarden uit de peergereviewde internationale wetenschappelijke literatuur;

•

Arbeidsgeneeskundige advieswaarden:
o

Threshold Limit Values (TLV-waarden);

o

Voor de algemene bevolking:

o

33

▪

1/10e van de TLV voor niet carcinogenen;

▪

1/1000e van de TLV voor carcinogenen33;

Voor gedefinieerde risicogroepen:
▪

1/200e van de TLV voor niet carcinogenen;

▪

1/5000e van de TLV voor carcinogenen.

Cfr. het richtlijnenboek kan een afwijkende factor gehanteerd worden indien voldoende gegevens beschikbaar zijn over
het unit risk om de dosis te relateren aan een bijkomende kans op kanker. Desgevallend zal echter normaliter de unit risk
zelf worden gebruikt voor de bepaling van risiconiveaus, eerder dan dat een GAW wordt afgeleid o.b.v.
arbeidsgeneeskundige advieswaarden.
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Indien meerdere wetenschappelijke advieswaarden beschikbaar zijn, moet de meest geschikte van deze
waarden geselecteerd worden als GAW, volgens de principes van het selectieprotocol dat wordt
voorgeschreven in het richtlijnenboek mens-gezondheid.
In het algemeen wordt hierbij voorkeur gegeven aan advieswaarden van primaire 34 of secundaire35
bronnen. Tertiaire36 bronnen kunnen geraadpleegd worden als de primaire en secundaire bronnen niet tot
een geschikte GAW leiden.
In verband met de GAW’s dient opgemerkt te worden dat een chemische stof zowel gezondheidseffecten
kan veroorzaken met een drempelwaarde als gezondheidseffecten zonder drempel, zoals kanker.
Voor drempel-effecten zijn er gezondheidskundige toetsingswaarden die concentraties in lucht,
(drink)water, … aangeven waarbij géén nadelige gezondheidseffecten optreden zolang deze GAW’s
(‘drempels’) niet overschreden worden. Andere effecten van chemische stoffen kennen geen
drempelwaarde. Dit betreft overwegend carcinogene effecten, maar ook niet-carcinogene effecten zonder
drempelwaarde kunnen voorkomen.
Voor de meeste genotoxische carcinogene effecten bestaat er een lineair verband tussen blootstelling en
kans op effect, althans bij lage blootstellingsniveaus, die typisch zijn voor milieublootstellingen: hoe hoger
de blootstelling, hoe groter het risico (unit risk). Bij elke blootstelling die groter is dan nul, is er bij
genotoxische carcinogene stoffen een bepaald, weliswaar soms heel klein, risico. Bijgevolg kan geen GAW
(waarde waaronder zich geen gezondheidseffecten voordoen) gedefinieerd worden. Typisch worden er
voor dit soort stoffen risiconiveaus gedefinieerd die overeenkomen met blootstellingen waarbij 10-4 (1 op
10.000), 10-5 (1 op 100.000) en 10-6 (1 op 1.000.000) mensen een ernstig gezondheidseffect ondervinden
(vb. kanker krijgen), uitgaande van levenslange blootstelling. In de studie van AZG van 2015i wordt, m.b.t.
het toetsingskader voor volksgezondheidskundige risicobeoordelingen over carcinogene risico’s, deze
klassieke risiconiveaus vertaald als volgt:
•

risico > 10-4: vanuit volksgezondheidskundig standpunt onaanvaardbaar zonder grondige
argumentatie (vb. indien technisch onhaalbaar om te reduceren);

•

10-6 < risico ≤ 10-4: vanuit volksgezondheidskundig standpunt niet verwaarloosbaar risico. Er moet
gestreefd worden naar een daling van het risico volgens het ALARA37-principe, waarbij o.a.
rekening gehouden wordt met

•

de grootte van het risico (dichter bij 10-6 is de noodzaak tot risico-reductie minder groot dan dichter
bij 10-4);

•

de ernst van het (mogelijke) gevolg;

•

de mogelijke onzekerheden op de inschatting (vb. m.b.t. de indeling van de stof als carcinogeen);

•

mogelijkheden en kostenefficiëntie van risico-reductie (ALARA);

•

het aantal blootgestelde personen;

•

duur van de blootstelling;

•

afweging van de maatschappelijke voor- en nadelen van de activiteit;

34

Primaire bronnen zijn afkomstig van internationale agentschappen, hebben een nauwkeurig peer review proces en de
methodes zijn transparant en goed gedocumenteerd (vb. WHO, US EPA, EFSA, ATSDR).

35

Secundaire bronnen zijn over het algemeen ook goed gedocumenteerd en transparant, maar het peer review proces is
beperkter of ze zijn van nationale agentschappen (vb. OEHHA, ANSES, Health Canada, PPRTV van US-EPA).

36

Deze tertiaire bronnen hebben vaak ook en specifieker of beperkter toepassingsgebied (vb. RIVM).

37

As low as reasonably achievable = zo laag als redelijkerwijze haalbaar is
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(risicoperceptie);

•

Risico ≤ 10-6: vanuit volksgezondheidskundig standpunt verwaarloosbaar (=’nul’-effect).

Revisie: 3.0
p. IX.133

Specifiek voor stoffen met carcinogene effecten zal dan ook bij ontstentenis van een GAW de
immissiebijdrage worden afgetoetst aan de blootstelling die voor die stof overeenkomt met een risico van
10-6. Indien de immissiebijdrage van het project deze waarde niet overschrijdt wordt aangenomen dat de
invloed van het project verwaarloosbaar is en wordt de stof niet geselecteerd als relevante stressor voor
verdere evaluatie (naar analogie met immissiebijdragen < 1 % van de GAW voor stoffen met
drempeleffecten). Voor wat betreft het criterium m.b.t. de bestaande achtergrondimmissie zal
desgevallend worden getoetst aan de concentratie die overeenkomt met 8.10 -5 (= 80% van het 10-4
risiconiveau waarvan overschrijding in principe als onaanvaardbaar wordt gezien).
Voor niet-carcinogene effecten zonder drempel voor het effect kan gebruik gemaakt worden van dosiseffectrelaties naar analogie met de carcinogene effecten.
Voor effecten zonder drempelwaarde worden tenslotte soms ook pseudo-drempel-GAW gehanteerd. Een
dergelijke pseudo-GAW impliceert niet dat onder deze waarden géén gezondheidseffecten kunnen
optreden, maar eerder dat o.b.v. de huidige inzichten en rekening houdend met wat maatschappelijk
technisch en economisch haalbaar is, de effecten onder deze waarde als aanvaardbaar te beschouwen zijn.
Vermits sommige chemische stoffen zowel drempel- als niet-drempel gezondheidseffecten kunnen
veroorzaken, zal in voorkomend geval in eerste instantie de gezondheidskundige beoordeling gebeuren
voor de niet-drempel gezondheidseffecten, vermits de waarden geassocieerd met de hoger vermelde
risiconiveaus of pseudo-GAW’s in de praktijk nagenoeg steeds lager tot aanzienlijk lager liggen dan de GAW
voor drempeleffecten van diezelfde stof.

4 . 5 . 1 .2

F y s i s c h e st re ss o re n do o r ge l u i d

Voor de stressor geluid (t.g.v. industriegeluid) wordt in het kader van dit MER verder onderzoek nodig
geacht bij een stijging van het omgevingsgeluid met 3 dB of meer en/of bij gegrond bevonden klachten in
het studiegebied.

4 . 5 . 1 .3

B i o l o g i sc h e st re s so ren v i a d e l u c ht

Omwille het gebruik van koeltorens wordt nagegaan of er via de lucht een risico bestaat voor de menselijke
gezondheid in de omgeving t.g.v. blootstelling aan Legionella spp. Gezien dit aspect niet kwantitatief kan
gekaderd worden, en gezien de wettelijke voorschriften terzake omvat de evaluatie een bespreking van het
te voorziene legionellabeheersplan.

4.5.2

H u i d i g k l a c h t e n p a t r oo n

Van de exploitatie van de huidige centrale op de site zijn geen klachten gekend.

4.5.3

S e l e c t i e v a n r el e v a n te c h e m i s c h e s t r es s o r e n

Voor de resultaten van de impactberekeningen die aan de grondslag liggen van onderstaande beoordeling
van de relevantie van de impact wordt verwezen naar bijlage MG3 en naar de discipline lucht.
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S t i ksto fox i d e ( N O x / NO / N O 2 )

Er bestaan diverse types stikstofoxiden, maar stikstofdioxide (NO 2) is in het kader van de studie van de
effecten op de menselijke gezondheid het belangrijkst. Emissies van stikstofmonoxide (NO) worden in de
atmosfeer vrij snel (binnen enkele uren) deels omgezet naar stikstofdioxide (NO 2) (snelheid en mate van
omzetting is hierbij wel functie van de meteo en luchtkwaliteit). NO is ook beduidend minder toxisch dan
NO2. In onderstaande bespreking zal dan ook gefocust worden op stikstofdioxide.
GEZONDHEIDSKUNDIGE ADVIESWAARDEN

NO2 (CAS-nr. 10102-44-0) wordt noch o.b.v. de databases van het IARC, EPA en NTP, noch o.b.v. de CLPindeling ingedeeld als carcinogeen.
Voor NO2 worden door de WHO advieswaarden vooropgesteld, zoals bepaald in de gereviseerde WHO Air
Quality Guidelines (AQG) van 2005ii:
•

uurgemiddelde:

200 µg/m³,

•

jaargemiddelde:

40 µg/m³.

Merk op dat deze richtwaarde van de WHO eveneens verankerd is als jaargemiddelde wettelijke
grenswaarde ter bescherming van de gezondheid van de mens.
De EPA (2015) stelt NAAQS-waarden voor, waaronder een jaargemiddelde NAAQS van 53 ppb (= ca. 100
µg/m³).
Secundaire bronnen (OEHHA, ANSES, Health Canada) stellen ook advieswaarden voor.
In het richtlijnenboek wordt de richtwaarde voor binnenluchtkwaliteit van ANSES (2013) van 20 µg/m³
weerhouden als GAW voor gebruik in MER. Als argumentatie wordt in het richtlijnenboek aangegeven dat
deze richtwaarde gebaseerd is op binnenluchtstudies, die meer geschikt worden geacht voor het
onderzoeken van effecten van NO2, omdat er minder co-pollutie en indirecte effecten. Er wordt, ondanks
mogelijke verschillen tussen binnen en buitenlucht geopteerd voor deze waarde, gekozen om deze waarde
te weerhouden als GAW, omwille van de onzekerheden die rondom de niet goed afgelijnde NOAEL en de
mogelijke bijkomende toxische effecten van NO2 bestaan.
De richtwaarde voor binnenluchtkwaliteit van ANSES van 20 µg/m³ zal in voorliggend MER worden
gehanteerd als GAW voor de jaargemiddelde bijdrage.
Voor de beoordeling van de uurgemiddelde grenswaarde wordt een immissieniveau van 200 µg/m³
gehanteerd.
IMMISSIEKWALITEIT

Zoals besproken in de discipline lucht kan de actuele luchtkwaliteit op het vlak van NO2 beschreven worden
a.d.h.v. de modelkaarten van VMM voor jaargemiddelde NO 2-immissieconcentraties, waar sinds kort ook
het ‘street canyon’-effect in rekening wordt gebracht. Voor kaartmateriaal wordt verwezen naar hoofdstuk
lucht.
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O.b.v. deze kaart is af te leiden dat binnen het studiegebied Mens-gezondheid de wettelijke grenswaarde
van 40 µ/m³ algemeen38 wordt gerespecteerd. Op specifieke locaties (vlakbij drukke autosnelwegen en thv
binnenstedelijke gebieden met aaneengesloten bebouwing aan beide zijden van de weg, en gelegen op
korte afstand tot de wegas, kan wel nog uit gegaan worden van (mogelijke) overschrijdingen van de
jaargemiddelde grenswaarde (gezien het gebruik van concentratie-intervallen op de kaarten, de gebruikte
kleurcodes en de onzekerheid van de modelberekeningen is niet steeds éénduidig uitspraak hierover
mogelijk). De GAW wordt in een groot deel van het studiegebied niet gerespecteerd. In het grootste deel
van het studiegebied ligt de immissieconcentratie hoger dan 80% van de GAW.
IMMISSIEBIJDRAGE VAN HET PROJECT
Tijdens de aanleg- en afbraakfase wordt slechts een geringe tijdelijke impact verwacht. Er wordt hierbij niet
verwacht dat de jaargemiddelde impactbijdrage van het werftransport thv bewoning hoger zal zijn dan 1%
van de GAW. Er kan hiervoor dan uit gegaan worden van een verwaarloosbare tijdelijke impact tijdens de
aanlegfase.
Tijdens de exploitatiefase wordt een jaargemiddelde NO 2-bijdrage in de geplande situatie t.h.v. diverse
woongebieden berekend tot 2,3 % van de GAW. Enkel op één locatie wordt de drempel van 3% net
overschreden meer bepaald t.h.v. Hofstade (relatieve bijdrage van 3,1 %).
Indien wordt rekening gehouden met de voorgestelde milderende maatregel in de discipline Lucht (reductie
van jaargemiddelde NOx emissies < 30 mg/ Nm³) zal de relatieve bijdrage lager liggen dan 3 %.
Er wordt in de exploitatiefase geen tijdelijk cumulatief effect verwacht met de afbraakfase. De meest
relevante impact bij beide fases doen zich nl. voor op andere locaties.
De indicatieve P99,79 NO2-bijdrage in de geplande situatie o.b.v. de uurgemiddelde emissigrenswaarde van
50 mg/Nm³ t.h.v. diverse woongebieden (berekend op basis van een omzettingspercentage van 60% van
NO naar NO2) ligt hierbij, rekening houdend met de modelmatig gehanteerde overschattingen bij de
berekeningen in de discipline lucht, op maximaal 5% van de GAW. De achtergrondwaarden liggen voor een
groot deel van het studiegebied wel lager dan 80% van de GAW. Wordt de indicatieve P99,79 NO2-bijdrage
berekend door het verschil te berekenen tussen de modelmatig in kaart gebrachte P99,79 waarde voor de
“som van de achtergrond + impact”, min de modelmatig berekende P99,79 waarde voor louter de
achtergrond, dan wordt t.h.v. diverse woongebieden een hoogste bijdrage berekend van 1,7%.
CONCLUSIE

Gezien de NO2-bijdrage in delen van het studiegebied meer dan 1% van de GAW bedraagt, en gezien in
delen van het studiegebied de actuele immissieconcentratie hoger ligt dan 80% van de GAW, wordt NO2
weerhouden als relevante stressor.

4 . 5 . 3 .2

D i ff u s e sto fe m i s s i e s

De diffuse stofemissies (tijdens de aanleg- en afbraakfase) konden in de discipline lucht niet kwantitatief
beoordeeld worden, wat betekent dat in de discipline Mens-gezondheid evenmin een kwantitatieve
beoordeling mogelijk is. Hinder t.h.v. de bewoning kan sowieso vermeden worden bij toepassen van goed
vakmanschap. Gezien de ligging van de woongebieden tov de site wordt evenmin verwacht dat er van het
werftransport een stofimpact kan verwacht worden. Dit is eveneens het geval voor de exploitatiefase
gezien het uitermate beperkte transport dat vereist is.

38

Lokale overschrijdingen in de onmiddellijke nabijheid van belangrijke verkeerswegen zijn niet uit te sluiten.
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Desalniettemin worden de diffuse stofemissies verder beoordeeld in stap 4.

4 . 5 . 3 .3

Zwave l d i ox i d e ( S O 2 )

G E Z O N D H E I D S K U N D I G E A D V I E S W A A R D E N ( G AW )
SO2 (CAS-nr. 7446-09-5) wordt noch o.b.v. de databases van het IARC, EPA en NTP, noch o.b.v. de CLPindeling ingedeeld als carcinogeen.
Voor SO2 werden door de WHO in eerste instantie advieswaarden vooropgesteld in de WHO AQG van 2000:
•

daggemiddelde:

125 µg/m³;

•

jaargemiddelde:

50 µg/m³;

N.a.v. verschillende gezondheidsstudies waarbij correlaties naar voor komen tussen SO2
immissieconcentraties en gezondheidseffecten, bij lagere concentraties dan voorheen geobserveerd, heeft
de WHO de wetenschappelijke advieswaarden voor SO2 gereviseerd in de WHO AQG van 2005. Hoewel er
nog onduidelijkheid is over de causaliteit tussen de SO2 immissieconcentraties en gezondheidseffecten en
het praktisch moeilijk is om no effect levels te bepalen, heeft de WHO vanuit het voorzorgsprincipe beslist
om de AQG voor het daggemiddelde, hetgeen voordien overeenkwam met de wettelijke grenswaarde van
125 µg/m3, te verlagen naar 20 µg/m3.
Er wordt in het document, vermits de herziene AQG voor het daggemiddelde (die aanzienlijk strenger is),
vermoedelijk voor sommige landen moeilijk te halen is, voorgesteld te werken met interim goals:
•

Interim goal 1: daggemiddelde

125 µg/m3,

•

Interim goal 2: daggemiddelde

50 µg/m3

•

AQG: daggemiddelde

20 µg/m3

Een jaargemiddelde AQG wordt niet gedefinieerd, er wordt door de WHO gesteld dat het respecteren van
de daggemiddelde AQG ook op jaarbasis lage waarden garandeert.
O.b.v. de databases van Toxnet worden bij de opmaak van voorliggend MER geen andere relevante
advieswaarden voor blootstelling d.m.v. inhalatie geïdentificeerd.
Secundaire bronnen (OEHHA, Health Canada) en tertiaire bronnen (provincie Ontario, RIVM) stellen ook
advieswaarden voor.
In het richtlijnenboek wordt de originele AQG van WHO (2000) van 125 µg/m³ (als daggemiddelde)
weerhouden als GAW voor gebruik in MER. De argumentatie is dat er onzekerheid bestaat over de studies
die de basis vormen voor de bijgestelde AQG van WHO (2005) van 20 µg/m³. Meer specifiek is er
onzekerheid of SO2 wel de parameter is die verantwoordelijk is voor de geobserveerde effecten bij lage
concentraties, dan wel dat SO2 mogelijk een surrogaat is voor ultrafijne deeltjes of een andere
gecorreleerde stof.
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De AQG van WHO (2000) van 125 µg/m³ (als daggemiddelde) zal in voorliggend MER worden gehanteerd
als GAW voor de daggemiddelde bijdrage.
Vermits als daggemiddelde GAW de AQG van WHO (2000) wordt weerhouden, wordt voor jaargemiddelde
GAW eveneens de AQG van WHO (2000), m.n. 50 µg/m³ weerhouden.
IMMISSIEKWALITEIT
Inzake SO2 worden er in het studiegebied nauwelijks verhoogde concentraties verwacht. Gezien het (zeer)
laag zwavelgehalte dat er momenteel nog toegelaten wordt in de meest gebruikte brandstoffen zijn
verhoogde waarden enkel nog zeer lokaal te verwachten (t.h.v. vnl. stationaire bronnen met een potentieel
relevante emissie). Op basis van gegevens van VMM (model- en meetgegevens) kan aangenomen worden
dat in het studiegebied er globaal gezien zeer ruimschoots voldaan wordt aan 80% van de GAW.
IMMISSIEBIJDRAGEN VAN HET PROJECT
Tijdens de aanleg en afbraakfase wordt slechts een verwaarloosbare tijdelijke impact verwacht omwille van
het lage zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen die gebruikt worden bij machines en transportmiddelen.
Er wordt hierbij niet verwacht dat de jaargemiddelde impactbijdrage van het werftransport thv bewoning
en de impact van de ingezette machines hoger zal zijn dan 1% van de GAW.
Tijdens de exploitatiefase wordt, bij de absolute worstcase benadering cfr. de discipline lucht (berekend op
basis van de emissiegrenswaarden ), een jaargemiddelde SO2-bijdrage in de geplande situatie t.h.v. enkele
woongebieden/locaties met gevoelige bestemmingen berekend van minder dan 1% van de GAW.
De P99,18 daggemiddelde SO2-bijdrage in de geplande situatie t.h.v. enkele woongebieden ligt hierbij op
maximaal 1,5 % van de GAW.
Wordt echter rekening gehouden met een meer realistische aanname van de SO2 emissies op basis van het
door Fluxys maximaal gemeten S-gehalte in het aardgas, dan is de impactbijdrage volledig verwaarloosbaar.
CONCLUSIE

Bij een realistische aanname van het SO2 gehalte van de emissies ligt de impactbijdrage aanzienlijk lager
dan 1% van de GAW
Gezien de SO2-bijdrage bij de worstcase benadering voor de hogere percentielwaarden (op basis van de
emissiegrenswaarden en worst case inschatting van het aantal uren op vollast), in delen van het
studiegebied meer dan 1% van de GAW (jaargemiddelde en daggemiddelde) bedraagt, wordt SO 2 alsnog
weerhouden als relevante stressor.

4 . 5 . 3 .4

Ko o l sto f mo n ox i de ( CO )

GEZONDHEIDSKUNDIGE ADVIESWAARDEN

CO (CAS-nr. 630-08-0) wordt noch o.b.v. de databases van het IARC, EPA en NTP, noch o.b.v. de CLP-indeling
ingedeeld als carcinogeen.
Voor CO worden door de WHO advieswaarden vooropgesteld, zoals bepaald in de AQG van 2000:
•

8-uurgemiddelde:

10 mg/m³;

•

uurgemiddelde:

30 mg/m³;

•

halfuurgemiddelde

60 mg/m³

•

15-minuten gemiddelde

100 mg/m³.
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In 2010 werden door de WHO ook Indoor Air Quality Guidelines (IAQG) voor CO voorgesteld:
•

Daggemiddelde:

7 mg/m³;

•

8-uurgemiddelde:

10 mg/m³;

•

uurgemiddelde:

35 mg/m³

•

15-minuten gemiddelde

100 mg/m³.

Door de EPA werden in 2011 nog NAAQS voorgesteld:
•

8-uurgemiddelde:

9 ppm (= 10 mg/m³);

•

uurgemiddelde:

35 ppm

(= 40 mg/m³).

In het richtlijnenboek wordt de IAQG van WHO (2011) van 7 mg/m³ (als daggemiddelde) weerhouden als
GAW voor gebruik in MER. De argumentatie is dat dit de meest conservatieve waarde betreft.
De IAQG van WHO (2010) van 7 mg/m³ (als daggemiddelde) en de de WHO advieswaarden van 30 mg/m³
(als uurgemiddelde), zoals bepaald in de AQG van 2000, zal in voorliggend MER worden gehanteerd als
GAW voor de daggemiddelde bijdrage.
IMMISSIEKWALITEIT

Op basis van meetgegevens van VMM kan ervan uitgegaan worden dat het studiegebied zowel voldoet aan
de luchtkwaliteitsgrenswaarde als aan 80% van de gehanteerde GAW’s.
IMMISSIEBIJDRAGEN VAN HET PROJECT
De impactbijdrage tijdens de exploitatiefase van het project wordt berekend op minder dan 1% van de
GAW.
Ook van de aanlegfase wordt nauwelijks impact verwacht thv bewoning.
CONCLUSIE

Gelet op bovenstaande wordt CO niet weerhouden als relevante stressor.

4 . 5 . 3 .5

Ammoniak (NH3)

GEZONDHEIDSKUNDIGE ADVIESWAARDEN

NH3 (CAS-nr. 7664-41-7) wordt noch o.b.v. de databases van het IARC, EPA en NTP, noch o.b.v. de CLPindeling ingedeeld als carcinogeen.
Voor NH3 wordt door de WHO geen AQG vooropgesteld.
O.b.v. de databases van Furetox en Toxnet worden bij de opmaak van voorliggend MER volgende
advieswaarden geïdentificeerd voor effecten d.m.v. inhalatie:
•

EPA (2016) ‘reference concentration’ voor chronische blootstelling

500 µg/m³;

•

ATSDR (2004) ‘minimal risk level’ voor chronische blootstelling

70 µg/m³;

•

OEHHA (2000) ‘reference exposure level’ voor chronische blootstelling

200 µg/m³.

Vermits het EPA een primaire bron betreft, en de advieswaarde door hun afgeleid tevens de recentste is,
wordt deze advieswaarde als GAW weerhouden.
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IMMISSIEKWALITEIT

De NH3-concentraties in de lucht worden voor het studiegebied vnl. bepaald door emissies vanuit de
landbouw. Naargelang de ligging van vnl. de veeteeltexploitaties, en de ligging van landbouwgronden die
vnl. in het voorjaar met dierlijke mest bemest worden, kunnen op die locaties plaatselijk verhoogde
waarden verwacht worden. Detailgegevens zijn evenwel niet beschikbaar. Er wordt bijgevolg abstractie
gemaakt van het selectiecriterium o.b.v. de immissiekwaliteit.
IMMISSIEBIJDRAGEN VAN HET PROJECT
De jaargemiddelde NH3-immissiebijdragen van het project kunnen als verwaarloosbaar (< 1%) beschouwd
worden.
Ten aanzien van de impact van het project kan nog aangegeven worden dat, gezien de doelstellingen die
er gelden, de impactbeoordeling ten aanzien van de discipline biodiversiteit in elk geval veel relevanter zal
zijn dan de impactbeoordeling bij mens-gezondheid. Kritieke niveaus inzake biodiversiteit liggen nl. op een
jaargemiddelde concentratie van 1 à 3 µg/m³ versus 500 µg/m³ voor het aspect mens-gezondheid.
Zelfs indien beoordeeld zou worden op een aanzienlijk strengere toetsingswaarde van 70 µg/m³ cfr. ATSDR
(2004), zelfs dan blijft de jaargemiddelde impactbijdrage t.h.v. de woongebieden aanzienlijk lager te liggen
dan 1%.
CONCLUSIE

Gelet op bovenstaande wordt NH3 niet weerhouden als relevante stressor.

4.5.4

S e l e c t i e v a n r el e v a n te f y si sc h e s tr e s s or e n

In stap 2 werd geluid geselecteerd als potentieel relevante stressor. Voor het aspect geluid is de verhoging
van het omgevingsgeluid t.h.v. omliggende bewoning t.g.v. voorliggend project bepalend of dit aspect
weerhouden wordt als relevante stressor voor verdere gezondheidskundige evaluatie.
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen het geluid gegenereerd door activiteiten op de site, en
geluid gegenereerd door het extern transport. Zoals blijkt uit de discipline geluid is het geluid t.g.v. het
extern transport beperkt tot verwaarloosbaar, bijgevolg wordt in onderstaande gefocust op het geluid
gegenereerd door activiteiten op de site.
IMMISSIEKWALITEIT

I.k.v. de discipline geluid werden metingen uitgevoerd t.h.v. twee meetpunten tijdens een periode waarbij
de huidige installaties niet operationeel waren. Voor een overzicht van de concrete meetwaarden wordt
verwezen naar het hoofdstuk geluid. Uit deze metingen worden door de deskundige geluid volgende
conclusies geformuleerd:
•

T.h.v. de Eppegemsesteenweg 40 te Grimbergen werd de eerste meetpost opgesteld. Deze bevindt
zich aan de achterkant van de woning, aan de Cokeriestraat, gelegen in industriegebied. Er werd
gekozen voor dit meetpunt omdat deze woningen de meest nabijgelegen woningen ten noorden
van de centrale gelegen zijn. De milieukwaliteitsnormen voor de dagperiode bedraagt in
industriegebied 60 dB(A) en tijdens de avond- en nachtperiode 55 dB(A). Voor dit meetpunt
worden de milieukwaliteitsnormen voor een industriegebied ruimschoots gerespecteerd. Verder
in disicpline geluid worden er ook beoordelingspunten in de woongebieden zelf meegenomen.
Deze woningen zijn gelegen in een woongebied op minder dan 500 m van een industriegebied.

•

T.h.v. de woning gelegen August Vermeylenstraat 25 werd een tweede meetpost opgesteld. De
woning bevindt zich in woongebied op minder dan 500m tot het industriegebied. Tijdens de
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dagperiode bedraagt de milieukwaliteitsnorm op deze locatie 50 dB(A), tijdens de avond- en
nachtperiode is dit 45 dB(A). Bij toetsing aan de milieukwaliteitsnormen kan besloten worden dat
voor dit meetpunt 2 de milieukwaliteitsnormen voor een woongebied op minder dan 500 m van
een industriegebied ruimschoots worden gerespecteerd.
IMMISSIEBIJDRAGEN VAN HET PROJECT
Van de aanlegfase en afbraakfase wordt nauwelijks impact verwacht thv bewoning.
Bij de evaluatie van de impact tijdens exploitatie worden binnen de discipline geluid twee varianten
beoordeeld:
•

Gebruik van huidige koeltorens

•

Gebruik van zgn. aircondensors

Scenario met bestaande koeltorens
De koeltorens worden in het kader van dit MER, samen met de nieuwe STEG-eenheid, beschouwd als een
nieuwe inrichting. Op basis van de berekeningen in de discipline geluid worden er op een aantal
beoordelingspunten overschrijdingen vastgesteld van de grenswaarden (conform Vlarem II) voor een
nieuwe inrichting. Daarnaast worden er relevante toenames berekend van de geluidsbelasting (o.a. > 6
dB(A) tijdens de nachtperiode) t.h.v. deze beoordelingspunten naar aanleiding van het project. De
voornaamste oorzaak van deze toename van de geluidsbelasting is de werking van de koeltorens.
Als milderende maatregelen worden in de discipline geluid enerzijds geluidsschermen met een hoogte van
7 m voorzien en anderzijds ook geluidsdempende matten om het geluid van het vallende water te
verminderen. Met deze maatregelen wordt de geluidstoename beperkt en wordt voldaan aan de
grenswaarden voor een nieuwe inrichting doch de toename blijft meer dan 3 dB(A) ten opzichte van het
omgevingsgeluid . Dit is ook het geval voor de beoordelingspunten die representatief zijn voor het
planvoornemen van het RUP Asiat-Darse.
Scenario met aerocondensor
In het tweede scenario wordt gebruik gemaakt van een zgn. aerocondensor met projectgeïntegreerde
maatregelen voor de koeling. De bestaande koeltorens zijn in dit scenario overbodig en niet meer in
werking.
Het specifiek geluid van de nieuwe energiecentrale, inclusief de nieuwe aerocondensor, geeft geen
aanleiding tot een overschrijding van de grenswaarde indien aan de bron de voorziene maatregelen zijn
genomen.
Op twee van de beoordelingspunten werd ook het oorspronkelijk omgevingsgeluid opgemeten waardoor
op beide locaties het milieueffect van de nieuwe installatie kan bepaald worden. De specifieke bijdrage van
de STEG-centrale voldoet op beide meetpunten aan de grenswaarden tijdens de dag-, avond- en
nachtperiode.
•

Bij het meetpunt 1 (Eppegemeesteenweg 40, woning gelegen in industriegebied) ligt de bijdrage
in de dag- en avondperiode lager dan 3 dB(A), maar in de nachtperiode is er een toename tussen
de 3 en 6 dB(A).

•

De impact t.h.v. meetpunt 2 (August Vermeylenstraat 25, woning gelegen in woongebied op
minder dan 500 meter tot industriegebied) ligt de impactbijdrage aanzienlijk lager dan bij het
scenario met bestaande koeltorens. Zowel tijdens de dag, ‘s avonds als ‘s nachts ligt de
impactbijdrage lager dan 3 dB(A).
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CONCLUSIE
Uit bovenstaande blijkt dat de activiteiten in de geplande situatie een verhoging van meer dan 3 dB(A)
kunnen veroorzaken. Gelet op bovenstaande wordt geluid dan ook weerhouden als relevante stressor.

4.5.5

S e l e c t i e v a n r el e v a n te b i o l o g i s c h e s t r es s or e n

Door de aanwezigheid in scenario 1 van koeltorens in het studiegebied dient er steeds rekening gehouden
te worden met Legionella.
Legionellose is een acute infectie van de luchtwegen, die veroorzaakt wordt door de legionellabacterie
(Legionella Pneumophilia). Besmetting vindt alleen plaats door inademing van minuscule druppeltjes water
(aerosol) waarin zich de legionellabacterie bevindt. Mensen worden pas ziek wanneer een bepaalde
hoeveelheid bacteriën het lichaam is binnengedrongen. Die bacteriën vermenigvuldigen zich in de longen.
Het drinken van besmet water is niet gevaarlijk. Legionellose kan ook niet van de ene mens op de andere
worden overgedragen.
Gezien er inzake kans op besmetting geen kritische dosissen gedefinieerd worden zal de impactbeoordeling
dan ook kwalitatief gebeuren, rekening houdend met de kans op het optreden van effecten bij een
eventuele relevante emissie.
IMMISSIEKWALITEIT

Er zijn geen gegevens beschikbaar die er op wijzen dat er in de actuele situatie, of in (een recent) verleden,
een legionella uitbraak vanuit het projectgebied of omliggende industriële sites is opgetreden.
IMMISSIEBIJDRAGEN VAN HET PROJECT
In de geplande situatie is er theoretisch gezien impact mogelijk op het vlak van legionella omwille van het
gebruik van koeltorens. Ook in de actuele situatie is dit periodiek het geval bij in dienst zijn van de koeling
bij de bestaande centrale. Door toepassing van de wettelijk voorgeschreven maatregelen is de kans op een
legionella uitbraak evenwel zeer beperkt, maar niet a priori uit te sluiten.
Gezien de afstand tot de dichtst bij gelegen bewoning, en de windrichting waarin deze bewoning zich
situeert (niet in de overheersende windrichting), verlaagt de kans op legionella nog verder.
CONCLUSIE

Omwille van de kans op optreden van legionella besmetting wordt deze parameter weerhouden voor een
beoordeling van de gezondheidskundige impact.

4.5.6

C o n c l u s i e s el e c ti e c h e m i sc h e , fy si sc h e e n b i o l o g i s c h e s t r es s o r en

Uit voorgaande blijkt dat enkel de chemische stressoren t.g.v. atmosferische emissies inzake NOx (met
omzetting naar NO2 ), SO2 en diffuse stofemissies worden weerhouden voor verdere evaluatie. Als fysische
stressor wordt geluid mee beoordeeld en als biologische Legionella.
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4.6

STAP 4: BEOORDELING GEZONDHEIDSIMPACT

4.6.1

Beoordelingsmethodiek

BEOORDELING CHEMISCHE STRESSOREN
Elementen die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de berekende effecten zijn
•

de reeds bestaande milieudruk;

•

de wijzigingen in immissie/blootstelling t.g.v. het voorliggend project;

•

evt. overschrijdingen van de GAW;

Voor de beoordeling van stressoren waarvoor geen GAW (of pseudo-GAW) kon worden geselecteerd, en
waarbij een kwalitatieve beoordeling van de impactbijdrage van het project mogelijk is, zal het
beoordelingskader zoals weergegeven in Tabel IX-71 worden gehanteerd.
 Dit is het geval voor de stressoren (diffuus) stof, geluid en legionella
Tabel IX-71: Significantiekader hinder- en verstoringsaspecten / leefbaarheid
Significantiekader hinder- en verstoringsaspecten / leefbaarheid

Score

Creëren van hinder of verstoring (met name: bronnen van geuremissies, stofemissies, visuele
verstoring, geluidshinder), die zich permanent zal voordoen (over lange termijn) waarbij onder
meer bewoners in kwetsbare locaties het slachtoffer (receptor) van zijn.

-3

Creëren van hinder of verstoring (met name: geuremissies, stofemissies, visuele verstoring,
geluidshinder), die zich permanent zal voordoen (over lange termijn) waarbij geen bewoners in
kwetsbare locaties het slachtoffer (receptor) van zijn.

-2

Creëren van tijdelijke hinder of verstoring, die zich enkel zal voordoen over korte termijn, hetzij
voor bewoners of voor andere gebruikers van de omgeving.

-1

Geen relevante wijziging.

0

Het tijdelijk verminderen van hinder of verstoring of tijdelijk wegnemen van de bronnen van deze
hinder of verstoring.

+1

Het permanent verminderen van hinder of verstoring voor bewoners of andere gebruikers van de
omgeving (of definitief verwijderen van bronnen van hinder of verstoring).

+2

Het permanent verminderen van hinder of verstoring ter hoogte van kwetsbare locaties.

+3

Voor de beoordeling van stressoren waarvoor een GAW (of pseudo-GAW) kon worden geselecteerd, en
waarbij een kwantitatieve beoordeling van de impactbijdrage van het project mogelijk is, zal het
beoordelingskader zoals weergegeven in Tabel IX-72 en Tabel IX-73 worden gehanteerd.
 Dit is het geval voor de stressoren NO2 en SO2
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Tabel IX-72: Beoordelingskader chemische stressoren waarvoor de nodige kwalitatieve gegevens
voorhanden zijn en waarvoor een GAW kon worden geïdentificeerd, voor jaargemiddelde
bijdragen

Totale
immissie

Toename

Immissiebijdrage Tussenscore Bijstelling
van het project o.b.v.
(% TW) (**)
immissiebijdrage

Bijgestelde
Beoordeling
score o.b.v. score
immissie (*)

>10%

Immissie door > 3% en ≤ 10%
in geplande project
> 1% en ≤ 3%
situatie
≤ 1%
< 80 % GAW
Afname

Toename

Toename

Negatief

-2

wegens

-1

Beperkt negatief

-1
0

immissie
geplande
situatie

0

< 80% GAW

0

Verwaarloosbaar

0

Verwaarloosbaar

+1

0

Verwaarloosbaar

+2

+1

Beperkt positief

>10%

+3

+2

Positief

>10%

-3

-3

Aanzienlijk
negatief

-2

-2

Negatief

-1

-1

Beperkt negatief

0

0

Verwaarloosbaar

0

0

Verwaarloosbaar

+1

+1

Beperkt positief

+2

+2

Positief

>10%

+3

+3

Aanzienlijk
positief

>10%

-3

-3

Aanzienlijk
negatief

-3

Aanzienlijk
negatief

-2

Negatief

-1

Beperkt negatief

≤ 1%

≤ 1%

immissie door > 1% en ≤ 3%
project
> 3% en ≤ 10%

Totale
immissie

-2

Verwaarloosbaar

Immissie door
in geplande project
> 3% en ≤ 10%
situatie
> 1% en ≤ 3%
= 80 - 100 %
≤ 1%
GAW
Afname

Afzwakking

in 0

immissie door > 1% en ≤ 3%
project
> 3% en ≤ 10%

Totale
immissie

-3

Geen
bijstelling

Verstrenging

Immissie door
in geplande project
> 3% en ≤ 10%
situatie

-2

> GAW

> 1% en ≤ 3%

-1

immissie
geplande
situatie

≤ 1%

0

> GAW

≤ 1%

0

+1

Beperkt positief

+1

+2

Positief

+2

+3

Aanzienlijk
positief

+3

+3

Aanzienlijk
positief

Afname

immissie door > 1% en ≤ 3%
project
> 3% en ≤ 10%
>10%

wegens
in

TW gehanteerde toetsingswaarde
(*) cfr. het richtlijnenboek mens zijn de bijgestelde scores nooit te interpreteren als (absolute) maat voor ziektelast gegenereerd
door het project.
(**) Dezelfde drempels als in het richtlijnenboek lucht worden gehanteerd, dat cfr. het richtlijnenboek mens de basis vormt voor dit
beoordelingskader.
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Tabel IX-73: Beoordelingskader chemische stressoren waarvoor de nodige kwantitatiev gegevens
voorhanden zijn en waarvoor een GAW kon worden geïdentificeerd, voor hogere
percentielwaarden/maxima die zich op jaarbasis slechts gedurende ene beperkte tijd
voordoen

Totale
immissie

Toename

Immissiebijdrage Tussenscore Bijstelling
van het project o.b.v.
(% TW) (**)
immissiebijdrage

Bijgestelde
Beoordeling
score o.b.v. score
immissie (*)

>20%

Immissie door > 5% en ≤ 20%
in geplande project
> 1% en ≤ 5%
situatie
< 80 % GAW
Afname

Toename

Toename

Negatief

-2

wegens

-1

Beperkt negatief

-1

Verwaarloosbaar

≤ 1%

0

0

Verwaarloosbaar

≤ 1%

0

< 80% GAW

0

Verwaarloosbaar

+1

0

Verwaarloosbaar

+2

+1

Beperkt positief

>20%

+3

+2

Positief

>20%

-3

-3

Aanzienlijk
negatief

-2

-2

Negatief

-1

-1

Beperkt negatief

0

0

Verwaarloosbaar

0

0

Verwaarloosbaar

+1

+1

Beperkt positief

+2

+2

Positief

>20%

+3

+3

Aanzienlijk
positief

>20%

-3

-3

Aanzienlijk
negatief

-3

Aanzienlijk
negatief

-2

Negatief

-1

Beperkt negatief

≤ 1%

immissie door > 1% en ≤ 5%
project
> 5% en ≤ 20%

Totale
immissie

-2

in 0

Immissie door
in geplande project
> 5% en ≤ 20%
situatie
> 1% en ≤ 5%
= 80 - 100 %
≤ 1%
GAW
Afname

Afzwakking

immissie
geplande
situatie

immissie door > 1% en ≤ 5%
project
> 5% en ≤ 20%

Totale
immissie

-3

Geen
bijstelling

Verstrenging

Immissie door
in geplande project
> 5% en ≤ 20%
situatie

-2

> GAW

> 1% en ≤ 5%

-1

immissie
geplande
situatie

≤ 1%

0

> GAW

≤ 1%

0

+1

Beperkt positief

+1

+2

Positief

+2

+3

Aanzienlijk
positief

+3

+3

Aanzienlijk
positief

Afname

immissie door > 1% en ≤ 5%
project
> 5% en ≤ 20%
>20%

wegens
in

TW gehanteerde toetsingswaarde
(*) cfr. het richtlijnenboek mens zijn de bijgestelde scores nooit te interpreteren als (absolute) maat voor ziektelast gegenereerd
door het project.
(**) Dezelfde drempels als in het richtlijnenboek lucht worden gehanteerd, dat cfr. het richtlijnenboek mens de basis vormt voor dit
beoordelingskader.
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MILDERENDE MAATREGELEN
Cfr. het richtlijnenboek worden milderende of flankerende maatregelen voorgesteld indien de
gezondheidsscore van een stressor -3 bedraagt. Bij scores van -1 en -2 kunnen evt. aanbevelingen
geformuleerd worden.

4.6.2

NO2

Onderscheid kan gemaakt worden tussen de impact t.g.v. verbrandingsemissies op de site, en de impact
t.g.v. extern transport. Behoudens tijdens de aanlegfase is extern transport evenwel niet relevant.
Voor de resultaten van de impactberekeningen t.o.v. bewoning en gevoelige bestemmingen wordt
verwezen naar bijlage MG3.
VERBRANDINGSEMISSIES OP DE SITE

T.h.v. een aantal woongebieden/gevoelige bestemmingen ligt de jaargemiddelde impact op 1 à 3% van de
GAW. Enkel op één locatie te Hofstade wordt de drempel van 3% net overschreden (3,1%). Dat dit grootste
effect optreedt op een dermate grote afstand tot de bron heeft in feite te maken met verschillende redenen
waaronder de emissiehoogte, de aanzienlijke thermische pluimstijging en het feit dat de emissie vnl. uit NO
bestaat, die dan nog in de lucht naar NO2 dient geoxideerd te worden.
Aangezien de totale immissiekwaliteit in de geplande situatie hoger is dan de GAW, wordt een bijstelling
van de jaargemiddelde impactscore voorzien. Voor een groot deel van het studiegebied ligt de tussenscore
op 0 à -1. Na bijstelling bedragen deze scores voor quasi het volledige studiegebied dan -1 à -2. Enkel te
Hofstade wordt de drempel van -2 minimaal overschreden (3,1 % versus 3%). Rekening houdende met de
immissiekwaliteit wordt dit bijgesteld tot een score van -3.
De jaargemiddelde impact wordt naargelang de locatie dan beoordeeld als beperkt negatief tot negatief
(score -1 à -2), en te Hofstade als (net) aanzienlijk negatief. Een dergelijke score zou impliceren dat
onderzoek naar mildering dient uitgevoerd te worden.
Indien wordt rekening gehouden met de voorgestelde milderende maatregel in de discipline Lucht (reductie
van jaargemiddelde NOx emissies naar 15 mg/ Nm³) zal de relatieve bijdrage in de meeste
beoordelingspunten verwaarloosbaar tot beperkt negatief zijn (rekening houdende met de bijstelling voor
de immissiekwaliteit). In het beoordelingspunt ter hoogte van Hofstade daalt de relatieve bijdrage t.o.v. de
GAW van ca. 3,1% tot 1,6%. Dit geeft een tussenscore van -1 (beperkt negatief). Rekening houdende met
de immissiekwaliteit wordt dit bijgesteld tot een score van -2 (negatief effect). Hierbij wordt opgemerkt dat
de actuele immissiekwaliteit ter hoogte van Hofstade zich situeert rond de jaargemiddelde NO2concentratie van 21 µg/Nm³ voor een voorstedelijk gebied in Vlaanderen (bron: www.milieurapport.be –
cijfers 2019). De impact van het project zelf is zeer beperkt, meer bepaald een toename van de
immissiekwaliteit met ca. 0,3 µg/Nm³ .
Bijkomend kan opgemerkt worden dat naast een mogelijke periode met intensieve inzet van de installaties
er rekening mee moet gehouden worden dat na verloop van tijd de installaties normalerwijze veel minder
operationeel zullen zijn (in de mate er meer alternatieve energiebronnen beschikbaar komen). De in het
MER in kaart gebrachte worst case impact zal zich desgevallend slechts tijdelijk voordoen.
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M.b.t. de indicatief beoordeelde P99,79 impact (berekend als 60% van de NOx bijdrage), liggen de
impactbijdragen voor een deel van het studiegebied tussen 1 en 3% van de GAW, en voor een groot deel
van de beoordelingspunten tussen 3 en 5%. De totale P99,79 waarden liggen voor een aanzienlijk deel van
het studiegebied lager dan 80% van de GAW. Op diverse locaties, o.a. op locaties met druk verkeer kan
echter verwacht worden dat de totale waarden zich tussen 80 en 100% van de GAW situeren. Er wordt
bijgevolg geen bijstelling van de tussenscore voorzien. De indicatieve P99,79 impact wordt naargelang de
locatie beoordeeld als beperkt negatief tot negatief (score -1 à -2). Ook hier dient gewezen te worden op
de worst case aannames bij de berekeningen (alle installaties het ganse jaar continu in werking met
emissies op het niveau van de uuremissiegrenswaarde van 50 mg /Nm³ terwijl een daggemiddelde van 40
mg/Nm³ van toepassing is . Daarnaast kan ook de gebruikte omrekeningsfactor van 60%, teneinde de NOx
bijdrage naar NO2 om te rekenen, als een overschatting aanzien worden. Deze overschatting is het grootst
het dichtst bij de bron gezien op die locaties de effectieve omzettingsgraad aanzienlijk lager zal liggen dan
60%.
Wanneer de indicatieve P99,79 NO2 impact beoordeeld zou worden uitgaande van het verschil berekend
tussen “impact project + achtergond” min “achtergrond”, dan zou op alle beoordeelde locaties t.h.v.
woongebieden de impact zelfs verwaarloosbaar zijn (minder dan 1%).
EXTERN TRANSPORT
Langsheen de toegangswegen wordt door de deskundige lucht voor de geplande situatie geen relevante
impact verwacht tijdens de exploitatiefase (< 1% van de GAW).
Tijdens de aanlegfase wordt een bijdrage van het werftransport in de onmiddellijke nabijheid van de weg
van ± 0,2 µg/m³ berekend, waarmee de drempel van 1% van de GAW net bereikt wordt. Dit is enkel het
geval indien al het werfverkeer langs hetzelfde wegsegment zou rijden). Op iets verdere afstand van de weg
neemt de impact dan nog verder af. Bijkomend dient aangegeven te worden dat niet verwacht wordt dat
een groot deel van het werftransport langsheen wegen met bewoning zal rijden.
De impact kan dan ook als verwaarloosbaar beschouwd worden thv bewoning (score 0). Overeenkomstig
het beoordelingskader van het RLB-mens-gezondheid moet deze verwaarloosbare bijdrage moeten
bijgesteld worden naar een beperkt negatieve bijdrage (score -1). Dit is echter volledig te wijten aan de
huidige immissiekwaliteit, de impact van het project op zich is verwaarloosbaar.

4.6.3

SO2

Voor de resultaten van de impactberekeningen t.o.v. bewoning en gevoelige bestemmingen wordt
verwezen naar bijlage MG3.
Thv bewoning/gevoelige bestemmingen ligt de jaargemiddelde impact steeds lager dan 1% van de GAW,
zelfs bij de worstcase benadering. Ook de totale concentraties liggen naar verwachting aanzienlijk lager dan
80% van de GAW. Er is dan ook sprake van een verwaarloosbare jaargemiddelde impact (score 0).
Ten aanzien van de daggemiddelde beoordeling wordt voor de worstcase beoordeling ook voor het
grootste deel van het studiegebied een verwaarloosbare impact berekend. Enkel ten NO van de site wordt
voor het worstcase scenario voor enkele woongebieden een bijdrage berekend die iets hoger ligt dan 1%
van de GAW, zodat hiervoor een tussenscore van -1 berekend wordt. Door de toelaatbare bijstelling
omwille van de lage achtergrondconcentraties wordt finaal een verwaarloosbare impact (score 0)
toegekend.
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Wordt rekening gehouden met een meer realistische inschatting van de SO 2-emissies (op basis van het
maximaal door Fluxys gemeten S-gehalte in het aardgas), dan ligt deze bijdrage op alle locaties sowieso
aanzienlijk lager dan 1%, en is ook rekening houdend met de immissiekwaliteit als verwaarloosbaar te
aanzien.

4.6.4

Stof

Tijdens de aanleg- en afbraakfase is een impact van op- en wegwaaiend stof niet helemaal uit te sluiten.
Deze mogelijke impact doet zich wel enkel voor in de onmiddellijke omgeving van de bron (site waar werken
uitgevoerd worden en de werfwegen). Mits het toepassen van milderende maatregelen zoals beschreven
in de discipline lucht kan deze impact evenwel geminimaliseerd worden.
Gezien de actuele ligging van de omliggende bewoning (afstand en windrichting), en de vooropgestelde
route waarlangs het meeste werfverkeer verwacht wordt van te rijden, wordt thv de actuele bewoning
evenwel geen aantoonbare hinder verwacht (verwaarloosbaar effect; score 0).
Tijdens de exploitatiefase wordt slechts een verwaarloosbare impact inzake stof verwacht.

4.6.5
4 . 6 . 5 .1

Geluid
Algemeen

De geluidsemissies van de continue bronnen tijdens de exploitatiefase worden beschouwd.
Qua effecten t.g.v. blootstelling aan geluid wordt er globaal een onderscheid gemaakt tussen enerzijds
geluidshinder en anderzijds psychosomatische effecten.
Wat de hindereffecten betreffen wordt het belang ingeschat in relatie tot de omvang van de hinder
(mogelijks overschrijden van richtwaarden en streefwaarden) en de omvang van de bevolkingsgroep die
aan deze hinder wordt blootgesteld. Hiertoe zal tevens het huidige klachtenpatroon in rekening worden
gebracht.
Inzake psychosomatische effecten worden de geluidsniveau’s t.h.v. de dichtstbijzijnde woningen
vergeleken met richtwaarden uit de literatuur terzake.

4 . 6 . 5 .2

Eva l u at i e i n d u st r i eg eb i e d

In de Nederlandse ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ uit 1998 wordt een beschrijving
opgenomen van de wijze waarop niveaus van het omgevingsgeluid ervaren worden. Deze beschrijving is
opgenomen in Tabel IX-74.
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Tabel IX-74: Perceptie van omgevingsgeluid
Categorie

Perceptie

Equivalent geluidsniveau (LAeq) in dB(A)
Dag (7 – 19u)

Avond (19 – 23u)

Nacht (23 – 7u)

1

Zeer stil

≤ 40

≤ 35

≤ 30

2

Stil

41-45

36-40

31-35

3

Rustig

46-50

41-45

36-40

4

Hoorbaar

51-55

46-50

41-45

5

Rumoerig, druk

56-60

51-55

46-50

6

Lawaaiig

61-65

56-60

51-55

7

Zeer lawaaiig

≥ 66

≥ 61

≥ 56

Op basis van de Tabel IX-74 en aan de hand van het berekende specifiek geluidsniveau (Lsp) t.g.v. continue
bronnen van ENGIE ter hoogte van de verschillende beoordelingspunten t.h.v. woongebied kan de
perceptie van het industrieel omgevingsgeluid ter hoogte van de beoordelingspunten tijdens de
verschillende perioden worden weergegeven voor resp. scenario 1 (met bestaande koeltorens, zie
onderstaande Tabel IX-75) en scenario 2 (met nieuwe aircondensors, zie onderstaande Tabel IX-77).
SCENARIO 1 (BESTAANDE KOELTORENS )
Tabel IX-75: Perceptie van specifiek geluid t.g.v. continue bronnen van in scenario 1 (met bestaande
koeltorens)
Perceptie specifiek geluid t.g.v. continue bronnen van ENGIE
Beoordelingspunt

Lsp
dB(A)

Dag

Avond

Nacht

BP1

47,4

Rustig

Hoorbaar

Rumoerig, druk

BP2

44,4

Stil

Rustig

Hoorbaar

BP3

37,9

Zeer stil

Stil

Rustig

BP12

40,6

Stil

Rustig

Hoorbaar

MPT2

39,3

Zeer stil

Stil

Rustig

Uit bovenstaande Tabel IX-75 blijkt dat vooral op BP1 het industriegeluid tijdens de nachtperiode als
hinderlijk kan worden ervaren. Het specifiek geluid t.h.v. dit beoordelingspunt wordt nagenoeg volledig
bepaald door de bestaande koeltorens.
Zoals vermeld in §4.5.2 zijn er geen klachten bekend m.b.t. de exploitatie van de bestaande STEG-eenheid
waar ook de betrokken bestaande koeltorens deel van uitmaakten. Ook voor de periode 2011-2013, dit is
de laatste drie jaren waarin de centrale nog uitgebaat werd door de vorige exploitant in closed-cycle, zijn
geen klachten bekend. Hieruit kan afgeleid worden dat er toenmalig geen sprake was van onaanvaardbare
hinder t.h.v. geluidsemissies van de koeltorens.
Gelet op bovenstaande elementen wordt o.b.v. bovenstaande evaluatie het aspect hinder t.g.v.
geluidsemissies in scenario 1 als beperkt negatief (-1) beoordeeld, er wordt geen onaanvaardbare hinder
verwacht.
Omwille van het beoordelingskader gehanteerd in de discipline geluid wordt er vanuit die discipline echter
wel mildering noodzakelijk geacht (omwille van de aanzienlijke geluidstoename op bepaalde
beoordelingspunten en het berekenen van overschrijdingen t.h.v. een aantal beoordelingspunten). Het
betreft hier geluidsschermen aan de koeltorens met een hoogte van 7 m en geluidsdempende matten. Een
beoordeling van de perceptie van het specifiek geluid, rekening houdende met de milderende maatregelen
voorgesteld in de discipline geluid, is weergegeven in onderstaande tabel.
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Tabel IX-76: Perceptie van specifiek geluid t.g.v. continue bronnen van in scenario 1 (met koeltorens) na
de mildering voorzien binnen de discipline geluid
Perceptie specifiek geluid t.g.v. continue bronnen van ENGIE
Beoordelingspunt

Lsp
dB(A)

Dag

Avond

Nacht

BP1

40

Zeer stil

Stil

Rustig

BP2

39

Zeer stil

Stil

Rustig

BP3

36

Zeer stil

Stil

Rustig

BP12

39

Zeer stil

Stil

Rustig

MPT2

33

Zeer stil

Zeer stil

Stil

Gelet op bovenstaande elementen wordt o.b.v. bovenstaande evaluatie, na het nemen van de voorziene
milderende maatregelen, het aspect hinder t.g.v. geluidsemissies in scenario 1 als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld, er wordt geen onaanvaardbare hinder verwacht.
SCENARIO 2 (NIEUWE AIRCONDENSORS )
Tabel IX-77: Perceptie van specifiek geluid t.g.v. continue bronnen van in scenario 2 (met aircondensor)
Perceptie specifiek geluid t.g.v. continue bronnen van ENGIE
Beoordelingspunt

Lsp
dB(A)

Dag

Avond

Nacht

BP1

38,4

Zeer stil

Stil

Rustig

BP2

38,4

Zeer stil

Stil

Rustig

BP3

38,3

Zeer stil

Stil

Rustig

BP12

39

Zeer stil

Stil

Rustig

MPT2

29

Zeer stil

Zeer stil

Zeer stil

Uit bovenstaande Tabel IX-77 blijkt dat geen hinder te verwachten valt.
Gelet op bovenstaande elementen wordt o.b.v. bovenstaande evaluatie het aspect hinder t.g.v.
geluidsemissies in scenario 2 (aerocondensor) als verwaarloosbaar (0) beoordeeld, er wordt geen
onaanvaardbare hinder verwacht.

4 . 6 . 5 .3

Psyc h o s o m at i s c h e effe c te n

ALGEMEEN
Psychosomatische effecten kunnen o.a. optreden t.g.v. slaapverstoring.
Het is algemeen onderkend dat een goede nachtrust een biologische noodzakelijkheid is. Verstoring van de
slaap kan dan ook – afhankelijk van de soort slaapverstoring en de frequentie van voorkomen – aanleiding
geven tot vermoeidheid, concentratiestoornissen, overgaan tot het gebruik van slaapmedicijnen, ... en in
meer ernstige situaties verhoogde bloeddruk, versneld hartritme, ... die bij langdurig voorkomen de basis
kunnen vormen voor cardiovasculaire aandoeningen, psychische aandoeningen, ...
De WGO publiceerde in 1999 ‘Guidelines for community noise’. Deze publicatie geeft o.a. richtwaarden
voor geluid buitenshuis voor slaapverstoring in L Aeq (basis 8h) van 45 dB(A) met een drempelwaarde voor
piekgeluid LAmax(fast) van 60 dB(A).
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In 2009 publiceerde de WGO ‘Night noise guidelines for Europe’iii. Deze publicatie onderzoekt o.b.v. tal van
studies vanaf welke geluidsniveaus buitenshuis uitgedrukt in L night, outside (basis 8h)39 bepaalde effecten
kunnen optreden.
De beschouwingen van de verschillende studies worden als volgt samengevat (de vermelde geluidsniveaus
betreffen de jaargemiddelde Lnight, outside):
•

Tot 30 dB(A

Geen substantiële effecten.
(30 dB(A) is te beschouwen als het equivalent van een NOEL voor
nachtelijk geluid)

•

30-40 dB(A)

De eerste effecten op slaap (verhoogde beweging, sporadisch
ontwaken, …) kunnen worden geobserveerd. Gevoelige groepen
(vb. kinderen, ouderen, zieken) kunnen gevoeliger zijn, maar
zelfs in de worst-case zijn de effecten nog als beperkt te
beschouwen.
(40 dB(A) is te beschouwen als het equivalent van een LOAEL
voor nachtelijk geluid)

•

40-55 dB(A)

Slaapverstoring kan optreden bij een groter deel van de
populatie. Gezondheidseffecten kunnen zich voordoen. Er zijn
(weliswaar beperkte) aan wijzigingen dat verhoging van de
bloeddruk, hart- en vaataandoeningen kunnen optreden vanaf
50 dB(A).

•

meer dan 55 dB(A)

Een groot deel van de populatie ondervindt hinder en
slaapproblemen. Gezondheidseffecten doen zich freqent voor,
het risico op hart- en vaataandoeningen neemt toe.

De WHO adviseert dan ook als Night noise guideline (NNG) een L night, outside van 40 dB(A). Indien deze
wetenschappelijke advieswaarde gerespecteerd wordt, kan aangenomen worden dat de populatie, incl. de
meeste kwetsbare groepen, afdoende beschermd zijn voor gezondheidseffecten t.g.v. nachtelijk geluid.
Een interimtarget (IT) van 55 dB(A) wordt aangeraden in gevallen waar de NNG op korte termijn niet
haalbaar is.
Bemerk hierbij echter wel dat de Lnight, outside een parameter is die vnl. voor weggeluid wordt gebruikt. Voor
industriegeluid is deze parameter niet zonder meer te vergelijken met de gemeten waarden voor het
omgevingsgeluid of de waarden bepaald voor het specifieke geluid van de inrichting i.k.v. dit rapport.
De Lnight, outside houdt immers rekening met een jaargemiddelde meteoverdeling (en dus ook windverdeling).
De gemeten waarden m.b.t. het omgevingsgeluid zijn logischerwijze gebaseerd op de meteo (incl. wind)
die zich heeft voorgedaan tijdens de metingen.
Het in de discipline geluid bepaalde specifieke geluid van de inrichting is in deze context te beschouwen als
een worst-case, vermits hierbij eveneens wordt uitgegaan van meewind vanaf de inrichting naar het
betrokken beoordelingspunt toe. Een standaard meteocorrectieterm in ISO9613 resulteert vb. in een
vermindering van de specifieke geluidsniveaus met ongeveer 3 dB(A).

39

bij de omzetting van de geluidsniveaus aan het oor van de ontvanger naar een geluidsniveau buitenshuis wordt uitgegaan van
een relatief lage gemiddelde isolatie van 21 dB, waardoor rekening wordt gehouden met het (gedeeltelijk) openen van ramen.
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In die zin zijn onderstaande evaluaties slechts als indicatief te beschouwen (conservatief). Hiermee zal
rekening gehouden worden bij de beoordeling.
Voor impulsgeluiden wordt in het document van 2009 geen wetenschappelijke advieswaarde opgenomen,
voor de toetsing van de impulsgeluiden wordt bijgevolg nog steeds uitgegaan van de wetenschappelijke
advieswaarde voor piekgeluid van 1999.
Inzake overige psychosomatische effecten kan nog vermeld worden dat blootstelling aan hogere
geluidsniveaus gedurende de dag de kans op hart- en vaatziekte verhoogt. Uit een onderzoek van de
Nederlandse Gezondheidsraad is gebleken dat hart- en vaatziekten mogelijk kunnen optreden bij dagelijkse
blootstelling aan geluidsniveaus van meer dan 70 dB(A). Dergelijke niveaus doen zich echter niet voor in de
context van voorliggend rapport, hierop wordt bijgevolg niet verder ingegaan.
EVALUATIE SCENARIO 1 (BESTAANDE KOELTORENS )
De bijdragen van het specifiek geluid van ENGIE t.h.v. de beoordelingspunten in woongebied worden o.a.
weergegeven in Tabel IX-75. Voor BP1 en BP2 bedraagt het specifiek geluid 44,4 à 47,4 dB(A). Voor BP3,
BP12 en MTP2 bedraagt dit 37,9 à 40,6 dB(A).
T.h.v. de bewoning in het zuiden is er één meetpunt waar i.k.v. de discipline geluid metingen zijn
uitgevoerd, m.n. MTP2. De gemeten LAeq’s t.h.v. dit meetpunt tijdens de nachtperiode bedragen er 40 à
47 dB(A). Er wordt verondersteld dat deze waarden tevens representatief zijn voor de overige
beoordelingspunten t.h.v. woongebied.
Gezien de geluidstoename berekend binnen de discipline geluid dermate is dat dit leidt tot overschrijdingen
van de grenswaarden als volledig nieuwe inrichting, worden er door de deskundige geluid milderende
maatregelen noodzakelijk geacht.
Na de voorziene milderende maatregelen in de discipline geluid blijft voor de beoordelingspunten de LAeq
gedurende de nachtperiode vermeerderd met het specifiek geluid van de inrichting < 50 dB(A). Hoewel
slaapverstoring niet uit te sluiten is, worden o.b.v. het WHO ‘Night noise guidelines for Europe’ geen
relevante psychosomatische effecten verwacht.
Gezien er daarenboven uit het klachtenregister (incl. laatste drie jaren dat de bestaande installatie
geëxploiteerd werd door de vorige exploitant in closed-cycle) geen klachten blijken, die te maken hadden
met de exploitatie van de koeltorens, kan aangenomen worden dat er geen sprake is van onaanvaardbare
hinder.
Rekening houdend met bovenstaande worden, na het voorzien van de milderende maatregelen vanuit de
discipline geluid, de psychosomatische effecten t.h.v. beoordelingspunten in woongebied beoordeeld als
beperkt negatief (-1).
EVALUATIE SCENARIO 2 (NIEUWE AEROCONDENSOR )
De bijdragen van het specifiek geluid van ENGIE t.h.v. de beoordelingspunten in woongebied worden o.a.
weergegeven in Tabel IX-77. Voor de verschillende beoordelingspunten bedragen deze bijdragen 29 à
38,4 dB(A).
T.h.v. de bewoning in het zuiden is er één meetpunt waar i.k.v. de discipline geluid metingen zijn
uitgevoerd, m.n. MTP2. De gemeten LAeq’s t.h.v. dit meetpunt tijdens de nachtperiode bedragen er 40 à
47 dB(A). Er wordt verondersteld dat deze waarden tevens representatief zijn voor de overige
beoordelingspunten t.h.v. woongebied.
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Voor de beoordelingspunten t.h.v. woongebied blijft de LAeq gedurende de nachtperiode vermeerderd
met het specifiek geluid van de inrichting < 50 dB(A). Hoewel slaapverstoring niet uit te sluiten is, worden
o.b.v. het WHO ‘Night noise guidelines for Europe’ geen relevante psychosomatische effecten verwacht.

Rekening houdend met bovenstaande worden t.h.v. de beoordelingspunten in woongebied de
psychosomatische effecten beoordeeld als beperkt negatief (-1).
Er worden gelet op de evaluatie en beoordeling geen milderende maatregelen noodzakelijk geacht.

4.6.6

Legionella

Door toepassen van preventieve maatregelen zoals voorzien door het bedrijf, maatregelen zoals hieronder
beschreven, wordt de kans op een mogelijke uitbraak van legionella geminimaliseerd.
Preventie van besmetting gebeurt het best door het voorkomen van de ontwikkeling en de vermeerdering
van bacteriën in het koelsysteem. De volgende preventieve maatregelen worden dan ook in acht genomen:
•

•
•

•

Zowel voor het bedrijfspersoneel als het onderhoudspersoneel zijn veiligheidsmaatregelen van
kracht die in acht moeten genomen worden bij het uitvoeren van werkzaamheden in en rond de
koelcellen, in en aan de koelwaterkring (bv. de condensor). Hierbij zijn zowel persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) voorgeschreven als preventiemaatregelen (desinfectie van de
koelwaterkring) voorafgaand aan werkzaamheden in en rond de koelkring van toepassing;
Dosering van natriumhypochloriet, NaOCl, als desinfectiemiddel;
Preventief worden er Legionella analyses uitgevoerd op de koelwaterkring evenals op het
ontvangende oppervlaktewater en in de mengzone na lozing. Het monitoringplan dat toegepast
zal worden is voorzien om meer te meten dan wat wettelijk bepaald is. Op alle sites van Engie –
Electrabel wordt een uitgebreid monitoringplan met periodieke controles en desinfecties
uitgevoerd in functie van de bekomen resultaten. Een actieplan volgens het beheersplan wordt
opgesteld om een eventuele Legionella-contaminatie onder controle te krijgen;
Voor elke centrale van Engie – Electrabel geldt een onderhoudsprogramma met korte en langere
onderhoudswerkzaamheden. Periodieke reiniging van de koelwaterkring tijdens deze
onderhoudsperiodes laat toe om het koelsysteem nadien effectiever te laten functioneren. Hierbij
voorziet men het verwijderen van slib uit het koeltorenbassin en het controleren en reinigen van
de druppelvangers en de pakking.

Door het uitvoeren van deze preventieve maatregelen worden de ontwikkeling en vermeerdering van
bacteriën in het koelwatersysteem onmogelijk gemaakt. Indien toch, ondanks de genoemde
voorzorgsmaatregelen, Legionella-bacteriën teruggevonden worden, worden een aantal curatieve stappen
ondernomen om de besmetting zo snel mogelijk ongedaan te maken. De koelwaterkring wordt
gedesinfecteerd en er wordt opnieuw een controle uitgevoerd. Indien nodig blijkt worden bijkomende
maatregelen genomen.
Mits het toepassen van (het wettelijk verplicht) legionella beheersplan en bovendien de frequentie van
monitoring hoger is dan wettelijk voorgeschreven, wordt er dan ook slechts een zeer lage kans op het
veroorzaken van een legionella uitbraak vanuit de site verwacht. Mede gezien de actuele ligging van de
omliggende bewoning (afstand en windrichting) wordt de kans op het optreden van effecten thv de actuele
bewoning zeer gering geacht.
Rekening houdend met het feit dat een eventuele impact sowieso slechts tijdelijk zal zijn, wordt op basis
van een experten-oordeel de impact als beperkt negatief beoordeeld (score -1).
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STAP 5: POST-EVALUATIE

Inzake NOx/NO2 wordt in Vlarem een monitoringsverplichting opgelegd, zodat permanent de situatie kan
beoordeeld worden. Aanvullende monitoring wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

4.8

ONTWIKKELINGSSCENARIO PLANVOORNEMEN RUP ASIAT-DARSE

4.8.1

I m p a c t l uc h t

In de discipline lucht werden er voor het plan-gebied Asiat-Darse 4 extra beoordelingspunten geselecteerd.
De impact t.h.v. deze beoordelingspunten beoordeeld t.o.v. de GAW wijzigt in feite niet t.o.v. de hierboven
opgenomen beoordeling (deze beoordeling is ook van toepassing voor het gebouw van de zeescouts):
•

Inzake NO2 ligt de jaargemiddelde belasting hoger dan de GAW doch wordt het effect als beperkt
negatief beoordeeld.

•

De P99,79 NO2 waarde ligt ruimschoots onder de drempel van 80% van de GAW. Naargelang de
berekeningswijze ligt de P99,79 impactbijdrage inzake NO2 op het niveau van beperkt negatieve
impact of van verwaarloosbare impact.

•

Bij de worst case beoordeling ligt de P99,18 daggemiddelde impactbijdrage inzake SO2 op een
beperkt negatief niveau, bij een meer realistische berekening is de impact verwaarloosbaar

•

Voor de andere parameters wordt de impact als verwaarloosbaar beoordeeld.

4.8.2

I m p a c t g el u i d

Op het moment dat het RUP Asiat-Darse van toepassing zal worden wijzigen een aantal bestemmingen in
de nabije omgeving van de STEG-centrale. Voor de discipline geluid is dit relevant. Het beoordelingpunt
BP8 zal dan op 200 m van de perceelsgrens van ENGIE – Electrabel zijn gelegen en de bestemming is een
gebied voor verblijfsrecreatie dat op minder dan 500 m van een industriegebied is gelegen. Het
beoordelingspunt BP9 komt dan in een gebied voor stedelijke ontwikkeling te liggen. Er zijn geen woningen
voorzien op minder dan 200 m van het projectgebied.
Voor beide scenario’s inzake koeling (koeltorens of aerocondensor) worden dezelfde conclusies
geformuleerd:
•
•

4.8.3

Er zijn geen overschrijdingen te verwachten voor BP8 en BP9.
Voor de andere beoordelingspunten verandert er niets.

I m p a c t l eg i o n e l l a

De impact thv het plangebied Asiat-Darse wijzigt in feite niet t.o.v. de hierboven beschreven impact inzake
legionella:
•

Door toepassen van de preventieve maatregelen zoals voorzien door het bedrijf, wordt de kans op
een mogelijke uitbraak van legionella geminimaliseerd.

•

Mits het toepassen van (het wettelijk verplicht) legionella beheersplan en gezien bovendien de
frequentie van monitoring hoger is dan wettelijk voorgeschreven, wordt het risico op het
veroorzaken van een legionella uitbraak vanuit de site nog verder beperkt. Met de verhoogde
controle-frequentie tov de wettelijke bepalingen kan een extra zekerheidsmarge ingebouwd
worden die moet garanderen dat de kans op een mogelijke uitbraak zo sterk mogelijk gereduceerd
wordt.
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SAMENVATTENDE BEOORDELING

Het studiegebied van de discipline mens-gezondheid wordt vnl. bepaald door het studiegebied zoals
vastgelegd in de discipline lucht.
Op basis van de effecten die in de onderscheiden disciplines werden beoordeeld kunnen voor de discipline
mens-gezondheid volgende relevante stressoren vastgelegd worden:
•

Chemische stressoren door emissies naar de lucht

•

Geluid als fysische stressor

•

Legionella als biologische stressor

Bij de bespreking van de exploitatiefase wordt voornamelijk rekening gehouden met de effecten, die
optreden in de zogenaamde vervangingfase (2025- 2035) met een maximum van 8700 draaiuren per jaar
(zie hoofdstuk I deel I3) . Voor de backupfase (2035 -2050) en de groene fase (> 2040) wordt een veel lager
aantal draaiuren verwacht zodat de beschreven effecten op dagbasis vergelijkbaar kunnen zijn doch op
jaarbasis beduidend lager zullen zijn en minder zullen voorkomen.
Ten aanzien van de chemische stressoren is de impact inzake NO2 het meest bepalend. Niet alleen omwille
van het feit dat voor een groot deel van het studiegebied er thans reeds een overschrijding van de
jaargemiddelde GAW optreedt, maar ook omwille van de impact van de NOx emissies. Voor een aanzienlijk
deel van het studiegebied kan deze impact als beperkt negatief tot negatief beoordeeld worden. Voor één
beoordelingspunt (Hofstade), wordt de drempel van negatief naar aanzienlijk negatief effect net
overschreden. In die zin zou onderzoek naar mogelijke milderende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze
conclusies zijn evenwel gebaseerd op een worst case berekening. Indien rekennig wordt gehouden met de
milderende maatregel van de discipline lucht (reductie van jaargemiddelde NOx emissies naar 15 mg/ Nm³),
wordt de impact in de meeste beoordelingspunten verwaarloosbaar tot beperkt negatief (rekening
houdende met de bijstelling voor de immissiekwaliteit). In het beoordelingspunt ter hoogte van Hofstade
daalt de relatieve bijdrage t.o.v. de GAW van ca. 3,1% tot 1,6%. Dit geeft een tussenscore van -1 (beperkt
negatief). Rekening houdende met de immissiekwaliteit wordt dit bijgesteld tot een score van -2 (negatief
effect). Hierbij wordt opgemerkt dat de actuele immissiekwaliteit ter hoogte van Hofstade zich situeert
rond de jaargemiddelde NO2-concentratie van 21 µg/Nm³ voor een voorstedelijk gebied in Vlaanderen
(bron: www.milieurapport.be – cijfers 2019). De impact van het project zelf is zeer beperkt namelijk een
toename van de immissiekwaliteit met ca. 0,3 µg/Nm³ .
Voor de andere parameters die geëmitteerd worden is de impact op de luchtkwaliteit binnen het
studiegebied te aanzien als verwaarloosbaar tot hooguit beperkt negatief.
M.b.t. het aspect geluid wordt een negatief effect verwacht in de onmiddellijke omgeving van de site (niet
ter hoogte van gevoelige bestemmingen), bij het in dienst houden van de huidige koeltorens. In de
discipline geluid worden door de deskundige milderende maatregelen voorgesteld meer bepaald een
geluidsscherm van 7 meter rondom een gedeelte van beide koeltorens en geluidsdempende matten om
het geluid van vallend water te verminderen. Met deze maatregelen zakt de specifieke bijdrage met 1 tot
7 dB(A) t.h.v. de verschillende beoordelingspunten, waardoor een aanvaardbare impact ontstaat. Met
aerocondensors wordt, gezien de reeds voorziene projectgeïntegreerde milderende maatregelen reeds een
aanvaardbare impact berekend, zonder nog extra milderende maatregelen te moeten voorzien.
Inzake legionella kan aangegeven worden dat, mits het toepassen van de wettelijke bepalingen inzake het
legionella beheersplan, de kans op het optreden van een legionella uitbraak zeer sterk beperkt wordt.

4.10

MILDERENDE MAATREGELEN

Gelet op bovenstaande evaluaties wordt geen onderzoek naar bijkomende milderende maatregelen
noodzakelijk geacht, andere dan deze beschreven in de discipline Lucht en Geluid.
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Ten aanzien van de biologische stressor legionella wordt er strikt genomen geen onderzoek naar
milderende maatregelen noodzakelijk geacht. Er wordt reeds standaard door ENGIE – Electrabel voorzien
om frequenter te monitoren dan wettelijk opgelegd.
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D I SC I P LINE B I O D IV E R SI T E IT

5.1

INLEIDEND GEDEELTE

Binnen de discipline biodiversiteit worden de mogelijke effecten ten gevolge van de emissies van NOx, NH3
en SOx, met name de verzurende en vermestende emissies, besproken. Daarnaast wordt de potentiële
verstoring ten gevolge van geluids-, licht- en wateremissies op biodiversiteit in de omgeving onderzocht.
Bijkomend wordt eventuele verstoring door vervoersbewegingen en personenverplaatsingen
meegenomen en wordt een evaluatie gemaakt van de mogelijke biotoopverstoring en -verlies.

5.2

AFBAKENING EN BESCHRIJVING VAN HET PROJECT - EN STUDIEGEBIED

5.2.1

Projectgebied

Het projectgebied komt overeen met de zone waarop de bestaande gascentrale zich bevindt en waarop de
toekomstige gascentrale wordt ingepland. Deze zone wordt aangeduid op Figuur XIV-1 (). Het volledige
projectgebied situeert zich volgens het gewestplan binnen industriegebied.

5.2.2

S t u d i e g e bi e d

Het studiegebied wordt afgebakend op een zone van 2 km rondom het projectgebied. In het kader van de
passende beoordeling (toegevoegd als bijlage B1) wordt het studiegebied voor beoordeling van de
luchtemissies bepaald door de reikwijdte van het IMPACT-model en de depositiebijdrage waarbij een
waarneembare verandering optreedt. Voor de beoordeling van de potentiële bijdrages tot verzurende en
vermestende deposities binnen de gemodelleerde pluim zal nagegaan worden wat de potentiële impact zal
zijn op de aanwezige habitats en zoekzones van de speciale beschermingszones (SBZ).

5.2.3

Aandachtsgebieden

In de discipline biodiversiteit wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden met een bijzondere
bescherming met betrekking tot natuur, de zogenaamde aandachtsgebieden, en de gebieden op het
gewestplan met een inkleuring met verhoogde aandacht voor natuur.
Binnen het studiegebied bevinden er zich in de nabijheid van het projectgebied een aantal
aandachtsgebieden, namelijk gebieden die aangeduid zijn als habitatrichtlijngebied (SBZ-H), VEN-gebied
en/of als natuurreservaat. De meest nabije gebieden worden hieronder opgesomd40:
-

40

SBZ-H BE2300044 – “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek”;
SBZ-H BE2400010 – “Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem”;
VEN-gebied “Het Leefdaalbos – De Vlieten – Velaartbos (gebiedsnr. 520)
VEN-gebied “Het Gravenbos” (gebiedsnr. 521)
VEN-gebied “Het bos van Aa” (gebiedsnr. 522)
VEN-gebied “De Dorent” (gebiedsnr. 523);
VEN-gebied “Het Floordambos” (gebiedsnr. 524)
VEN-gebied “Het Hellebos – Snijsselsbos (gebiedsnr. 525)
VEN-gebied “De Samenvloeiing Rupel – Dijle – Nete (gebiedsnr. 338)
VEN-gebied “De Dijlevallei tussen Boortmeerbeek en Mechelen (gebiedsnr. 332)
VEN-gebied “De samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete” (gebiedsnr. 338)
VEN-gebied “De vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek en Wespelaar (gebiedsnr. 549)

Op basis van de reikwijdte van het IMPACT-model kan de lijst met gebieden beperkt worden tot de vernoemde gebieden.
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VEN-gebied “de Broekelei – Zegbroek –Tremelo (gebiedsnr. 550)
natuurreservaat “Grimbergse beekvalleien”
Natuurreservaat Bomputten
Natuurreservaat Kollintenbos (VEN-gebied nr. 521 / BE23000044)
Natuurreservaat Wormelaer
Natuurreservaat Vriezenbroek
Natuurreservaat Weybeemd
Natuurreservaat Hellebos – Rotbos (VEN-gebied nr. 525 / BE2400010)
Natuurreservaat Beverbos
Natuurreservaat Land van Oppem
Natuurreservaat Birrebeekvallei (VEN-gebied nr. 520)
Natuurreservaat Wolvertemse Beemden

De reservaten Grimbeekse beekvalleien, Bomputten, Wormelaer Vriezenbroek en Weybeemd maken geen
deel uit van een VEN-gebied of een Habitatrichtlijngebied. Voor deze reservaten wordt verder op een
beschrijving (voor zover beschikbaar) opgenomen. Voor de niet vernoemde reservaten wordt verwezen
naar de gelinkte VEN-gebieden of Habitatrichtlijngebieden.
Daarnaast komen er in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied een aantal op het gewestplan als
groen ingekleurde zones voor, welke niet gelegen zijn in bovenstaande aandachtsgebieden (zie Figuur
XIV-3()). Deze oplijsting wordt beperkt tot het studiegebied van toepassing op de domeinen exclusief de
beoordeling van luchtemissies:
-

Het natuurgebied “Domein van Borgt” ten zuidwesten van het projectgebied;
Een parkgebied ten (zuid)oosten van het projectgebied bestaande uit het Rolleveldpark en het
domein van de tuinbouwschool;
Verschillende parkgebieden ten zuiden van het projectgebied met onder andere het William
Tyndalepark, het Mourits Duchépark, het Hazeweide park en het Hanssenspark;
Een uitloper van het natuurgebied de Maalbeekvallei ten westen van het projectgebied;
Een aantal kleine buffergebieden ten noorden van het projectgebied.

Bij de opmaak van de discipline biodiversiteit werd bij de verdere beschrijving van de aandachtsgebieden
reeds een finetuning toegepast. Op basis van de modelleringsgegevens, beschikbaar uit de discipline lucht
kan vastgesteld worden dat binnen de zone van 40 op 40 km rondom het projectgebied een aantal van
voornoemde gebieden onderhevig zijn aan vermestende en verzurende bijdrages lager dan de
concentraties van 0,3 kg N/ha.j en 21 Zeq/ha.j. Bij deposities onder deze waarden kunnen geen effecten
optreden die met zekerheid toegewezen kunnen worden aan de zeer lage invloeden door vermesting of
verzuring. Bijgevolg wordt er bij de verdere beoordeling geen onderscheid gemaakt tussen de zones die
deel uitmaken van het studiegebied van 2 km in het kader van de globale beoordeling (geluid, lucht, water,
grondwater, biodiversiteitsverlies). Specifiek voor de beoordeling van de potentiële impact van vermesting
en verzuring wordt voor de beschrijving van de aanwezige natuurwaarden ter hoogte van de
aandachtsgebieden verwezen naar de beschrijving en beoordeling van de VLOPS 2020-achtergrondkaarten
vermesting en verzuring.
Het aantal te beoordelen aandachtsgebieden kan dus beperkt worden tot volgende lijst:
-

SBZ-H BE2300044 – “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek”;
SBZ-H BE2400010 – “Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem”;
VEN-gebied “Het Gravenbos” (gebiedsnr. 521)
VEN-gebied “Het bos van Aa” (gebiedsnr. 522)
VEN-gebied “De Dorent” (gebiedsnr. 523);
VEN-gebied “Het Floordambos” (gebiedsnr. 524)
VEN-gebied “Het Hellebos – Snijsselsbos (gebiedsnr. 525)
natuurreservaat “Grimbergse beekvalleien”
Natuurreservaat Bomputten
Natuurreservaat Wormelaer
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Natuurreservaat Vriezenbroek
Natuurreservaat Weybeemd

5 . 2 . 3 .1

N at u ra 2 0 0 0 -g e b i e d : SBZ- H B E 2 3 0 0 0 4 4 “ B o s s e n va n h et z u i d o o ste n
va n d e Z a n d l ee m st re ek ” 414243

5.2.3.1.1 SITUERING SBZ-H BE2300044

I N F U N C T I E VA N H E T S T U D I EG E B I E D

De SBZ-H BE2300044 “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek” is een gebied bestaande uit
boscomplexen en valleigebieden verspreid op, zoals de naam het aangeeft, zandleemgronden. Dit gebied
is gelegen ten zuiden van de Zeeschelde en strekt zich uit van Merelbeke in Oost-Vlaanderen, over
Mechelen in Antwerpen tot in Bonheiden en Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant.
De SBZ-H beslaat ongeveer 1793 ha en bestaat uit 20 ver van elkaar verwijderde deelgebieden. Deze
deelgebieden situeren zich in de volgende gemeenten: Aalst, Bonheiden, Boortmeerbeek, Buggenhout,
Erpe-Mere, Gavere, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Lede, Mechelen, Melle, Merelbeke, Oosterzele,
Vilvoorde, Wetteren, Wichelen en Zemst. De SBZ-H ligt in een belangrijke landbouwstreek, met een
combinatie van akkerbouw, veeteelt en tuinbouw (boomkwekerijen). Daarnaast kent het ook een rijke
traditie van bosbouw, jacht en visvangst. Het grootste deel (75 %) is in eigendom van landbouwers en
private bos- en landeigenaars. 30% van de oppervlakte is effectief in landbouwgebruik. Ongeveer 40% van
het gebied is momenteel bos. Een deel van de gebieden (25%) wordt in functie van natuurbeheer en
recreatieve ontsluiting beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos of een terreinbeherende
organisatie.
De habitats en soorten binnen de SBZ-H kunnen gegroepeerd worden in 2 type landschappen, met name
het ‘boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen’ en het ‘grasland- en moeraslandschap in beek- en
riviervalleien’.
Het boslandschap bestaat uit de habitattypes 9120, 9130, 9160, 91E0 en 6430_boszomen, waarbinnen zeer
plaatselijk heide- en heischrale habitattypes 2310, 2330, 4010, 4030 en 6230 door beheer van open plekken
voorkomen. Voor de boshabitattypes 9120, 9130, 9160 en 91E0 wordt deze SBZ als ‘zeer belangrijk’
beschouwd. De habitattypes 6430_boszomen, 6230, 4010 en 4030 zijn ‘belangrijk’, terwijl er een
kennislacune bestaat voor de heidehabitats 2310 en 2330 43. Deze laatste twee habitattypes vormen geen
kerntypes van het SBZ2300044 en zijn slechts beperkt aanwezig in enkele deelzones. In eerste instantie
dient zorg besteed te worden aan het behoud van de reeds aanwezige heischrale graslanden en
heidevegetaties en worden er geen bijkomende doelstellingen tot het bekomen van grotere oppervlaktes
vooropgesteld.
Het grasland- en moeraslandschap wordt beschouwd als een samenhangend complex van bloemrijke
hooilanden (6510), schralere graslandtypes (6410, 6230) en natte ruigtes (6430) Tevens worden eutrofe
plassen (3150) en drijftillen (7140) toegevoegd. De SBZ BE2300044 “Bossen van het zuidoosten van de
zandleemstreek” is in de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen aangeduid als ‘essentieel’ voor het
habitattype 6510, ‘zeer belangrijk’ voor het habitattype 6410 en ‘belangrijk’ voor het habitattype 6430.
Voor wat het habitattype 3150 betreft, is een uitbreiding in aantal hectare gekoppeld aan onder meer de
instandhoudingsdoelstellingen voor kwartelkoning44. Het studiegebied bevat onder meer de deelgebieden

41

Agentschap voor Natuur en Bos, 2014, Managementplan Natura 2000 1.0: BE2300044 - Bossen van het zuidoosten van de
Zandleemstreek, https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/13_zandleemstreek_mp-1.0.pdf
42 Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de
zandleemstreek’ en tot definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten, https://natura2000prd-477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/13_zandleemstreek_s-ihd-besluit_vr.pdf
43 Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering: Technisch nazicht van vier ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering tot
aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn en tot vaststelling van de bijhorende
instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn, https://natura2000-prd477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/13_zandleemstreek_s-ihd-besluit_vr_technisch_nazicht.pdf
44 Op het moment van het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZ-H BE2300044 was het niet duidelijk in welke
mate het habitattype reeds aanwezig was en in welke mate nieuwe zones dienden aangelegd/ behouden te worden om bijvoorbeeld
de instandhoudingsdoelstelling voor kwartelkoning te behalen (zie voetnoot 43).
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14 (BE2300044-14) “Bos van Aa, Kollintenbos, 's Gravenbos, Driesbos”, 17 (BE2300044-17) “Kesterbeek,
Lareveld”, 19 (BE2300044-19) “Dorent-Nelebroek”, 20 (BE2300044-20) “Vrijbroek”, 21 (BE2300044-21)
“Pikhakendonk-Hollaken”(zie Figuur XIV-12).
Het deelgebied 14 “Bos van Aa, Kollintenbos, 's Gravenbos, Driesbos” is één van de 5 boskerngebieden die
in de specifieke instandhoudingsdoelstellingen45 van de SBZ-H “Bossen van het zuidoosten van de
Zandleemstreek” dient bij te dragen aan het boslandschap.
Naast de bijdrage aan het boslandschap wordt deelgebied 14 “Bos van Aa, Kollintenbos, 's Gravenbos,
Driesbos” samen met de deelgebieden 19 “Dorent-Nelebroek” en 21 “Pikhakendonk-Hollaken”, in de sIHD’s van de SBZ-H “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek”, aangeduid als 3 van de 5
kerngebieden voor grasland en moerasvegetaties.
Voor de deelgebieden 17 “Kesterbeek, Lareveld” en 20 “Vrijbroek” worden in de s-IHD’s geen specifiek
landschappen toegekend. Daarnaast zijn er voor deelgebied 20 geen tot doel gestelde habitattypes
gedefinieerd in de beschikbare documentatie41,42,43.
In de verdere bespreking van dit SBZ-H worden enkel de relevante kenmerken en s-IHD’s meegenomen van
bovengenoemde deelgebieden. Indien er potentiële effecten kunnen optreden op de relaties met de
overige gebieden, dan wordt dit in de beoordeling verder toegelicht.
5 . 2 . 3 . 1 . 2 S P E C I F I E K E I N S TA N D H O U D I N G S D O E L S T E L L I N G E N D E E LG E B I E D E N 1 4 ( B E 2 3 0 0 0 4 4 - 1 4 ) “ B O S
V A N A A , K O L L I N T E N B O S , ' S G R A V E N B O S , D R I E S B O S ”, 1 7 ( B E 2 3 0 0 0 4 4 - 1 7 ) “ K E S T E R B E E K , L A R E V E L D ,
1 9 ( B E 2 3 0 0 0 4 4 - 1 9 ) “ D O R E N T - N E L E B R O E K ”, 2 0 ( B E 2 3 0 0 0 4 4 - 2 0 ) “ V R I J B R O E K ”, 2 1 ( B E 2 3 0 0 0 4 4 21) “PIKHAKENDONK-HOLLAKEN42,43,47

Tabel IX-78 geeft per habitattype de actuele staat van instandhouding en de instandhoudingsdoelstellingen
(oppervlakte- en kwaliteitsdoelstellingen) weer voor de deelgebieden 14, 17, 19, 20 en 21.
Tabel IX-78: Weergave van de habitattypes in deelgebied 14, 17, 19, 20, 21 met de actuele staat van
instandhouding (actuele oppervlakte binnen de SBZ-H + actuele oppervlakte in de relevante
deelgebieden (overgenomen uit De Beck et al., 201846)) en de instandhoudingsdoelstellingen
(oppervlakte- en kwaliteitsdoelstellingen)
Habitattype

Actuele
staat
instandhouding

van

Instandhoudingsdoelstellingen
(Oppervlakte- en kwaliteitsdoelstellingen)

Boslandschap
9120 – Atlantische zuurminnende
beukenbossen met Ilex en soms ook
Taxus in de ondergroei (Quercion
roboripetraeae of Ilici-Fagenion)

Actueel: 404 ha

-Deelgebied 14: 49,61 ha
-Deelgebied 21: 13,11 ha
(+0,47 ha 9120,gh)

9160 - Sub-Atlantische en MiddenEuropese
wintereikenbossen
of
eikenhaagbeukenbossen behorend tot
het Carpinion betuli

Actueel: 38 ha

-Deelgebied 14: 37,76 ha
-Deelgebied 21: 0,43 ha

Toename van +128 ha met een richtwaarde van 73 ha door
bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 532 ha.
De permanente open plekken zoals aanwezig in onder andere
deelgebied 21 Pikhakendonk moeten het behoud van
intermediaire Atlantische heidevegetaties (2130, 2330, 4010, 4030
en 6230) garanderen. Specifiek voor deelgebied 21 bedraagt de
oppervlakte realisatie van deze permanente open vlekken 1-2 ha.
Toename van +31 ha met een richtwaarde van 24 ha door
bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 69 ha.
Doel om tot een goede staat van instandhouding te komen in ‘grote
boshabitatkernen’ (hiertoe behoord o.a. deelgebied 14 Bos van Aa,
Kollintenbos, ’s Gravenbos, Driesbos)
Daarnaast wordt gestreefd naar een mozaïekstructuur door
structuurbepalende processen kansen en ruimte te bieden.

45

Afgekort s-IHD
De Beck L. & Vanderkerkhove K.(2018). PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2300044 Bossen van het
zuidoosten van de zandleemstreek. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (rapportnr. 38). Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
46
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91E0 – Alluviale bossen met Alnus
glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) –
alle subtypes

Actueel: 173 ha

p. IX.160

Toename van (alle subtypes) tot +105 ha met een richtwaarde van
77 ha door bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 278 ha.

-Deelgebied 14: 39,49 ha
(subtype 91E0_va)
-Deelgebied 21: 0,49 ha
(subtype 91E0_va) en 9,25
ha (subtype 91E0_vn)

6230
–
Soortenrijke
heischrale
graslanden op arme bodems van
berggebieden (en van submontane
gebieden in het binnenland van Europa)

Actueel: 1,2 ha

Doel, behoud van de actuele oppervlakte met een voldoende staat
van instandhouding met meer sleutelsoorten

-Deelgebied 14: 2,07 ha
(subtype 6230_ha)
Grasland- & moeraslandschap

3150 - Van nature eutrofe meren met
vegetatie van het type Magnopotamion
of Hydrocharition

6430 – Voedselrijke zoomvormende
ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones, subtype natte
ruigte

Actueel: 0,38

Toename van + 8 ha door omvorming van bestaande plassen in
deelgebieden 14 en 17. In de oeverzone van de verschillende
plassen in deelgebied 14 wordt het habitat nagestreefd.

-Deelgebieden 14 en 17:
actueel niet aanwezig, wel
tot doel gesteld.

Er wordt gestreefd naar het behoud van sleutelsoorten.

Actueel: 17 ha

Toename van + 1 ha naar 18 ha in o.a. deelgebied 19.

-Deelgebied 14: 3,13 ha
-Deelgebied 19: 0,02 ha

6510 – Laaggelegen schraal hooiland
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis),
subtype
Glanshavergraslanden (Arrhenaterion)
en subtype Grote pimpernelgraslanden

Actueel: 16,8 ha

-Deelgebied 14: 0,34 ha
-Deelgebied 19: 0,8
(subtype 6510_hus)

ha

-Deelgebied 21: 0,63 ha
(6510, gh), 3,89 ha (subtype
6510_hu) en 2,69 ha
(subtype 6510_hus)

Toename van 119 ha naar 136 ha, met als richtwaarde voor
uitbreiding 104 ha in deelgebieden 1, 4, 9, 12, 14, 19 en 21. In
deelgebieden 19 en 21 wordt ontwikkeling van Grote
pimpernelgraslanden nagestreefd. Plaatselijk herstel van
samenhangende hooiland- en moerascomplexen met hoge
faunawaarde. De doelen van 26 ha grote pimpernelgrasland en 24
ha glanshavergrasland in deelgebied 21 en van 18 ha
pimpernelgrasland en 26 ha glanshavergrasland in deelgebied 19
zijn gesteld in het Sigma-inrichtingsplan.
De belangrijkste doelstellingen voor deelgebied 19 zijn de
ontwikkeling
van
pimpernelgraslanden
(6510_hus)
en
glanshavergraslanden (6510_hu), beide subtypes hebben in dit
deelgebied een erg grote potentie.

Kruipend moerasscherm, een pionierplant van open of lage vegetaties op (periodiek) natte, matig
voedselrijke gronden, werd aangemeld als plantensoort voor de SBZ-H. Het behoud en de uitbreiding is
voorzien in deelgebied 20. De mogelijke effecten op kruipend moerasscherm zullen beoordeeld worden
aan de hand van de biotopen (natte, matig voedselrijke gronden) waarin deze soort kan voorkomen.
Er werd één amfibiesoort aangemeld voor de SBZ-H, met name de kamsalamander. De SBZ-H wordt
beschouwd als zeer belangrijk voor kamsalamander. De deelgebieden 14, 17, 19 en 21 worden specifiek
vernoemd als gebieden met potentieel voor de kamsalamander. De beoordeling van de potentiële effecten
op kamsalamander gebeurd op basis van de beoordeling van het habitattype 3150, waarin deze soort kan
voorkomen.
Daarnaast is er één vissoort aangemeld voor de SBZ-H, met name de bittervoorn. De bittervoorn is
gebonden aan wateren waar zoetwatermossels van het geslacht Unio of Anodonta voorkomen, zoals
vijvers, plassen, sloten en afgesloten riviermeanders met goed ontwikkelde waterplantenvegetatie (cf.
habitattype 3150) en oeverzones van traag stromende beken en rivieren met een goede tot vrij goede
waterkwaliteit (cf. habitattype 3260). De potentiële effecten op bittervoorn zullen beoordeeld worden aan
de hand van de beoordeling van het habitattype 3150, waarin deze soort kan voorkomen (habitattype 3260
komt niet voor in deze SBZ-H).
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Binnen de groep van de zoogdieren werden verschillende vleermuizen aangemeld voor de SBZ-H, met
name: gewone/grijze grootoorvleermuis, Brandts vleermuis, gewone baardvleermuis, kleine
dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, franjestaart,
watervleermuis en meervleermuis. Voor deze vleermuissoorten werd als kwaliteitsdoelstelling
voornamelijk het behoud, herstel en ontwikkeling van kleine lijnvormige landschapselementen in het
volledige habitatrichtlijngebied vooropgesteld. De mogelijke effecten op bovenstaande vleermuissoorten
worden in de verdere beoordeling meegenomen indien relevant. Immers het project op zich heeft geen
directe impact om de habitattypes ter hoogte van de speciale beschermingszones. Er is bijvoorbeeld geen
direct habitatverlies door het project te verwachten gezien de bouwwerkzaamheden niet plaats vinden in
de SBZ. De relevantie is gekoppeld aan bijvoorbeeld een ernstige habitatwijziging waardoor eventuele
foerageerzones of vliegroutes in het gedrang kunnen komen.
Tot slot werd er één vogelsoort aangemeld voor de SBZ-H, de kwartelkoning. In deelgebied 21 wordt als
populatiedoelstelling één broedkoppel voorzien aangezien de tot doel gestelde oppervlakten 6510 (in het
open graslandlandschap van Hollaken) tegemoetkomen aan de oppervlaktevereisten voor het leefgebied
van de kwartelkoning. De potentiële effecten op kwartelkoning zullen, voor zover van toepassing,
beoordeeld worden aan de hand van de beoordeling van het habitattype 6510.
5.2.3.1.3 DEELGEBIED 19, DORENT-NELEBROEK
H E T K A D E R VA N H E T S I G M A P L A N
5.2.3.1.3.1

EN

21, PIKHAKENDONK-HOLLAKEN:

HERINRICHTING IN

Abiotische kenmerken

In het kader van het Sigmaplan werd het deelgebied “Dorent-Nelebroek” heringericht (zomer 2019) ter
bevordering van de waterbergende capaciteiten teneinde overstromingen te vermijden. Deze herinrichting
en het natuurbeheer gebeurd op basis van een goedgekeurd natuurbeheersplan.
Ook deelgebied “Pikhakendonk-Hollaken” zal in de nabije toekomst heringericht worden. Het
omgevingsvergunningstraject voor de herinrichtingswerken in Pikhaken is momenteel lopende en over
enkele jaren zal ook gestart worden met de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied HollakenHoogdonk. De aanbestedingsprocedure voor de opmaak van een natuurbeheersplan voor het deelgebied
“Pikhakendonk-Hollaken” is in 2021 gestart.
Het deelgebied “Dorent-Nelebroek” werd, en Pikhaken van het deelgebied “Pikhakendonk-Hollaken”
wordt, heringericht met het oog op de optimalisatie van de waterbergende/-bufferende capaciteiten van
deze gebieden. Daarnaast werd/wordt ook het herstel van de wetlands, de hooilanden en weilanden
meegenomen. Hiermee werd/wordt ook tegemoetgekomen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor
het habitatrichtlijngebied BE2300044 “Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek” en de
overlappende VEN-gebieden.
De uitgevoerde en uit te voeren herinrichtingswerken voor beide deelgebieden (19 en 21) beogen het
herstel en creatie van matig voedselrijke hooilandvegetaties van het habitattype 6510 (subtype 6510_hu Soortenrijke glanshavergraslanden en subtype 6510_hus - Soortenrijke glanshaverhooilanden met Grote
pimpernel).
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In het kader van de opmaak van het Sigmaplanzelf werd in de studie ‘Onderzoek naar de potenties voor
herstel en ontwikkeling van glanshavergrasland met grote pimpernel in de gebieden Pikhaken-Hollaken en
Dorent47’ nagegaan of er op basis van de bodemsamenstelling kon achterhaald worden in welke mate de
beoogde pimpernelgraslanden tot ontwikkeling konden komen. Er werd in het gevoerde onderzoek
vastgesteld dat er ten gevolge van historische activiteiten in de meeste percelen een sterk verhoogde
concentratie fosfor (P), al dan niet onmiddellijk biobeschikbaar, aanwezig is. De gebieden werden vroeger
gebruikt als landbouwgronden, en worden gekenmerkt door hoge gehalten aan nutriënten in de toplaag,
waarvan voornamelijk fosfor sterk is geaccumuleerd en zeer immobiel is. Honderden tot zelfs duizenden
jaren na stopzetting van het voormalige landbouwgebruik kunnen nog steeds verhoogde P-concentraties
in de bodem en hieraan gerelateerde effecten op de samenstelling van de vegetatie worden
teruggevonden. In tegenstelling tot stikstof (N) dat zeer mobiel is en gemakkelijk uitspoelt of vervluchtigt,
is fosfor in de bodem zeer persistent aanwezig omwille van het feit dat het vastgebonden zit aan
bodemdeeltjes. De studie van De Schrijver et al. (2013) gaat aan de hand van de analyse van de
bodemeigenschappen na welk type beheer er toegepast kan worden afgestemd op de limitatie van fosfor.
Voor het herstel van soortenrijke vegetatietypes op nutriëntenrijke bodems bestaat momenteel een
consensus dat voornamelijk fosfor een cruciale rol speelt (De Schrijver et al., 2013) 47.
De limitatie van fosfor kan via maaibeheer, uitmijnen of afgraven van een bepaalde laag van de bodem. Er
werd echter vastgesteld in de studie dat, ten gevolge van de duurtijd waarin het perceel onderhevig is
geweest aan landbouwactiviteiten, de concentratie fosfor niet overal gelijk is. Hierdoor is er een sterke
variatie ontstaan in de noodzakelijke duur om tot de gewenst P-verlaging te komen, afhankelijk van de
gekozen beheersmethoden. Ter illustratie is op Figuur IX-21 en Figuur IX-22 respectievelijke voor de Dorent
en voor Pikhaken af te leiden dat sommige percelen reeds hun abiotische doelen bereikt hebben en waarop
reeds grote pimpernel werd vastgesteld. Maar andere percelen waarbij uitsluitend maaibeheer zou
toegepast worden, hebben een verarmingstijd nodig van 5 tot 30 jaar om tot de gewenste P-verlaging te
komen om de ontwikkeling van grote pimpernelgraslanden toe te laten.
Zoals de studie van De Schrijver et al. (2013)47 aangeeft, zal na het uitvoeren van de vooropgestelde
beheersmaatregelen het gestelde doel voor bepaalde percelen niet of heel moeilijk bereikt kunnen worden
omwille van een te grote P-concentraties. Ter hoogte van deze percelen kan best geopteerd worden voor
een ander natuurdoel dat kan gedijen op een rijkere bodem. In het beheerplan van de Dorent zijn dit zones
geworden waar door middel van graasbeheer een graslandschap met kleine landschapselementen zal
ontwikkeld worden.

47

De Schrijver, A., Schelfhout, S. en Verheyen, K. (2013) Onderzoek naar de potenties voor herstel en ontwikkeling van
glanshavergrasland met grote pimpernel in de gebieden Pikhaken-Hollaken en Dorent. Eindrapport.
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Figuur IX-21: Noodzakelijke duur van maaibeheer van deelgebied Dorent-Nelebroek in functie van de
creatie van glanshavergraslanden (met grote pimpernel)(uit: De Schrijver et al., 2013 47).

Figuur IX-22: Noodzakelijke duur van maaibeheer van deelgebied Pikhaken-Hollaken in functie van de
creatie van glanshavergraslanden (met grote pimpernel)(uit: De Schrijver et al., 2013 47).

Naast de potentiële impact van de aanwezige nutriënten met in het bijzonder de aanwezige
fosforconcentratie werd in de studie van De Schrijver et al. (2013) ook de impact van de historische
activiteiten op de bodemzuurtegraad (pH-H2O) onderzocht. De pH-H2O is voor het merendeel van de
percelen in de deelgebieden “Dorent-Nelebroek” en “Pikhakendonk-Hollaken”, afhankelijk van de diepte,
gelegen tussen de 5,5 en de 7,5. De optimale zuurtegraad voor de ontwikkeling van glanshavergraslanden
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(6510_hu en 6510_hus) ligt tussen de 5,5 en de 8,548. Voor bepaalde percelen in de deelgebieden “DorentNelebroek” en “Pikhakendonk-Hollaken” werd een lagere zuurtegraad vastgesteld dan de zuurtegraad die
optimaal genoemd wordt voor de ontwikkeling van de gewenste graslandtypes (5,5-8,5). In het deelgebied
“Dorent-Nelebroek” is de pH-H2O voor slechts één perceel lager dan 5,5. Voor een 3-tal percelen is de pHH2O hoger dan 7,5. In het deelgebied “Pikhakendonk-Hollaken” ligt het aantal percelen met een pH-H2O
kleiner dan 5,5 (tot een minimum van 4,5) hoger dan in het deelgebied “Dorent-Nelebroek”. Voor een 5-tal
percelen is de pH-H2O hoger dan 7,5.
Hoewel de zuurtegraad in sommige bodems lager is dan het optimum is er geen sprake van een
interferentie met de pH zone waarbinnen effecten ten gevolge van een aluminiumvergiftiging kan spelen
(pH lager dan 4,5). In de studie van De Schrijver et al. (2013) werd vastgesteld dat, hoewel de pH voor een
aantal percelen lager is dan de veronderstelde optimale pH voor de ontwikkeling van de doelgraslanden,
deze lagere pH de ontwikkeling van de graslanden zoals type 6510 niet in de weg staat. Met andere
woorden de lagere pH zal niet zorgen voor een betekenisvolle aantasting van de
instandhoudingsdoelstellingen.
Bijkomend kan aangegeven worden dat bij de herinrichting van de Dorent in het kader van het Sigmaplan
er gericht aandacht is geschonken aan het verhogen van het waterbufferend vermogen 49. Door de tijdelijke
aanwezigheid van stagnerend water bij hogere grondwaterstanden/overstroming kan de bodem-pH zich
ter hoogte van het graslandniveau terug herstellen van de historische invloeden.
5.2.3.1.3.2

Natuurbeheerplan

Het gewenste beheer voor het deelgebied BE2300044-19 De Dorent werd vastgelegd in een goedgekeurd
natuurbeheerplan (okt 2019) 49 en dit voor termijn van 24 jaar. Er dient minstens een 6-jaarlijkse evaluatie
gemaakt te worden waarbij de status van de doelstellingen wordt beschreven en geëvalueerd.
Voor het deelgebied Pikhaken is er echter nog geen natuurbeheerplan opgemaakt.
In het natuurbeheerplan opgemaakt voor het deelgebied - de Dorent wordt een natuurbalans weergegeven
(zieTabel IX-79).

48

Bosch, H., Hoffmann, M., Van Den Bergh, E., Vandevoorde, B. & Provoost, S. (2009). Slikken en schorren. In: Tjollyn, F. et al. 2009.
Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de NATURA2000-habitattypen, versie 2.0. Rapporten van het
Instituut voor natuur- en Bosonderzoek 2009 (46). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
49 Sweco (2019) Natuurbeheerplan Dorent te Zemst en Vilvoorde
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Tabel IX-79: Natuurbalans deelgebied Dorent

Op basis van deze balans werd, in het natuurbeheerplan, vastgesteld dat 95 % van de oppervlakte
doelstellingen voor de SBZ-H “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek” in het deelgebied Dorent
behaald worden bij het bereiken van het natuurstreefbeeld (zie groen kader in Tabel IX-79). Met deze
inrichtingswerken wordt voor deze deelzone van het habitatrichtlijngebied tegemoetgekomen aan de
doelstelling voor grote pimpernelgrasland (18 ha) en zo goed als volledig tegemoetgekomen aan de
oppervlaktedoelstelling voor glanshavergrasland (26 ha). Gezien de pimpernelgraslanden een meer
doorgedreven vorm is van de glanshavergraslanden, kan beschouwd worden dat er een tekort is van
ongeveer 4 ha grasland van het type 6510_hu. Dit is te wijten aan de aanwezige abiotische condities
waardoor geen bijkomende graslanden meer ontwikkeld kunnen worden. Het uiteindelijke
natuurstreefbeeld wordt weergegeven in Figuur IX-23.
Er kan ondertussen worden vastgesteld dat, ten gevolge van het gevoerde beheer, er op een aantal
percelen in zowel de Dorent als Pikhaken reeds het gewenste abiotisch doel bereikt is. Er zijn reeds grote
pimpernelgraslanden ontwikkeld. Andere percelen zullen nog een aantal jaar beheerd moeten worden om
de aanwezige fosforconcentratie te doen dalen tot de gestelde doelen.
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Figuur IX-23: Natuurstreefbeeld deelgebied Dorent

Opmerking: Hoewel het beheer bij voornoemde gebieden voornamelijk gericht is op het verwijderen van
fosfor uit de bodem, onder meer door het tweemaal per jaar te maaien, is er door het maaibeheer ook een
effect te merken op de aanwezig stikstofconcentratie in de bodem. Door het uitvoeren van een maaibeheer
op een schraal hooiland (type 6510) wordt in ideale omstandigheden en dus bij het behalen van de
instandhoudingdoelstellingen, ongeveer 5 ton DS/ha 50 per maaibeurt gehaald51. Een goed bemest grasland
levert tot 15 ton DS per ha op.
Om een beeld te schetsen van de N-afvoer wordt even dieper ingegaan op een gemiddelde situatie met
een opbrengst van 10 ton DS per ha. In de situatie waarin gras voor veevoeder geteeld wordt maar waar
geen bijkomende mest wordt toegediend, bevat het gemaaide gras ongeveer 24 g N/kg DS 52. Omgerekend
naar de afvoer per ha wordt er dan in die situatie ongeveer 240 kg N per ha afgevoerd. Met een opbrengst
van ongeveer 5 ton DS/ha bedraagt de N-afvoer dan volgens voorgaande berekening ongeveer 120 kg N
per ha per jaar. Bij aanvang van het beheer wordt, gezien het historisch gebruik als landbouwgrond, een Nafvoer van ca. 240 kg N per ha per jaar verwacht. Naarmate de natuur ontwikkelt richting het gewenste
natuurstreefbeeld zal de N-afvoer dalen, tot een niveau van ca. 120 kg N per ha per jaar. Lagere
stikstofconcentraties worden gezien enerzijds het historisch landbouwgebruik en anderzijds de
doelstellingen in het kader van het Sigmaplan (waterbufferend gebied) niet verwacht en niet noodzakelijk
geacht in functie van het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Echter indien deze concentraties
toch zouden behaald worden, wordt volgens de meest conservatieve benadering bij een DS-gehalte van 5
ton per ha ongeveer 75 kg N afgehaald 53.

50

DS = Droge Stof
Technisch Park- en Groenbeheer. Harmonisch Park- en Groenbeheer. Agentschap Natuur en bos.
52 Beynen A.C. en Blok, M.C. (2005) Handleiding Mineralenvoorziening Rundvee, Schapen, Geiten. Commissie Onderzoek Minerale
Voeding.
53 Dorland E., Rotthier S., Gaudnik C., Wotherspoon K. (2013) Differential effects of oxidised and reduced nitrogen on vegetationand
soil chemistry of species-rich acidic grasslands. Water, air and soil pollution.
51
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tu s s e n

I N F U N C T I E VA N H E T S T U D I EG E B I E D

De SBZ-H BE2400010 “Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem” omvat delen
van de valleien van de Barebeek, de Weesbeek en de Molenbeek. De SBZ-H beslaat ongeveer 1445 ha en
bestaat uit 9 deelgebieden. Deze deelgebieden situeren zich in de volgende gemeenten: Steenokkerzeel,
Kampenhout, Kortenberg, Herent, Zemst, Vilvoorde en Machelen.
Typisch voor deze valleigebieden van de Molenbeek en de Weesbeek is dat zij onder invloed staan van
kalkrijk grondwater. De grote hoeveelheden nutriëntarme, kalkrijke kwel die in een aantal zones aan de
oppervlakte komt, is bepalend voor de hoge natuurwaarden in deze gebieden. Dit zorgt immers voor het
voorkomen van voor Vlaanderen zeldzame moeras-, vijver- en graslandbiotopen.
Hoewel dit valleigebied in een dichtbevolkte streek ligt, heeft het een overwegend groene bestemming
(85%). Het aandeel landbouw is eerder klein (15%). De belangrijkste beken, de Bare-, de Molen- en de
Weesbeek, worden beheerd door de provincie Vlaams-Brabant. Het grootste deel van het gebied is in
private eigendom, onder andere van grote en kleine boseigenaars. Natuurpunt en het Agentschap voor
Natuur en Bos beheren samen ongeveer een vierde van dit valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout,
Kortenberg en Veltem.
De habitats en soorten binnen de SBZ-H kunnen gegroepeerd worden in 3 type landschappen, met name
het ‘boslandschap’, ‘ruigte- en graslandlandschap’ en het ‘open water en moerasvegetatielandschap’.
Het boslandschap bestaat uit de habitattypes 9120, 9160, 91E0. De SBZ-H “Valleigebied tussen Melsbroek,
Kampenhout, Kortenberg en Veltem” is essentieel voor de ontwikkeling van 9160-bossen, voor de overige
bossen is deze SBZ (zeer) belangrijk. Zowel op vlak van structurele verbondenheid als op vlak van kwaliteit
zijn er verbeteringen nodig aan de boshabitats. De bosuitbreidingen mogen er echter niet gebeuren ten
koste van de beoogde open biotopen en de aanwezige regionaal belangrijke biotopen. Meer nog de open
habitattypes, die in deze SBZ voorkomen, dienen ook in de bossen ontwikkeld te worden via het effectief
beheren van voldoende grote open plekken grasland/heide in al de boshabitats (concreet 4030 en 6230 in
9120; 6230, 6410 of 6510 in de andere bostypes). Dit om ook een graslandnetwerk te realiseren en om de
aanwezige relicten van graslandhabitattypes niet verder te versnipperen.
Het ruigte en graslandlandschap bestaat uit 6230, 6410, 6430 en 6510. De SBZ-H “Valleigebied tussen
Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem” is voor 6230 en 6510 belangrijk, voor 6430 zeer belangrijk
en voor 6410 zelfs essentieel. De graslandhabitattypes komen in deze SBZ momenteel relatief beperkt voor
(7 ha) en door versnippering, vervuiling, verdroging, overstroming en een onaangepast beheer vaak in een
gedeeltelijk aangetaste actuele staat van instandhouding. De structurele verbondenheid en de kwaliteit
van deze graslanden dienen verbeterd te worden. Al deze habitattypes zullen voornamelijk in de
deelgebieden 2b en 4-5 (voor de ruigtes vooral deelgebied 5) een voldoende tot goede staat van
instandhouding moeten bereiken.

54

Agentschap voor Natuur en Bos, 2014, Managementplan Natura 2000 1.0: BE2400010 – Valleigebied tussen Melsbroek,
Kampenhout,
Kortenberg
en
Veltem,
https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fspublic/11_valleigebied_kampenhout_mp-1.0.pdf
55 Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2400010 Valleigebied tussen Melsbroek,
Kampenhout, Kortenberg en Veltem’ en tot definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten,
https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/11_valleigebied_kampenhout_s-ihdbesluit_vr.pdf
56 Wouters, J. De Becker, P. en Thomaes, A.(2018). PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2400010
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018
(rapportnr. 35). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
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Het water- en moerasvegetatielandschap bestaat uit 3140, 7140, 7210, 7220 en 7230. De SBZ-H
“Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem” is voor 7210 en 7220 zeer belangrijk
en voor 3140, 7140 en 7230 essentieel. Ondanks de momenteel beperkt voorkomende oppervlakte zijn
deze habitats van uitzonderlijke goede kwaliteit.
Het studiegebied bevat onder meer de deelgebieden 1 (BE2400010-1) “Floordambos”, 2a (BE2400010-2a)
“Hellenbos” en 2b (BE2400010-2b) “Snijsselsbos, Vossekot, Driebunders” (zie Figuur XIV-12). In de verdere
bespreking van deze SBZ-H worden enkel de relevante kenmerken en s-IHD’s meegenomen van
bovengenoemde deelgebieden. Indien er potentiële effecten kunnen optreden op de relaties met de
overige deelgebieden, dan wordt dit in de beoordeling verder toegelicht.
5.2.3.2.2 SPECIFIEKE
I N S TA N D H O U D I N G S D O E L S T E L L I N G E N
DEELGEBIEDEN
1
(BE2400010-1)
“ F L O O R D A M B O S ”, 2 A ( B E 2 4 0 0 0 1 0 - 2 A ) “ H E L L E N B O S ” E N 2 B ( B E 2 4 0 0 0 1 0 - 2 B ) “ S N I J S S E L S B O S ,
VO S S EKOT , D R IEB U N D ERS ”

Tabel IX-80 geeft per habitattype de actuele staat van instandhouding en de instandhoudingsdoelstellingen
(oppervlakte- en kwaliteitsdoelstellingen) weer voor de deelgebieden 1 en 2.
Tabel IX-80: Weergave van de habitattypes in deelgebied 1, 2a en 2b met de actuele staat van
instandhouding (actuele oppervlakte binnen de SBZ-H + actuele oppervlakte in de relevante
deelgebieden o.b.v. BWK v2020) en de instandhoudingsdoelstellingen (oppervlakte- en
kwaliteitsdoelstellingen)
Habitattype

Actuele
staat
instandhouding

van

Instandhoudingsdoelstellingen
(Oppervlakte- en kwaliteitsdoelstellingen)

Water- en moerasvegetaties
3140 – Kalkhoudende oligo-mesotrofe
wateren met benthische Chara spp.
vegetaties

Actueel: 4,7 ha

Behoud van de actuele oppervlakte en een pleksgewijze
oppervlaktetoename van 2 ha via omvorming in deelgebieden 1, 3
en 5b.

- Deelgebied 2: 0,1 ha
Ruigtes en graslanden
6230
–
Soortenrijke
heischrale
graslanden op arme bodems van
berggebieden (en van submontane
gebieden in het binnenland van Europa)

Actueel: 0,3 ha

6410 - Grasland met Molinia op
kalkhoudende, venige of lemige
kleibodem (EU-Molinion)

Actueel: 1,5 ha

Oppervlaktetoename van 14 ha; in Torfbroek (deelgebied 3) en in
Silsombos en de Dodebeekvallei (deelgebieden 2b en 5b); steeds
voornamelijk via omvorming (vanuit grasland, ruigten,
wilgenstruweel, jong elzen-essenbos of populier), soms ook door
extensivering van graslandbeheer.
Samen met andere grashabitattypes (6510, 6230 en rbb’s) zijn
grotere graslandcomplexen (voor een goede staat van
instandhouding) tot doel gesteld in Silsom- en Kastanjebos en in de
Dodebeekvallei (deelgebieden 2b, 4 en 5b), waar
schraalgraslandkernen mogelijk zijn van telkens > 30 ha.

6430 – Voedselrijke zoomvormende
ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones

Actueel: 60,0 ha

Behoud van 40 ha van de huidige 60 ha van dit type vnl. gelegen in
Silsombos en de Molenbeekvallei (deelgebied 5b).

- Deelgebied 2: 6 m²

Behoud van de huidige fragmenten (0,3 ha in deelgebied 5d) en
(lijnvormige) relicten (in de deelgebieden 2b en 4). In deelgebied
2b en 4 zal dit habitattype wel ingebed worden in een groter
graslandcomplex (voor een goede staat van instandhouding) met
ook andere habitattypes (zoals 6410) en ook regionaal belangrijke
biotopen.

- Deelgebied 2: 0,4 ha
6510 – Laaggelegen schraal hooiland
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

Actueel: 4,0 ha

- Deelgebied 2: 3,1 ha

Oppervlaktetoename tot 13 ha, vnl. in Silsom-, Kastanje en
Snijsselsbos, en eventueel in Kareelbos (deelgebieden 2, 4, 5a en
5b), met als richtwaarde voor uitbreiding 3 ha.
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In Silsom-, Kastanje- en Snijsselbos is een groter complex van
minstens 30 ha tot doel gesteld dat kan bestaan uit verschillende
graslandhabitattypes (6510, 6410 en 6230) alsook uit regionaal
belangrijke biotopen zoals rbbhc.
Boslandschap
9120 – Atlantische zuurminnende
beukenbossen met Ilex en soms ook
Taxus in de ondergroei (Quercion
roboripetraeae of Ilici-Fagenion)

Actueel: 165 ha

-Deelgebied 1: 5,7 ha
-Deelgebied 2: 51,3 ha

9160 - Sub-Atlantische en middenEuropese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het
Carpinion betuli

Actueel: 275 ha

-Deelgebied 1: 41,9 ha
-Deelgebied 2: 130,3 ha

91E0 - Alluviale bossen met Alnion
glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

Actueel: 248 ha

-Deelgebied 1: 51,6 ha
-Deelgebied 2: 40,7 ha

Oppervlaktetoename tot 175 ha, met richtwaarde voor
bosuitbreiding 0 ha. Het gebeurt door omvorming van
naaldhoutbestanden in Snijsselsbos (deelgebied 2b), aansluitend
bij bestaande boskernen.
Uitbreidingsdoel deelgebied 1: 20 ha en deelgebied 2: 45 ha.
Oppervlaktetoename tot 375 ha, met als richtwaarde voor
bosuitbreiding 40 ha. De toename gebeurt met name in de
deelgebieden Kastanje-, Kareel-, Snijssels- en Silsombos
(deelgebieden 2, 4, 5a en 5b). De bosuitbreiding mag niet ten koste
gaan van rbb’s in de graslandsfeer, er moet voldoende afwisseling
met open biotopen bewaard blijven.
Uitbreidingsdoel deelgebied 1: 10 ha en deelgebied 2: 151 ha.
Oppervlaktetoename naar 320 ha, met als richtwaarde voor
bosuitbreiding 32 ha. Bij de omvorming van de huidige
populierenbossen in de deelgebieden 1, 2, 3 en 5b (Floordam-,
Helle-, Snijssels- en Silsombos) moet er aandacht voor zijn dat op
de meest kansrijke plaatsen voor hooilandherstel geen boshabitats
(maar 6410, 6510) nagestreefd/gerealiseerd worden; op plaatsen
waar nog relicten van blauwgrasland (6410) aanwezig zijn of de
potenties voor dit habitattype hoog zijn, krijgt omvorming naar
6410 voorrang op omvorming naar 91E0.
Uitbreidingsdoel deelgebied 1: 51 ha en deelgebied 2: 46 ha.

Het SBZ-H werd aangemeld voor bittervoorn en zeggekorfslak. Beide komen niet voor in deelgebied 1, 2a
of 2b.
Binnen de groep van de zoogdieren werden verschillende vleermuizen aangemeld voor de SBZ-H, met
name: Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Rosse vleermuis,
Franjestaart, Watervleermuis en Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis. Voor deze vleermuissoorten
wordt minstens het behoud van de huidige vaak kwetsbare vleermuispopulaties tot doel gesteld. Als
kwaliteitsdoelstelling wordt in het boslandschap naast een kwaliteitsverbetering van de boshabitats een
uitbreiding van mantel-zoomvegetaties en kleine landschapselementen (KLE’s), tot doel gesteld. In en nabij
waterpartijen wordt gestreefd naar een goede waterkwaliteit en natuurlijke oevers met kruidige
vegetaties. Deze kwaliteitsverbeteringen gebeuren prioritair in de deelgebieden Floordambos, Wilder en
de Warande (deelgebieden 1, 5b en 5d) en Helle- en Snijsselsbos (deelgebied 2). De mogelijke effecten op
bovenstaande vleermuissoorten worden meegenomen in de verder beoordeling indien relevant.

5 . 2 . 3 .3

VEN-gebieden

In het kader van de beoordeling van de potentiële effecten op de biodiversiteit in een VEN-gebied kan
verwacht worden dat de meeste effecten optreden in de meest nabije gebieden. In dit kader kan de
grootste invloed verwacht worden op het VEN-gebied’de Dorent’. Voor een beschrijving van de aanwezige
natuurwaarden in dit gebied wordt verwezen naar het punt IX 5.2.3.1.3.
Voor de overige VEN-gebieden, in de ‘nabijheid’ van het projectgebied wordt verwezen naar de beschrijving
van de Habitatrichtlijngebieden BE23000044 (zie 5.2.3.1) en BE2400010 (zie 5.2.3.2).
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N at u u r re s e r vate n 57

De hieronder vernoemde graslanden bestaan in hoofdzaak uit graslanden, aangevuld met poelen,
bospartijen en kleine landschapselementen. In hoofdzaak streeft het graslandbeheer naar een verschraling,
vaak met als doelsoort grote pimpernel.
5 . 2 . 3 . 4 . 1 N AT U U R R E S E R V A AT G R I M B E R G S E

B E E K VA L L E I E N

Het erkend natuurreservaat Grimbergse beekvalleien bestaat uit verschillende natuurgebieden langsheen
de maalbeekvallei en vormt een belangrijke schakel in een netwerk van natuurgebieden. Naast deze
verbindingswaarde herbergt de Maalbeekvallei op zich ook belangrijke natuurwaarden zoals ruigten,
hooilanden en poelen.
5 . 2 . 3 . 4 . 2 N AT U U R R E S E R V A AT B O M P U T T E N

De natuurwaarde van dit reservaat steunt in hoofdzaak op de aanwezigheid van 9 bomputten. Om de
natuur te ondersteunen werden nog twee vijvers bijgegraven. De 11 vijvers zijn ingebed in een
weilandstructuur, omzoomd met honderden knotwilgen. De vijvers bevatten zeldzame planten zoals
fonteinkruid en waterweegbree en zijn een voorplantingsplaats voor amfibiën zoals de kamsalamander.
5 . 2 . 3 . 4 . 3 N AT U U R R E S E R V A AT W O R M E L A E R

Het reservaat bestaat uit oud bos met een typische bosflora aangevuld met weilanden en poelen. Het
Daelemansbos, deel van het reservaat, kan beschouwd worden als een oud kasteelpark en bevat, naast
oude bomen, enkele vijvers. Het beheer van de weilanden is gericht op de grote pimpernel, een kensoort
van het graslandtype 6510_hu / 6510_hus.
5 . 2 . 3 . 4 . 4 N AT U U R R E S E R V A AT V R I E Z E N B R O E K

Het Vriezenbroek, gelegen in de deelgemeente Weerde op de grens met Hofstade, bestaat uit weiden en
wilgenbossen. In het voorjaar worden de weiden gemaaid, in de nazomer is er nabegrazing. Een deel van
het gebied werd bij de aanleg van de E19 opgespoten met de bovenste laag van de visvijver van Weerde,
waarbij de onderliggende zanden dienden om op- en afritten aan te leggen. Een vochtig grasland wordt
verschraald tot bloemrijke weide.
5 . 2 . 3 . 4 . 5 N AT U U R R E S E R V A AT W E Y B E E M D

De Weybeemd ligt in de vallei van de Barebeek. De terreinen zijn zacht hellend, iets hoger en droger naar
de Zenne toe, iets lager en vochtiger naar de autosnelweg E19 toe. Enkele oude hagen en houtkanten en
knotbomenrijen geven extra waarde aan het gebied. Het gebied herbergt ook nog een aantal kleinere
stukken bos en populierenaanplantingen. Een aantal weilanden wordt door landbouwers gebruikt als
graasweide voor runderen.

5.2.4

B i o l og i s c h e w a a r d e r i n g e n N a t u r a2 0 0 0 h a b i t a t t y p e s b i n n e n h e t
p r o j e c tg e b i e d

5.2.4.1.1 BWK

Het projectgebied wordt gedeeltelijk ingenomen door infrastructuur van de huidige STEG-centrale
(wegenis, gebouwen, installaties, koeltorens etc.), gelegen in het zuiden van het projectgebied. De
groenzones gelegen tussen de infrastructuur van de huidige STEG-centrale bestaat uit kort gemaaid schraal
gazon. Deze groenzones worden onderworpen aan een maaibeheer en zijn sterk onderhevig aan begrazing
door konijnen. De groenzones worden op basis van een terreinbezoek in het kader van voorliggend MER,
en op de biologische waarderingskaart (zie Figuur XIV-13 ()), gezien als biologisch minder waardevol
biotoop.
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Informatie bekomen uit de beschrijvingen van de natuurgebieden op de website www.natuurpunt.be
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Ten noorden van het huidige STEG-centrale is het terrein ruiger. De vegetatie wordt gekenmerkt door de
hoge aanwezigheid van duinriet (Calamagrostis epigejos). Centraal in het noordelijk deel van het
projectgebied is het terrein verbost. De verboste zone bestaat voornamelijk uit wilg en berk. Uiterst
noordelijk in deze zone, evenwijdig met het insteekdok, staat een hoog opgaande bomenrij bestaand uit
populieren. Langs deze bomenrij werden verschillende wespenorchissen (Epipactis sp.) waargenomen.
Op basis van de geobserveerde kenmerken en vegetaties tijdens het terreinbezoek wordt de pioniers/ruigtevegetatie ter hoogte van het projectgebied aanzien als biologisch waardevol biotoop (in functie van
de karteringscriteria volgens de biologische waarderingskaart) (zie ook Antea, 201958). Op de biologische
waarderingskaart (zie Figuur XIV-13 ()) werd de noordelijke zone gekarteerd als industrie en wordt
daarom aangeduid als biologisch minder waardevol biotoop.
De noordoostelijke spie van het projectgebied is op de biologische waarderingskaart aangeduid als een
biologisch waardevol biotoop bestaande uit een opslag van allerlei houtige gewassen (zie Figuur XIV-13
()). Dit komt overeen met de waarnemingen tijdens het terreinbezoek. Het terrein wordt gekenmerkt
door de aanwezigheid van wilgenbos met zwarte els en op de niet verboste gebieden wijst de abundantie
van grote brandnetel en bramen op een verstoorde nutriënten huishouding. Centraal in de noordoostelijke
spie van het projectgebied ligt een depressie met vochtigere gronden bestaande uit een rietvegetaties. Op
basis van het terreinbezoek wordt de noordoostelijke spie van het projectgebied gezien als een complex
van biologisch waardevolle en zeer waardevolle biotopen.
5 . 2 . 4 . 1 . 2 N AT U R A 2 0 0 0 - H A B I T AT T Y P E S

In het projectgebied situeren zich geen Natura2000-habitattypes (zie Figuur XIV-14 ()).

5.2.5
5 . 2 . 5 .1

B e s p r e k i ng w a a r n e m i n g e n p l a n t e n e n d i e r e n v a n h e t p r o j ec t g eb i e d
Inleiding

In deze paragraaf worden enerzijds de gegevens vanop de website waarnemingen.be besproken en
anderzijds de waarnemingen tijdens het terreinbezoek (25 mei 2020). De interpretatie van de gegevens van
waarnemingen.be dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Dit heeft als gevolg dat de aard en de
omvang van de gegevens afhankelijk zijn van het aantal bezoekers van bepaalde gebieden, de
toegankelijkheid van het gebied en de bereidwilligheid van de bezoekers om hun waarnemingen in te
voeren in het waarnemingsportaal van waarnemingen.be. De gegevens worden niet volgens een
gestandaardiseerde wetenschappelijke methode verzameld en zijn eerder als indicatief te beschouwen.

5 . 2 . 5 .2

P ro j ec t g e b i e d

Het projectgebied is volledig ingenomen door de infrastructuur van ENGIE – Electrabel. Bovendien is het
projectgebied niet vrij toegankelijk waardoor het aantal waargenomen plant- en diersoorten, in het
invoerportaal op waarnemingen.be, beperkt is. In totaal werden 80 soorten waargenomen, voornamelijk
aan de zuidelijke zijde grenzend aan het jaagpad langs de Zenne.
In de afgelopen 10 jaar werden er 65 plant- en diersoorten waargenomen. Van de 65 plant- en diersoorten
zijn er 4 plantensoorten waargenomen en 61 diersoorten. Onder de plantensoorten zijn dit kruidachtigen
zoals reigersbek, kleverig kruiskruid, rood guichelheil, wouw en wespenorchis. Onder de diersoorten zijn
dit voornamelijk vogels (56 soorten) zoals slechtvalk, zwartkop, houtduif, tjiftjaf, holenduif, ekster,
scholekster, putter, grasmus, koolmees, groene specht, winterkoning, buizerd, zwarte roodstaart,
heggemus, spreeuw, bosrietzanger, torenvalk, zilvermeeuw, etc. De geplaatste slechtvalkennestkast op de
meest westelijke koeltoren zorgt voor een relatief groot aantal waarnemingen van deze roofvogel ten
opzichte van andere vogels. De slechtvalken zorgen jaarlijks voor jongen.

58Antea

(2019) MP/RUP Asiat-Darse. Perceel 1 – Fase 1 : Vooronderzoek. Nota : Ecologische inventarisatie. In opdracht van Stad
Vilvoorde
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Tijdens het terreinbezoek viel ter hoogte van de schrale gazons rondom de huidige STEG-centrale de
dominantie van reigersbek en muurpeper op. De slechtvalk kon worden waargenomen en er werd een
zangpost gehoord van zwarte roodstaart tussen de gebouwen. In het noordelijk deel van het projectgebied
viel de hoge aanwezigheid van uitheems materiaal op zoals late guldenroede en zeepkruid. De ruige
noordoostelijke spie van het projectgebied werd gekenmerkt door de grote aanwezigheid van grote
brandnetel en naast de aanwezige wilgen en zwarte elzen werd ook een hoge abundantie van de uitheemse
vlinderstruik opgemerkt.
Er zijn geen indicaties waargenomen dat er op het terrein van de nieuwe STEG-centrale permanente
verblijfsplaatsen van zoogdieren of bepaalde vogelsoorten met een bijkomende nestbescherming aanwezig
zijn.

5 . 2 . 5 .3

A a n wez i ge wate r lo p en / ka n a l e n

Het studiegebied wordt doorkruist door meerder waterlopen (zie Figuur IX-24). In het kader van
voorliggend project zijn de Zenne (ook de oude beddingen), het insteekdok en het kanaal Brussel-Charleroi
belangrijk. Hieronder wordt een beschrijving weergegeven van de ecologische kwaliteit van de vernoemde
waterlopen/kanalen.
Figuur IX-24: situering waterlopen doorheen het studiegebied (geel gemarkeerde zones geven de
visvriendelijke oevers aan)

5.2.5.3.1 DE ZENNE

Zoals reeds werd aangegeven in de discipline oppervlaktewater bezit de Zenne een matige biologische
kwaliteit. De rivier is onderhevig aan allerlei instromen van al dan niet gezuiverd afvalwater. Sinds de
opstart van de waterzuiveringsinstallaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) kan de Zenne terug
beschouwd worden als een levende rivier, echter nog in een ‘slechte toestand’ wat betreft de ecologische
waardering volgens de Kaderrichtlijn Water (beoordelingspunt bij het verlaten van het BHG). De
aanwezigheid van meerdere vissoorten geeft dit aan. Tijdens visbemonsteringscampagnes (2013/2016) 59
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Van Onsen S., Breine J. en Triest L. (2016) De biologische kwaliteit van waterlopen, kanaal en vijvers in het brussels hoofdstedelijk
gewest in 2016: fytoplankton, fytobenthos, macrofyten, macro-invertebragen en vissen. Feb. 2017. VUB en INBO in opdracht van
Leefmilieu Brussel.
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werden een 15-tal soorten aangetroffen: baars, bermpje, bittervoorn, blankvoorn, blauwbandgrondel,
driedoornige stekelbaars, giebel, karper, kolblei, kopvoorn, paling, rietvoorn, riviergrondel, tiendoornige
stekelbaars, zonnebaars.
Ook bij de andere beoordelingparameters werd een verbetering aangetroffen, hoewel dit niet altijd gelinkt
kan worden aan de verbeterde waterkwaliteit. Bij de fytobenthos werd een klasseverhoging geconstateerd,
namelijk van ontoereikend (2013) naar matig (2016). De globale kwaliteitsverbetering werd ook statistisch
bevestigd.
5.2.5.3.2 OUDE ZENNE

De Oude Zenne situeert zich ten noorden van het projectgebied en maakt deel uit een gebied ‘Dorent’ dat
in het kader van het Sigmaplan heringericht werd om meer ruimte te maken tot waterberging/-buffering
bij overvloedige neerslag. In het kader van de herinrichtingswerking werden zones afgeplagd, bomen
gekapt, houtkanten aangeplant en poelen/waterpartijen gegraven en/of hersteld. Zo werd ook de oude
bedding van de Zenne vrijgemaakt van bomen, de oevers werden afgeschuind en het overtollig slib werd
er geruimd.
5.2.5.3.3 HET ZEEKANAAL BRUSSEL-RUPEL

Ook de ecologische toestand van het kanaal wordt opgevolgd. Gedurende de laatste jaren werden
meerdere visvangstcampagnes ondernomen. In één van de laatste rapporteringen 59 werden volgende
vissoorten aangetroffen: baars, bittervoorn, blankvoorn, blauwbandgrondel, brasem, giebel, karper,
kolblei, paling, pos, rietvoorn, riviergrondel, snoekbaars, zeelt, zwartbekgrondel. De toename van exoten,
in het bijzonder de zwartbekgrondel, werd zorgwekkend bevonden.
Daarnaast werden ook andere parametergroepen bemonsterd. Zo werd vastgesteld dat het aandeel
Daphnia bij de grote Cladocera ondermaats was. Bij de macroinvertrebraten werd op een meetpunt een
terugval waargenomen ten opzichte van voorgaande monitoringen. Dit kon een gevolg zijn van de
natuurlijke fluctuatie langsheen de grens tussen matige en goede kwaliteit maar naar alle waarschijnlijkheid
heeft de populatietoename van de Chinese wolhandkrab een grote impact op de soortensamenstelling.
Op vlak van ecologische waardering scoort het kanaal ‘matig’ (2016). Er wordt doorheen de jaren op
ecologisch vlak geen statistisch significante evolutie van de waterkwaliteit vastgesteld.
Ten noorden van het projectgebied werd een deel van de oeverzone heraangelegd en werden een aantal
plasbermen gecreëerd (zie gele lijnen op Figuur IX-24). De aanleg op de rechteroever werd uitgevoerd in
2002, die ter hoogte van de linkeroever in 2006-2007. Een voorbeeld van zo’n aanpassing wordt
weergegeven op Figuur IX-25.
Figuur IX-25 visvriendelijk oever (plasberm) in het kanaal Brussel-Rupel ter hoogte van Grimbergen
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Deze aanpassingen bieden de mogelijkheid om een natuurlijke oevervegetatie te laten ontwikkelen waarin
vissen geschikte omstandigheden vinden om te paaien en eieren af te zetten. In een evaluatierapport 60
over deze oeveraanpassingen werd effectief vastgesteld dat er een verhoogde aantal juveniele vissen
aanwezig zijn en dat de meeste vissoorten ook enkel gevangen werden rondom de aangepaste oevers. Er
werd op basis van een aantal waterkwaliteitsparameters ook vastgesteld dat de gebruike ontwerpen ruimte
voor verbetering bevatten om een hogere bijdrage te kunnen leveren aan de biodiversiteit van het
oppervlaktewater. Bijvoorbeeld is de waterverversing te beperkt waardoor er op bepaalde momenten
zuurstofgebrek kan optreden en kunnen de oevers op een andere manier aangelegd worden om betere
kieming van de doelvegetatie te bevorderen.
5.2.5.3.4 HET INSTEEKDOK

Het insteekdok spoort wat waterkwaliteit betreft mee met het Zeekanaal Brussel-Rupel. Al kan dit
waterlichaam wel beschouwd worden als een zo goed als stilstaand water. Er wordt in tegenstelling tot het
kanaal geen stromingsdebiet vastgesteld.
Wat soortenstelling en waterkwaliteit op vlak van biologische parameters kan dan ook verwezen worden
naar de bespreking van het Zeekanaal Brussel-Rupel. In het insteekdok zijn er geen voorzieningen getroffen
om het paaien van vissen te bevorderen. Gezien de onnatuurlijke bouw van het dok kan dan ook verwacht
worden dat er geen betekenisvolle paaiactiviteit kan worden vastgesteld. Gezien het ontbreken van
voldoende schuilmogelijkheden zal het aandeel juveniele vissen dan ook beperkt zijn.
Echter er kan wel aangehaald worden dat, ten gevolge van de stilstaande watermassa, recentelijk een
blauwalgenbloei en/of een vissterfte (grote vissen) werd vastgesteld ten gevolge van zuurstofarme
omstandigheden. Op dat moment was de bestaande centrale niet in werking.
Er is geen natuurlijke verbinding met de Zenne. Enkel bij hoge waterstanden in het kanaal kan een
kunstmatige hevel geactiveerd worden waarbij water uit het insteekdok naar de Zenne kan worden
overgeheveld. Op basis van deze gegevens kan aangenomen worden dat natuurlijke vismigratie tussen het
insteekdok en de Zenne zo goed als onbestaande is.

5.3

METHODOLOGIE – BEOORDELINGSKADER

5.3.1

A l g em e e n k a d e r

Bij de beoordeling van de effecten op biodiversiteit zal volgend significantiekader worden toegepast:
-

-3: aanzienlijk negatief effect: volledige vernietiging/permanente verdwijning van waardevol biotoop,
habitat of soort door biotoopverlies, versnippering en barrièrewerking, verzuring en vermesting of
door rustverstoring.

-

-2: negatief effect: wijziging/gedeeltelijke verdwijning of aantasting van waardevol biotoop, habitat of
soort door biotoopverlies, versnippering en barrièrewerking, verzuring en vermesting of door
rustverstoring.

-

-1: beperkt negatief effect: tijdelijke wijziging/beperkte verdwijning of aantasting van waardevol
biotoop, habitat of soort door biotoopverlies, versnippering en barrièrewerking, verzuring en
vermesting of door rustverstoring.

-

0: geen of verwaarloosbaar effect.
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Vermeersch S., Van Kerckvoorde A., Van Ballaert S., Baeyens R., De Geest L., De Marteleire N., Gelaude E., Mouton A., Vervaet K.,
Pieters M., Robberechts K., Willems K. (2017) Ecologische opvolging van plasbermen langs het Kanaal Brussel-Schelde, het Kanaal
Charleroi-Brussel en het Kanaal Leuven-Dijle. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (45). Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
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-

+1: beperkt positief effect: tijdelijke verbetering, versterking of toename van waardevol ecotoop door
biotoopontwikkeling, ontsnippering of door tijdelijke afname rustverstoring of verbetering
luchtkwaliteit

-

+2: positief effect: verbetering, versterking of toename van waardevol ecotoop of habitat door
biotoopontwikkeling, ontsnippering of door permanente afname rustverstoring of verbetering
luchtkwaliteit.

-

+3: aanzienlijk positief effect: permanente belangrijke verbetering of sterke toename van zeer
waardevol of waardevol ecotoop of habitat door biotoopontwikkeling, ontsnippering of door
belangrijke en permanente afname rustverstoring of verbetering luchtkwaliteit.

Tevens zal het project en zijn effecten afgetoetst worden aan de van toepassing zijnde juridische
randvoorwaarden (Natuurdecreet: zorgplicht en stand-still principe).

5.3.2

Beoordelingskader geluid

Er wordt bij de beoordeling van de potentiële geluidsimpact een aftoetsing gemaakt ten opzichte van de
richtwaarden zoals vooropgesteld door onder meer Kwak e.a. (2006)61 of Foppen e.a. (2002)62. Deze
richtwaarden zijn geluidsniveaus waarboven significante effecten ten gevolge van verkeersgeluiden zijn
vastgesteld (bijvoorbeeld, meer dan 50 % afname broedgevallen). Echter deze situatie is niet altijd
vergelijkbaar met een industriële context. In deze omgeving hebben de kwaliteit van de biotopen en de
visuele verstoring naar alle waarschijnlijkheid een groter effect dan de invloed van het omgevingsgeluid.
De richtinggevende waarden die gebruikt worden in dit MER zijn:
- Bosvogels
- Rietvogels - zangvogels
- Weidevogels, graslandvogels
- Heidevogels, duinvogels
- Watervogels
- Kustbroedvogels

42 dB(A);
42 dB(A);
43 dB(A);
48 dB(A);
55 à 60 dB(A);
60 dB(A).

Voor een beoordeling van de impact wordt gebruik gemaakt van 7-delig beoordelingskader, zoals hierboven
wordt vermeld.

5.3.3

B e o o r d e l i n g v e r m e s ti n g e n v e r z u r i n g

In het arrest van 25 februari 2021 (nr. A-2021-0697) oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat
het verlenen van een vergunning louter op basis van de vaststelling dat het voldoet aan het PAS-kader
strijdig is met de bepalingen van artikel 36ter van het Natuurdecreet. Hierdoor wordt niet langer gebruik
gemaakt van het kwantitatief beoordelingskader met procentuele drempelwaardes. In de passende
beoordeling (toegevoegd als bijlage B1) wordt een eigen autonome inschatting gemaakt van de omvang en
de potentiële invloeden van de verzurende en vermestende deposities en dit op grond van de best
beschikbare wetenschappelijke gegevens.

61

Kwak, R.G.M., Reijnen, M.J.S.M. & Kuipers, H. (2006). Nadere verkenning van de invloed van verkeerslawaai op broedvogels in
Natura 2000 gebieden. Alterra, Wageningen, 65 p.
62 Foppen R., van Kleunen A., Loos W., Nienhuis, J. & Sierdsema, H. (2002). Broedvogels en de invloed van hoofdwegen, een nationaal
perspectief. Onderzoeksrapport nr 2002/08 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft.
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Zoals aangegeven in de passende beoordeling en in §5.2.2 van het MER komt het studiegebied overeen
met de depositiebijdrages binnen de gemodelleerde pluim 63 waarbij er waarneembare veranderingen
kunnen optreden op de aanwezige habitats en zoekzones van de speciale beschermingszones (SBZ). In
functie van de beoordeling van de potentiële waarneembare veranderingen op de habitats en zoekzones
zal in in de verdere beoordeling, in eerste instantie gekeken worden naar de habitattypes met de laagste
kritische depositiewaardes64 (verder KDW genoemd) die daarenboven onderhevig zijn aan de hoogste
bijdragen.
Voor de effectbeoordeling van eutrofiërende of verzurende deposities in de Passende Beoordeling is het
criterium van de kritische depositiewaarden van bijzonder belang. De kritische depositiewaarde (KDW) is
een wetenschappelijk gefundeerde grenswaarde voor eutrofiering en verzuring. Als de totale belasting
(achtergronddepositie + project-gerelateerde depositie) onder de desbetreffende KDW blijft, kunnen
significante schadelijke effecten die door de betrokken depositie worden veroorzaakt, met zekerheid
worden uitgesloten. De kritische depositiewaarden maken het mogelijk de vereiste beoordeling per geval
uit te voeren op een gekwantificeerde basis.
Op veel locaties in Vlaanderen wordt de KDW echter reeds overschreden door de achtergronddepositie
(ADW). Om de meetbaarheid en toewijsbaarheid van een toename in stikstofdepositie aan een bepaalde
ontwikkeling ter hoogte van een overbelast habitat te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van een
grenswaarde.
Voor de afbakening van het onderzoeksgebied wordt een grenswaarde van 0,3 kg N/ha.jaar gehanteerd.
Deze grenswaarde geeft het minimaal niveau van stikstofdepositie aan, bij voorzichtige hypothesen volgens
de stand van de wetenschappelijke kennis, die geldig (aantoonbaar/detecteerbaar) kan worden
toegewezen aan een specifieke bron. Onder deze grenswaarde is de met het project samenhangende
toename in stikstofdepositie niet empirisch verifieerbaar door metingen, noch relevant in termen van
effecten, en is derhalve irrelevant volgens de normen van praktische redelijkheid en evenredigheid. Als de
stikstofdepositie kleiner is of gelijk is aan deze grenswaarde, kan geen oorzakelijk verband tussen emissie
en depositie worden aangetoond (oorzaak-effect-relatie), zodat niet langer wordt voldaan aan de
voorwaarden voor de beoordeling van de verenigbaarheid van een project. Aangezien deze waarde de
grens van de toewijzing van een bepaald effect vertegenwoordigt, moet een waarde van 0,3 kg N/ha.jaar
of minder in de praktijk buiten beschouwing worden gelaten (Balla et al. 2013 65). Indien dus onder de
grenswaarde wordt gebleven, kan worden aangenomen dat het project niet kan leiden tot een
betekenisvolle aantasting van een speciale beschermingszone ten gevolge van stikstofdepositie (zie ook
Backes en Kaajan, 2019)66
Ook voor de beoordeling van de impact naar verzuring kan gesteund worden op voorgaande redenering.
Een depositie van 0,3 kg N/ha.j komt overeen met een impact van 21 Zeq/ha.j67. Er kan dus ook gesteld
worden dat bijdrages onder de 21 Zeq/ha.j enkel modelmatig nauwkeurig te beschouwen zijn maar niet
zorgen voor een waarneembaar effect (gebaseerd op irrelevantie-drempel van 0,3 kg N/ha.j. uit Balla
(2013)65 en Backes en Kaajan (2019)66). Deze bijdrage kan geen wetenschappelijk aantoonbare effecten
veroorzaken met een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen als gevolg.
Indien de grenswaarde wordt overschreden, is een verdere beoordeling op het niveau van voorkomende
en tot doel gestelde habitats noodzakelijk.

63

Deze pluim wordt berekend met het IMPACT-model aan de hand van de NOx, NH3 en SOx emissieconcentraties.
De kritische depositie waarde ook wel kritische grenswaarde of kritische last genoemd, is de maximaal toelaatbare milieudruk per
eenheid van oppervlakte of volume die een bepaald habitattype of leefgebied kan verdragen zonder dat deze - volgens de huidige
kennis - er hinder van ondervindt.
65 Balla S, Uhl R., Schlutow A;, Lorentz H., Förster M., Becker C. (2013) Untersuchung und Bewertung von straßenverkehrsbedingten
Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope. FE84.01.2/209/
66Backes C.W. en Kaajan M.M. (2019) Juridische randvoorwaarden voor een drempelwaarde voor Natura 2000-gebieden.
Management samenvatting
67
1 mol N (14 g) komt overeen met 1 ZEQ (0,3 kg N komt bijgevolg overeen met 21 Zeq.
(www.milieurapport.be/woordenboek/)zuurequivalent
64
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Ook in het kader van de cumulatieve benadering wordt ook aangenomen dat de bijdrages onder de 0,3
kg/ha.j of 21 Zeq/ha.j niet kunnen verrekend worden. Hiervoor wordt gesteund op volgend vaststelling uit
Backes en Kaajan (2019)66.

5.3.4

V e r m e s t e n d e e n v e r z u r e n d e d e p o s i t i e s – j u r i d i sc h e a f t o e t si n g

Het significantiekader, zoals aangegeven onder punt 5.3.3, is onderscheiden van het PAS-significantiekader
waarbij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in zijn arrest van 25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697) een
aantal kritische bedenkingen heeft geformuleerd.
Het PAS-significantiekader werd geoperationaliseerd door een aantal zogenaamde significantiedrempels,
bestaande uit procentuele drempelwaarden voor bijdragen van een individueel project aan de kritische
depositiewaarde (KDW) van stikstof in een bepaald habitat (zie punt 5.3.3). Het aanwenden van het PASsignificantiekader impliceert dat vergunningsaanvragen werden beoordeeld op basis van de vraag of het
aandeel stikstof dat een project bijdraagt aan de KDW een bepaalde drempel overstijgt.
Zich steunend op het zogenaamde "PAS-arrest" van het Hof van Justitie van 7 november 2018 (gevoegde
zaken C-293/17 en C-294/17), was de Raad voor Vergunningsbetwistingen van oordeel dat werken met het
PAS-significantiekader (en in het bijzonder met de erin vervatte drempels), niet afdoende wetenschappelijk
verzekert dat een project geen betekenisvolle aantasting kan veroorzaken. Een loutere verwijzing naar het
niet overschrijden van de drempels in het kader van de zgn. voortoets – dit is bij de eerste screening waarin
wordt beoordeeld of er überhaupt sprake kan zijn van betekenisvolle effecten – kan volgens de Raad voor
Vergunningsbetwistingen niet verantwoorden dat een vergunning kan worden verleend zonder het
uitvoeren van een eigenlijke passende beoordeling.
Hoewel de toegevoegde passende beoordeling (bijlage B1) wel degelijk een eigenlijke passende
beoordeling uitmaakt (en dus niet kadert in het vooronderzoek), wordt uit maximale voorzorg en
voorzichtigheid en dus met integrale inachtname van het voorzorgsbeginsel, het PAS-significantiekader en
de daarin vervatte drempels, verlaten. Integendeel wordt op concrete en individuele wijze, aan de hand
van de specifieke kenmerken/effecten van het project en de specifieke milieukenmerken en –
omstandigheden van de speciale beschermingszone ('SBZ') beoordeeld en toegelicht waarom
betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ uitgesloten is.
Hierbij wordt rekening gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen alsook met gebeurlijke
cumulatieve effecten (inclusief de achtergrondconcentraties) en worden de criteria en richtsnoeren die
volgen uit de rechtspraak van het Hof van Justitie, van de Raad van State en van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen integraal geëerbiedigd. Zoals blijkt uit wat volgt, bestaat er op basis van een
analyse van alle relevante gegevens en maatregelen aan de hand van de best beschikbare
wetenschappelijke kennis geen redelijke twijfel dat er geen meetbare of aantoonbare schadelijke gevolgen
zullen zijn voor de in beschouwing genomen SBZ.
De initiatiefnemer houdt eraan in wat volgt grondig te motiveren en toe te lichten waarom dit het geval is.

5.4
5.4.1

BESCHRIJVING VAN DE ACTUELE SITUATIE
Situering

De actuele situatie betreft de bestaande centrale in haar huidige configuratie (zgn. ‘open cycle’). In deze
situatie wordt de centrale ingezet voor discontinue piekproductie van elektriciteit. In 2019 heeft de
bestaande centrale ca. 455 uren gedraaid. De overige periode van het jaar staat de centrale in stilstand.
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Beoordeling actuele situatie

5 . 4 . 2 .1

P ro j ec t- M ER b e sta a nd e S TEG - i n sta l l at ie (P R 2 4 2 4 )

De actuele situatie komt overeen met de geplande situatie beschreven in het MER dat werd opgemaakt bij
de hervergunning van de bestaande STEG in 2017 (PR2424) en kunnen de nu nog relevante beoordelingen
worden overgenomen:
−

Door de lozing van gezuiverd afvalwater worden er geen nadelige effecten inzake eutrofiëring
verwacht in de geplande toestand (ongeacht het scenario). De waterkwaliteit van de Zenne zal niet
betekenisvol gaan wijzigen door de lozingen. Lozing van opgewarmd koelwater; wat in de geplande
situatie bij volcontinue productie of in de geplande situatie bij piekproductie uitzonderlijk en
tijdelijk kan optreden, zorgt slechts voor een zeer beperkte en aanvaardbare
temperatuursverhoging, zodat er geen nadelige effecten voor de biodiversiteit te verwachten zijn.

−

Wat betreft de geluidsemissies van de Vilvoorde Power Plant zal de bijdrage ter hoogte van het
meest nabije natuurgebied in de geplande situatie (ongeacht het scenario) steeds kleiner zijn dan
30 dB(A) zodat er geen negatieve effecten door rustverstoring zullen optreden. Op de site zelf
komen geen belangrijke vogelsoorten voor, behalve de slechtvalk, die weinig hinder zal
ondervinden van de geplande activiteiten. Er zijn geen nadelige effecten door rustverstoring te
verwachten.

5 . 4 . 2 .2

A c hte rg ro n d co n ce nt rat i e ve r m e ste n d e en v e r z u re n d e d e p o si t i e s
( V LOP S 2 0 2 0 )

In functie van de kwantificering van de verzurende en vermestende deposities in actuele situatie wordt
verwezen naar de VLOPS20-kaarten voor totale verzurende en totale vermestende deposities. Deze kaarten
tonen de totale verzurende en vermestende depositie berekend op basis van de Vlaamse emissiegegevens
van 2018 en de meteodata van 2019 en geven het meest actueel beeld van de achtergrondconcentraties
in Vlaanderen.
Figuur IX-26 en Figuur IX-27 situeren het projectgebied en de nabijgelegen habitatrichtlijngebieden op de
VLOPS20-kaarten voor vermesting en verzuring.
5.4.2.2.1 VERMESTING -

SITUERING

Ter hoogte en in de nabijheid van het project is de aanwezige natuur onderhevig aan een vermestende
achtergrondconcentratie die varieert tussen 15 en 35 kg N/ha.j. Figuur IX-26 situeert het projectgebied op
de achtergrondkaart vermesting VLOPS 2020. Ter hoogte van het meest nabijgelegen
habitatrichtlijndeelgebied BE2300044-19 ‘De Dorent’ situeert de achtergrondconcentratie (2020) voor
vermesting zich tussen 18,2 en 20,1 kg N/ha.j.
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Figuur IX-26: Situering van Engie op de VLOPS20-kaart vermesting (totale stikstofdepositie) inclusief
weergave van de SBZ-H in de ruime omgeving

In functie van de overheersende windrichting, zone ten noordoosten van het projectgebied, wordt
ingezoomd op de zone waarop de grootste potentiële bijdrages ten gevolge van vermesting kunnen worden
verwacht. Deze liggen dus het dichtst bij de emissiebronnen van de STEG-centrale. Figuur IX-27 geeft de
VLOPS20-kaart voor vermesting weer, samen met de habitatwaardige biotopen (Natura2000 habitatkaart)
gebaseerd op de BWK v2020 en de SBZ-H.
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Figuur IX-27: Situering van Engie op de VLOPS20-kaart vermesting (totale stikstofdepositie) inclusief
weergave van de habitatwaardige biotopen (op basis van BWK v2020) samen met de windafwaarts
gelegen deelgebieden.

Om een detailbeeld te krijgen van de actuele stikstofdepositie op de habitattypes werd een kaart
ontwikkeld (zie
Figuur IX-28 en Figuur IX-29) waarop de kritische depositiewaardes van de habitats werden aangeduid in
de voorlopige zoekzonekaart v2, gekoppeld aan de achtergronddeposities op basis van de VLOPS20-kaart
voor vermesting.
Figuur IX-28 geeft de voorlopige zoekzones weer waarbinnen er, op basis van de KDW van het type habitat
in de zoekzone, een overschrijding van de KDW ten gevolge van de vermestende achtergronddeposities is
berekend. Figuur IX-29 geeft de voorlopige zoekzones weer waarbinnen er, op basis van de KDW van het
type habitat in de zoekzone, geen overschrijding van de KDW ten gevolge van de vermestende
achtergronddeposities is berekend.
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Figuur IX-28: Weergave van de voorlopige zoekzones waarbinnen er, op basis van de KDW van het type
habitat in de zoekzone, een overschrijding is van deze KDW ten gevolge van de vermestende
achtergronddeposities (AW)

De habitattypes in de omgeving van het projectgebied waarbij een overschrijding van de KDW-waarde
wordt vastgesteld, kunnen toegewezen worden aan de zoekzones voor de types 6410, 9120_9190 en 9160.
Heel lokaal wordt er voor type 6510 een overschrijding vastgesteld. Voor een exacte waarde wordt
verwezen naar Tabel IX-81. In Tabel IX-81 is reeds rekening gehouden met de doelstellingen uit het
natuurbeheerplan opgemaakt voor het habitatrichtlijngebied BE2300044-19 De Dorent. Hierdoor komt de
situatie ter hoogte van de Dorent in Figuur IX-28 niet volledig meer overeen met de situatie in werkelijkheid.
Centraal in het gebied situeert zich een rood gemarkeerde zone van hat habitattype ‘6230’ (blauwe pijl). In
het noordelijk deel bevindt zich een zoekzone voor het type ‘9160’ (gele pijl). Voornoemde habitattypes
zijn na de herinrichting van de Dorent niet meer meegenomen en vervangen door een ander habitattype
(hier 6510). Dit betekent echter niet dat de instandhoudingsdoelstellingen voor deze habitattypes niet
meer gehaald kunnen worden. Het betreffen namelijk percelen/gebieden die deel uitmaken van een
zoekzone voor deze habitattypes. Deze zoekzones zijn steeds groter dan de oppervlaktedoelstelling van de
hieraan gekoppelde habitattypes. Het schrappen van bepaalde delen van de zoekzones kan enkel indien
resterende oppervlaktes voldoende garantie bieden op het behalen van de hieraan gekoppelde
oppervlaktedoelstellingen. Door het bekrachtigen en uitvoeren van het natuurbeheerplan voor dit
deelgebied zonder de habitattypes 6230 en 9160 werden de resterende zoekzones binnen het
habitatrichtlijngebied BE2300044 voldoende groot geacht om de oppervlaktedoelstellingen te behalen.
Hierdoor is de overschrijding van de KDW voor de zoekzones met betrekking tot de types 6230 en 9160 niet
meer van toepassing en dient de aftoetsing gemaakt te worden voor de KDW van onder meer het
habitattype 6510 (en de relevante subtypes).
Echter zijn er in de omgeving van het projectgebied ook habitattypes aanwezig waarvan de KDW-waarden
voor vermesting niet worden overschreden. In hoofdzaak betreft dit types met een hogere KDW-waarde
voor vermesting (> 20 à 25 kg N/Ha.j) zoals het type 6510, 9160, 91E0.
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Figuur IX-29: Weergave van de voorlopige zoekzones waarbinnen er, op basis van de KDW van het type
habitat in de zoekzone, geen overschrijding is van deze KDW ten gevolge van de vermestende
achtergronddeposities (AW)

5.4.2.2.2 VERMESTING –

BEOORDELING

Uit de beschrijving van de actuele situatie wat betreft de vermestende deposities, blijkt dat een aantal
zoekzones van bepaalde habitattypes te maken hebben met een overschrijding van de kritische
depositiewaarden. Logischerwijze betreffen dit types met een lage KDW-waarde voor vermesting zoals
6410, 9160 of 9190.
5.4.2.2.3 VERZURING -

SITUERING

Ter hoogte en in de nabijheid van het project is de aanwezige natuur onderhevig aan een verzurende
achtergrondconcentratie die varieert tussen 1.501 en 3.000 Zeq/ha.j. Figuur IX-30 situeert het
projectgebied op de achtergrondkaart verzuring VLOPS 2020. Ter hoogte van de BE2400033-19 Dorent, het
meest nabije gebied dat behoort tot een speciale beschermingszone bedraagt de verzurende depositie zich
tussen 1.686 en 1.846 Zeq/ha.j.
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Figuur IX-30: Situering van Engie op de VLOPS20-kaart verzuring (totale verzurende depositie) inclusief
weergave van de SBZ-H in de ruime omgeving

Ook voor de verzuring kan even ingezoomd worden op de zone die potentieel onderhevig kan zijn de
grootste bijdrage aan verzuring ten gevolge van het project.
Figuur IX-31 geeft de VLOPS20-kaart voor verzuring weer samen met de habitatwaardige biotopen
(Natura2000 habitatkaart) gebaseerd op de BWK v2020 en de SBZ-H.
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Figuur IX-31: Situering van Engie op de VLOPS20-kaart verzuring (totale verzurende depositie) inclusief
weergave van de habitatwaardige biotopen (op basis van BWK v2020) samen met de windafwaarts
gelegen deelgebieden

Om een detailbeeld te krijgen van de actuele verzurende deposities op de habitattypes werd een kaart
ontwikkeld (zie Figuur IX-32 en Figuur IX-33) welke de kritische depositiewaardes van de habitats aangeduid
in de voorlopige zoekzonekaart v2 koppelt aan de achtergronddeposities op basis van de VLOPS20-kaart
voor verzuring. Figuur IX-32 geeft de voorlopige zoekzones weer waarbinnen er, op basis van de KDW van
het type habitat in de zoekzone, een overschrijding van de KDW ten gevolge van de verzurende
achtergronddeposities is berekend. Figuur IX-33 geeft de voorlopige zoekzones weer waarbinnen er, op
basis van de KDW van het type habitat in de zoekzone, geen overschrijding van de KDW ten gevolge van de
verzurende achtergronddeposities is berekend.
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Figuur IX-32: Weergave van de voorlopige zoekzones waarbinnen er, op basis van de KDW van het type
habitat in de zoekzone, een overschrijding is van deze KDW ten gevolge van de verzurende
achtergronddeposities (AW)

De habitattypes in de omgeving van het projectgebied waarbij een overschrijding van de KDW-waarde
wordt vastgesteld, kunnen toegewezen worden aan de zoekzones voor de types 6410, 6230, 6510,
9120_9190 en 9160. Voor een exacte waarde van de types in de nabijheid van het projectgebied wordt
verwezen naar Tabel IX-81.
Echter zijn er in de omgeving van het projectgebied ook habitattypes aanwezig waarvan de KDW-waarden
voor verzuring niet worden overschreden. In hoofdzaak betreft dit types met een hogere KDW-waarde voor
verzuring (> 1.800 kg Zeq/ha.j) zoals het type 91E0.
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Figuur IX-33: Weergave van de voorlopige zoekzones waarbinnen er, op basis van de KDW van het type
habitat in de zoekzone, geen overschrijding is van deze KDW ten gevolge van de verzurende
achtergronddeposities (AW)

5.4.2.2.4 VERZURING -

BEOORDELING

Uit de beschrijving van de actuele situatie wat betreft de verzurende deposities, blijkt dat een aantal
zoekzones van bepaalde habitattypes te maken hebben met een overschrijding van de kritische
depositiewaarden. Logischerwijze betreffen dit types met een lage KDW-waarde voor verzuring zoals 6410,
6230, 6510, 9120_9190 en 9160. De achtergrondconcentraties voor vermesting en verzuring zijn ten
opzichte van enkele zoekzones van bepaalde habitattypes hoger de kritische depositiewaarde waardoor
het niet uitgesloten is dat er bepaalde betekenisvolle invloeden op de instandhoudingsdoelstellingen
kunnen worden veroorzaakt.

5.5

BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE

De referentiesituatie is de situatie waarmee de effecten in de geplande situatie worden vergeleken. In het
kader van de luchtemissies en de hieraangekoppelde deposities worden de effecten beoordeeld ten
opzichte van de achtergronddeposities, hetgeen het best overeenkomt met de actuele situatie. De
achtergrondconcentraties voor vermesting en verzuring zijn ten opzichte van enkele zoekzones van
bepaalde habitattypes hoger dan de kritische depositiewaarde waardoor het niet uitgesloten is dat er
bepaalde betekenisvolle invloeden op de instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden veroorzaakt.
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In dit MER wordt als referentiesituatie de actuele situatie genomen doch zonder dat de bestaande centrale
in werking is, ook niet als piekeenheid. Hierdoor wordt in deze situatie uitsluitend de fysieke aanwezigheid
van de centrale in zijn huidige configuratie besproken en beoordeeld. Bijgevolg zijn er geen relevante
emissies naar lucht, geluid en water te verwachten. Zelfs indien er enige onderhoudswerkzaamheden
zouden plaatsvinden, kan gesteld worden dat er geen effecten te verwachten zijn op de biodiversiteit in
het studiegebied die aanleiding kunnen geven tot een betekenisvolle aantasting van de
instandhoudingsdoelstellingen.

5.6

EFFECTVOORSPELLING- EN BEOORDELING VAN DE GEPLANDE SITUATIE

In de geplande situatie wordt een beoordeling gemaakt van de potentiële effecten op de biodiversiteit door
de bouw en exploitatiefase van de nieuwe STEG-centrale in combined cycle.
De volgende fases zullen in voorliggende discipline beoordeeld worden:
•

Aanlegfase: tijdelijke fase waarbij de nieuwe STEG gebouwd wordt en de huidige STEG in
exploitatie blijft als piekeenheid.

•

Exploitatiefase: Exploitatie van de nieuwe STEG (volcontinu en in combined cycle).

•

Afbraakfase van de bestaande centrale.

Voor de noodzakelijke koeling van de nieuwe STEG zullen 2 scenario’s beschreven worden:
•

Exploitatie van bestaande koeltorens;

•

Bouw en exploitatie van ‘aerocondensor’.

Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens met betrekking tot de beoordeling van de geplande situatie,
aangereikt door de disciplines lucht, water en geluid. De beoordeling van de potentiële effecten gebeurt
op basis van de beoordelingskaders zoals vermeld in IX § 5.3.
De verzuring en vermesting door atmosferische emissies wordt beoordeeld aan de hand van de bijdrage
aan de verzurende en vermestende depositie ten opzichte van de kritische lasten van de aanwezige
habitattypes. De beoordeling houdt rekening met de gemeten achtergrondwaarden en de bijdrage van de
geplande centrale bovenop deze lokale achtergrondwaarden.
Opmerking:
Op basis van de publiek beschikbare informatie (o.a. omgevingsloket, MER-databank, …) zijn er in de
omgeving geen projecten gekend, die in het studiegebied ten opzichte van de achtergrondconcentratie een
bijdrage tot vermesting en verzuring geven, die kunnen leiden tot meetbare invloeden op de
instandhoudingsdoelstellingen. Hierdoor kan de achtergrondconcentratie voor vermesting en verzuring, de
VLOPS2020-achtergrondkaarten, ook beschouwd worden als de situatie waarop de geplande situatie
cumulatief wordt afgetoetst, conform de toelichting onder het punt 5.3.4.
De effecten van rustverstoring zijn in de geplande situatie mogelijk in twee situaties. Bij de afbraak van de
bestaande gebouwen en de opbouw van de nieuwe installatie kunnen er potentiële effecten ontstaan ten
gevolge van enerzijds beweging en anderzijds geluidsemissies. Bij de exploitatie van de site valt de
potentiële verstoring door beweging grotendeels weg en kunnen er wel nog potentiële effecten optreden
ten gevolge van de exploitatie. De eventuele effecten ten gevolge van deze geluidsemissies worden
beschreven op basis van gegevens en conclusies zoals weergegeven en beoordeeld in de discipline geluid.
De mate van verstoring is onder meer afhankelijk van de aanwezigheid van verstoringsgevoelige
vogelsoorten. De beoordeling gebeurt kwalitatief.
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Eventuele effecten op de ontvangende waterlopen en de effecten ten gevolge van captatie van
oppervlaktewater worden aanvullend vergeleken met de referentietoestand en, indien relevant, getoetst
aan de lange termijndoelstellingen. De beoordeling van de effecten op het aquatisch leven gebeurt
kwantitatief en dit op basis van de gegevens die worden aangereikt in de discipline water.
Tot slot worden de effecten op biodiversiteit ten gevolge van biotoopverlies door de geplande
uitbreidingen geëvalueerd.
Als laatste wordt een koppeling gemaakt met de ontwikkelingscenario’s.

5.6.1

Aanleg-/afbraakfase

Tijdens de opbouw (aanlegfase) zullen bepaalde activiteiten de biodiversiteit in de omgeving potentieel
kunnen beïnvloeden. Ook tijdens de hieropvolgende fase, de afbraakfase, kan een bepaalde vorm van
beïnvloeding ontstaan.
Concreet wordt er gedacht aan ondermeer:
-

Rustverstoring tijdens het aanbrengen van funderingen, tijdens het opbouwen van constructies of
tijdens het afbreken van de bestaande installatie;
Rustverstoring door beweging of lichthinder;
Verdroging door bemaling;
Biotoopverlies.

Uit de beschrijving van de aanlegfase blijkt dat het aanbrengen van de paalfunderingen door middel van
schroefpalen zal gebeuren. Dit is een op vlak van geluidsproductie een veel betere optie dan het heien van
de funderingspalen. Er wordt dan ook ten gevolge van deze werkzaamheden geen relevante hinder
verwacht. Bovendien, wordt door de geluidsdeskundige gesteld dat er door de werfwagens geen relevante
geluidsimpact op de omgeving wordt verwacht en dit zowel in de aanlegfase als tijdens de afbraak. Er kan
gesteld worden dat er ten gevolge van geluidemissies geen relevante effecten op de biodiversiteit zal zijn.
Het project zal een tijdelijke toename van het aantal personenbewegingen op het terrein veroorzaken.
Echter de impact ten opzichte van eventuele pleisterende vogels ter hoogte van het insteekdok (deel Engie)
is beperkte ten opzichte van het volledige insteekdok waardoor potentiële effecten te verwaarlozen zijn
ten opzichte van het volledige insteekdok. Ook worden er ook geen verstorende effecten ten oosten van
het projectgebied, in de aan projectgebied grenzende groenzone, verwacht. In combinatie met de
bufferende werking van de aanwezige vegetatie op het oostelijk deel van het projectgebied en de afstand
tot deze zone is ruim voldoende om effecten door beweging te vermijden en zijn er geen relevante effecten
te verwachten.

Uitgave: April 2021

PROJECT-MER
STEG-VILVOORDE

Revisie: 3.0
p. IX.189

IX. EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING

Aan de exploitatiefase gaat een tijdelijke opbouwfase aan vooraf. Ook tijdens deze fase kunnen
luchtemissies ontstaan die kunnen bijdragen tot de vermestende en verzurende deposities. Uit de
beoordeling van de deskundige lucht blijkt, bij een theoretische situatie waarbij de bouwwerkzaamheden
zich gedurende een jaar aan een maximale intensiteit blijven manifesteren, de bijdrage aan de
achtergrondconcentratie te verwaarlozen te zijn. Er wordt slechts een zeer lokale wijziging van 0,2 µg
NO2/m³ ten opzichte van de achtergrondconcentratie vastgesteld. Rekening houdende met de omzetting
naar NOx, met de depositiesnelheid tussen gebouwen kan gesteld worden dat deze bijdrage ongeveer 0,05
kg N/ha.j of 1,14 Zeq/ha.j bedraagt68 en dus veel lager is dan 0,3 kg N/ha.j of 21 Zeq/ha.j. Ook in het kader
van een evaluatie naar de bijdrage tot vermesting en verzuring geeft deze tijdelijke opbouwfase geen
aanleiding tot meetbare invloeden op de instandhoudingsdoelstellingen.In het kader van de
bouwwerkzaamheden zijn een aantal lokale bemalingen voorzien. In het onderdeel IX7.1 wordt meer in
detail toegelicht welke bemalingen en welke locaties voorzien zijn. Het effect van de meeste bemalingen
reiken niet verder dan het projectgebied. In elk geval reikt de invloedsfeer van de bemaling niet tot aan een
naburig aandachtsgebied. De bemaling voorzien voor de ruwwaterpompen (put) zal een beperkt effect
opleveren ter hoogte van de oostelijke groenzone (tot op ongeveer 45 m afstand van de bemaling). De
bemaling is echter beperkt in tijd waardoor er geen relevante effecten op de vegetatie ter hoogte van het
projectgebied zullen optreden.
De impact op de aanwezige biotopen ten gevolge van het project wordt besproken en beoordeeld in het
onderdeel IX5.6.5. Wat de algemene impact betreft (met uitzondering van de evaluatie op biotoopverlies),
kan gesteld worden dat er ten gevolge van de aanleg en de afbraakwerken geen relevante impact zal
ontstaan op de aanwezige biodiversiteit ter hoogte van en in de korte nabijheid van het projectgebied.

5.6.2

A t m o s f e r i s c h e e mi s s i e s

De belangrijkste atmosferische emissies in de geplande situatie zijn de verbranding van aardgas in de
nieuwe STEG-centrale. De belangrijkste parameters zijn NOx, CO en NH3. De parameter SO2 is slechts
beperkt relevant bij aardgasverbranding, maar werd in de discipline lucht wel weerhouden. Enkel de
verzurende en vermestende emissies, met name NOx, NH3 en SO2 worden weerhouden voor de
impactberekeningen op de biodiversiteit. De vermestende en verzurende depositie werd berekend op basis
van de jaaremissie in de discipline Lucht van voorliggend MER , waarbij werd gerekend met een realistisch
SO2-gehalte. Deze werden beoordeeld in een afzonderlijke passende beoordeling (zie bijlage B1). In de
discipline biodiversiteit werden de relevante onderdelen overgenomen.
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De potentiële impact van de verzurende en vermestende deposities wordt in eerste instantie bekeken ten
opzichte van de ecotopen, overeenkomend met aangemelde habitattypes uit de habitatrichtlijn. Deze
situeren zich niet enkel een SBZ-H (zie paragraaf 5.2.4 en Figuur XIV-14 ()).
In Tabel IX-81 worden de Natura2000 habitattypes, die voorkomen in de beschreven SBZ-H’s (zie IX5.2.3.1
en IX5.2.3.2) windafwaarts van de gemodelleerde emissiepluim weergegeven en dit samen met hun
bijhorende KDW. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de situatie ter hoogte van de Dorent afgetoetst
wordt ten opzichte van het natuurbeheerplan. De zoekzones voor de types 6410 en 9160 zijn, gezien de
vastgelegde doelstellingen in het natuurbeheerplan niet meer van toepassing en worden in verdere
evaluatie van dit deelgebied niet meer meegenomen. De gebieden opgenomen in voornoemde zoekzones
zijn finaal nog steeds in de natuurbalans meegenomen en onder meer onderworpen aan de doelstellingen
het habitattype 6510.

68

Gebaseerd op gegevens uit: Lefebre W. en Deutsch F. (2015) Onderzoek naar de koppeling van de luchtkwaliteitsmodellen VLOPS
en IFDM in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof
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Tabel IX-81: Weergave van de kritische depositiewaarde (KDW) voor de Natura2000-habitattypes
windafwaarts van de gemodelleerde emissiepluim
Habitattype

Kritische
depositie
-waarde
verzuring
(Zeq/ha.j
)

Kritische
depositiewaarde
vermesting
(kg N/ha.j)

Maximale
verzurende
bijdrage69 (Zeq
N/ha.j.) van de
geplande
STEG-centrale

Maximale
vermestende
bijdrage69 (kg
N/ha.j.) van de
geplande
STEG-centrale

3140 - Wateren met
kranswiervegetaties

571

8

4,8

0,07

3150 - Voedselrijke,
gebufferde wateren met
rijke waterplantvegetatie

2143

30

4,3

0,06

6230_ha - Soortenrijke
struisgraslanden

857

12

5,1

0,07

6410 - Blauwgraslanden

1071

15

4,2

0,06

6430 – Voedselrijke
zoomvormende ruigten

> 2400

> 34

4,3

0,06

6510_hus – Grote
pimpernelgraslanden

1429

20

32,3

0,43

6510_hu - Soortenrijke
glanshavergraslanden

1429

20

32,3

0,43

9120 - Eiken-Beukenbossen
op zure bodems

1429

20

7,6

0,10

9160 - Essen-Eikenbossen
zonder Wilde hyacint

1429

20

7,5

0,10

91E0_va – Beekbegeleidend
vogelkers-essenbos en
essen-iepenbos

2000

28

7,8

0,11

91E0_vm – Meso- tot
oligotroof elzen- en
berkenbroek

1857

26

7,8

0,11

91E0_vn – Ruigte-elzenbos
(Filipendulo-Alnetum)

1857

26

7,8

0,11

5.6.2.1.1 VERMESTING

In de discipline lucht werd een dispersiemodel gemaakt van de vermestende deposities ten gevolge van de
activiteiten van het project in de geplande situatie. Een visuele weergave van het dispersiemodel in de
geplande situatie is weergegeven in Figuur IX-34.

69

Berekend aan de hand van de afgebakende zoekzones (o.b.v. de Voorlopige zoekzone kaart v2), na toepassing van maatregelen in
het kader van beleidsmatige doelstellingen
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Figuur IX-34: Vermestende depositie in de geplande situatie door het project (realistisch scenario – 8.700
vollast draaiuren)

Op basis van de modelleringsresultaten van het beoordeelde scenario blijkt dat de bijdrage ter hoogte van
het noordelijke gelegen habitatrichtlijngebied BE2300044 deelgebied 19 ‘De Dorent’ tot 1,5 kg N/ha.j
bedraagt. Ten opzichte van een achtergrondconcentratie veroorzaakt dit een vermestende bijdrage
waardoor de kritische drempelwaarde van het meest vermestingsgevoelige habitattype 6510 wordt
overschreden.
Rekening houdend met de beleidsmatige voorwaarden, zoals opgenomen in de milderende maatregelen in
de discipline lucht (§2.9.2 van deel IX), dienen de luchtemissies voor NOx en NH3 verder af te nemen en is
deze gemodelleerde situatie bijgevolg overschatting van de wenselijke situatie.
5.6.2.1.2 VERMESTING
DOELSTELLINGEN.
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In navolging van het luchtkwaliteitsplan 2030 dienen voor de relevante NOx bijdrage technisch-economisch
haalbare maatregelen genomen te worden om de NOx-emissie zo laag mogelijk te houden. Anderzijds dient
er, in het licht van reducties inzake verzurende en vermestende deposities, evenwel ook voor gezorgd te
worden dat de NH3-emissies niet relevant toenemen (NH3 veroorzaakt sneller een depositie-effect omwille
van de hogere depositie-snelheid). Na analyse van de haalbare reducties kan worden vastgesteld dat de
emissies van NH3 en NOx kunnen afnemen tot volgende niveaus:
-

Jaargemiddelde grenswaarde NOx daalt van 30 naar 15 mg/Nm³;
Jaargemiddelde grenswaarde NH3 daalt van 10 naar 3 mg/Nm³.

Deze reductie geeft aanleiding tot een verlaging van de totale jaarlijkse emissies:
-

SO2 = 11 ton/jaar
NOx = 535 ton/jaar (reductie van 50 % ten opzichte van oorspronkelijke situatie)
NH3 = 107 ton/jaar (reductie van 70 % ten opzichte van oorspronkelijke situatie).
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Op basis van de modellering met IMPACT kan de invloed van deze wijzigingen op de vermestende deposities
beoordeeld worden. De resultaten zijn weergegeven inFiguur IX-35.
Figuur IX-35: Vermestende deposities in de geplande situatie door het project (realistisch scenario – 8.700
vollast draaiuren met toepassing van maatregelen in functie van beleidsmatige doelstellingen, 15
mg/Nm³ NOX en 3 mg/Nm³ NH3)

Na toepassing van de maatregelen in het kader van de beleidsmatige randvoorwaarden blijkt dat de
gemodelleerde vermestende depositie ter hoogte van Dorent nergens meer dan 0,5 kg N/ha.j bedraagt. De
hoogste bijdrage bedraagt 0,47 kg N/ha.j op de grens van het Habitatrichtlijngebied centraal in de pluim
ten noordoosten van de projectsite en neemt noordwaarts verder af tot concentraties schommelend rond
0,3 kg N/ha.j of lager (tot de helft van de Dorent bedraagt die lager dan 0,3 kg N/ha.j). De bijdrage zorgt,
behoudens een beperkte zone in het noorden, niet voor een toename waardoor de kritische
depositiewaarde voor het habitattype 6510 (volgens de situatie zoals aangegeven in het natuurbeheerplan)
wordt overschreden. In die noordelijke zone bedraagt de bijdrage 10 tot 20 g N/ha.j boven op de waarde
van 0,3 kg N/ha.j. Deze zone is volgens de VLOPS-kaart 2020 onderhevig aan een vermestende depositie
van iets meer dan 20 kg N/ha.j (20,1 kg N). De totale depositie wordt daar dan 20,4 kg N/ha.j wat een
theoretische overschrijding van de KDW voor het biotoop 6510_hu blijft70.

70

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van een STEG-installatie in vollast werking tijdens 8.700 draaiuren. Dit aantal draaiuren zal door
technische stilstanden nooit volledig in aantal behaald worden of steeds in vollast zijn. Bij 8.000 vollast draaiuren bijvoorbeeld neemt
de bijdrage ter hoogte van de zone met een achtergrondconcentratie hoger dan 20 kg N/ha.j reeds af tot onder 0,3 kg N/ha.j, namelijk
0,29 kg N/ha.j.. Deze invloed van de STEG-centrale is dan niet meer aanwijsbaar te noemen.
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Ten opzichte van het gevoerde beheer (bestendigd voor minstens 24 jaar met 6-jaarlijkse evaluatie, zie
5.2.3.1.3.2) zorgt deze zeer kleine bijdrage niet voor een stikstoftoename waardoor er zich een merkbaar
wijziging aan het gevoerde beheer opdringt (wijziging maaifrequentie) of er een ander type beheer dient
te worden toegepast. Immers zoals gesteld in de opmerking onder punt 5.2.3.1.3 wordt er ieder jaar in de
beginfase van het verschralingsproces 120 kg N per ha afgevoerd. Zelfs indien het verschralingsbeheer ten
opzichte van de aanwezige fosfor zodanig ver is gevorderd dat er kan overgeschakeld worden naar 1
maaibeurt per jaar, dan wordt er volgens de conservatieve benadering, nog steeds minimaal 75 kg N per
ha afgevoerd. Ook in die situatie betekent de zeer lage bijdrage ten gevolge van de STEG-centrale geen
relevante hoeveelheid ten opzichte van de afgevoerde stikstofhoeveelheden en is de bijdrage van de STEGcentrale hierbij als te verwaarlozen te beschouwen.
Er kan bijgevolg gesteld worden dat bijdrage aan de vermestende depositie geen aanleiding geeft tot een
betekenisvolle impact ten opzichte van het gevoerd beheer. Hieruit volgt dan rechtstreeks dat er ten
gevolge van de geplande STEG-centrale geen betekenisvolle impact op de instandhoudingsdoelstellingen
van het habitattype 6510 noch voor de overige SBZ-H te verwachten zijn. Bovendien wordt voor de overige
SBZ-H de waarde van 0,3 kg N/ha.j niet overschreden. Daarom is er geen aantoonbaar / meetbaar effect te
verwachten die aanleiding geeft tot een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen.
5.6.2.1.3 VERZURING

In de discipline lucht werd een dispersiemodel gemaakt van de verzurende deposities in de geplande
situatie door het project. Voor de beoordeling van de effecten van verzuring wordt hierbij uitgegaan van
het scenario voor de discipline lucht waarmee met realistische SO2 waarden werd gerekend voor een
werkingsduur van 8.700 vollast draaiuren.
Een visuele weergave van het dispersiemodel in de geplande situatie in een realistische benadering voor
SO2 is weergegeven inFiguur IX-36. De verzurende depositie is op deze figuur weergegeven door middel
van een kleurschakering. De kleurindeling is gebaseerd op de omrekening van de irrelevantie-drempel van
0,3 kg N/ha.j. naar zuurequivalenten per ha per jaar.
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Figuur IX-36: Verzurende deposities in de geplande situatie door het project (realistisch scenario – 8.700
vollast draaiuren)

De potentiële beïnvloeding door de verzurende depositie van het deelgebied ‘De Dorent’ komt in de situatie
met 8.700 vollast draaiuren in hoofdzaak overeen met een depositiewaarde van ongeveer 100-110
Zeq/ha.j.
Rekening houdend met de beleidsmatige voorwaarden, zoals opgenomen in de milderende maatregelen in
de discipline lucht, dienen de luchtemissies voor NOx en NH3 verder af te nemen en is deze gemodelleerde
situatie bijgevolg een overschatting van de wenselijke situatie.
5.6.2.1.4 VERZURING
DOELSTELLINGEN.
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Net zoals bij de beoordeling van de vermestende deposities werd bij deze beoordeling rekening gehouden
met de implementatie van maatregelen in functie van de beleidsmatige doelstellingen, namelijk:
-

Jaargemiddelde grenswaarde NOx daalt van 30 naar 15 mg/Nm³;
Jaargemiddelde grenswaarde NH3 daalt van 10 naar 3 mg/Nm³.

Deze beleidsmatige doelstellingen betekenen een dalende uitstoot voor NOx en NH 3 van respectievelijke
50 % en 70 % ten opzichte van de situatie zonder beleidsmatige doelstellingen.
Op basis van de modellering met IMPACT kan de invloed van deze wijzigingen op de verzurende deposities
beoordeeld worden. De resultaten zijn weergegeven inFiguur IX-37.
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Figuur IX-37: Verzurende deposities in de geplande situatie door het project (realistisch scenario – 8.700
vollast draaiuren met toepassing van maatregelen in functie van beleidsmatige doelstellingen, namelijk
15 mg/Nm³ NOX en 3 mg/Nm³ NH3)

Na toepassing van de bijkomende maatregelen in functie van de beleidsmatige doelstelling kan vastgesteld
worden dat de verzurende depositie ter hoogte van het habitatrichtlijngebied afneemt tot onder 35
Zeq/ha.j. Hoewel de actuele verzurende achtergrondconcentraties iets hoger liggen dan de KDW van het
gevoeligste habitat 6510 (6510_hus en 6510_hus) in de Dorent, wordt verzuring niet als knelpunt
beschouwd voor de realisatie van dit habitattype. Uit het detailonderzoek naar de bodemzuurtegraad in de
studie van De Schrijver et al. (2013)47 blijkt immer dat slechts één perceel een pH-H2O heeft kleiner dan 5,5
en dat voor alle overige percelen de bodemzuurtegraad binnen de geschiktheidsrange (5,5-8,5), voor de
ontwikkeling van glanshavergraslanden, ligt. Ten gevolge van de inrichtingswerken in het kader van het
Sigmaplan werd de hydrologie van de Dorent hersteld en is het gebied opnieuw onderhevig aan
overstromingen, waardoor gesteld kan worden dat de bodem pH voldoende gebufferd zal worden. Voor
de overige gebieden ligt de depositielast ten gevolge van de STEG-centrale ruim onder de irrelevantiedrempel van 21 Zeq/ha.j. Ter illustratie voor Pikhaken-Hollaken bedraagt deze 4-5 Zeq/ha.j.
Hieruit volgt dan rechtstreeks dat er ten gevolge van de geplande STEG-centrale geen betekenisvolle impact
op de instandhoudingsdoelstellingen van het habitattype 6510 noch voor de overige SBZ-H te verwachten
zijn. Bovendien wordt voor de overige SBZ-H de waarde van 21 Zeq/ha.j niet overschreden. Daarom is er
geen aantoonbaar / meetbaar effect te verwachten die aanleiding geeft tot een betekenisvolle aantasting
van de instandhoudingsdoelstellingen.
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Ve r m e st i n g e n v e r z u r in g te n o pz i c hte va n VE N

5.6.2.2.1 VERMESTENDE

DEPOSITIE

Wat betreft de evaluatie en beoordeling van de verzurende depositie kan verwezen worden naar de
evaluatie en beoordeling ten opzichte van het SBZ-H (zie IX 5.6.2.1.2). Echter de conclusie kan niet helemaal
worden overgenomen. De STEG-centrale veroorzaakt luchtemissies die aanleiding kunnen geven tot
vermestende deposities. Enkel ter hoogte van het VEN-gebied ‘De Dorent’ zijn deze hoger dan de
beoordelingswaarde van 0,3 kg N/Ha.j maar steeds lager dan 0,5 kg N/ha.j. De bijdragen geven, in
combinatie met de achtergrondconcentratie, ter hoogte van het VEN nergens aanleiding tot een
overschrijding van de KDW waarde. De bijdrage geeft dus geen aanleiding tot het ontstaan van vermijdbare
schade.
Bijkomend kan aangehaald worden dat er ten gevolge van het vastgestelde natuurbeheerplan maatregelen
getroffen worden om de historische invloeden op de aanwezige natuurwaarden weg te werken. Het effect
van deze maatregelen op de aanwezige graslanden is veel groter dan de invloed die de STEG-centrale
veroorzaakt.
Er kan dus besloten worden dat de invloed van de vermestende depositie geen aanleiding geeft tot het
ontstaan van onvermijdbare en onherstelbare schade.
5.6.2.2.2 VERZURENDE

DEPOSITIE

Ook bij de beoordeling van de bijdrages tot de verzurende deposities kan vastgesteld worden dat er enkel
ter hoogte van VEN-gebied ‘de Dorent’ een bijdrage hoger dan 21 Zeq/ha.j kan optreden. De bijdrage is 31
Zeq/ha.j (afgerond).
Uit de beschrijving van dit VEN-gebied (zie 5.2.3.1.3) wordt gestreefd naar de ontwikkeling van graslanden
van het type 6510 subtype 6510_hus en 6510_hu. Deze types hebben de kritische depositiewaarde van
1.429 Zeq/ha.j. Op basis van de achtergrondkaarten (VLOPS 2020, zie 5.4.2.2) kan besloten worden dat de
achtergrondconcentratie van de verzurende depositie reeds zorgt voor een overschrijding.
Los van bovenstaande invloeden door verzuring via de lucht blijkt de bodem-pH reeds sterk beïnvloed
geweest te zijn ten gevolge van historische activiteiten. De landbouw heeft op bepaalde percelen gezorgd
voor lage pH-waarde. Op basis van wetenschappelijk onderzoek werd echter aangetoond dat ondanks de
bestaande pH-condities ten gevolge van de historische invloeden en de actuele depositie, de ontwikkeling
van de graslanddoeltypes nog steeds mogelijk was, zolang de zuurtegraad, waarin het element ‘aluminium’
giftig wordt voor planen, niet bereikt wordt.
Het bereiken van deze zone wordt onwaarschijnlijk geacht omwille van het feit dat de landbouwactiviteiten
ter hoogte van dit VEN-gebied volledig zijn weggevallen. Daarenboven werden ingrijpende
inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Sigma-plan waardoor het gebied af en toe
onderhevig zal zijn aan hoge grondwatertafelstanden en zelfs tijdelijke overstromingen. Hierdoor zal de
bodem zich kunnen herstellen van de zure invloeden en zelfs terug een hoger bufferend vermogen krijgen.
Er kan worden aangenomen dat de emissies van de STEG-centrale wel een zeer beperkte bijdrage zal
leveren aan de verzurende deposities maar dat deze deposities, gezien het aanwezige beheer en de functie
als waterbufferend gebied, geen onherstelbare schade ter hoogte van dit VEN-gebied zullen veroorzaken.

5 . 6 . 2 .3

Ve r m e ste n d e e n ve r zu re n d e d e po s i t i e o p d e o v e r ig e n at u u r wa ard e n

Op basis van Figuur IX-35en Figuur IX-37 kan afgeleid worden dat buiten het SBZ-H de depositie reeds sterk
is afgenomen, in hoofdzaak tot onder de beoordelingswaarden van 0,3 kg N/ha.j en 21 Zeq/ha.j. Ter hoogte
van de zones waar de bijdragie niet onder die beoordelingswaarde duikt, kan gesteld worden dat die
bijdrage maximaal is teruggedrongen. In deze zone zijn er, voor zover gekend, geen aandachtsgebieden
meer opgenomen waar een invloed op de doelstellingen kan vermoed worden.
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Ten gevolge van de toepassing van de beleidsmatige doelstellingen is de uitstoot van verzurende en
vermestende deposities maximaal teruggedrongen. Er kan dus gesteld worden dat er grote inspanningen
genomen zullen worden om eventueel optredende natuurschade maximaal te vermijden. Hierdoor kan
beschouwd worden dat er geen vermijdbare schade optreedt ter hoogte van de natuurwaarden buiten de
reeds beschouwde aandachtsgebieden.

5 . 6 . 2 .4

B e o o rd e l i n g g e p l a n d e s i t u at i e

In de geplande situatie zijn er, ten gevolge van de verbranding van aardgas, emissies aanwezig die
aanleiding geven tot vermestende en verzurende deposities die in het kader van de beleidsmatige
doelstellingen teruggedrongen werden tot een minimaal haalbaar niveau. Bij de evaluatie van de hieraan
gekoppelde vermestende en verzurende deposities blijkt de wetenschappelijk meetbare invloed zich voor
beide parameters zich te beperken tot de deelzone de Dorent van het Habitatrichtlijngebied BE2200044.
Na analyse van de omvang van de vermestende invloed kan besloten worden dat deze bijdrage geen
aanleiding geeft tot een invloed die een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen
veroorzaakt. Voor de verzurende depositie kan gesteld worden dat, ondanks de achtergrondconcentratie
reeds een overschrijding van de kritische depositiewaarde voor het biotoop 6510_hu/hus betekent, de
bijdrage geen aanleiding geeft tot een wijziging van de abiotische factoren waardoor de instandhouding
van de gewenste graslanden beïnvloed wordt. Ook voor deze parameter kan gesteld worden dat er geen
betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen worden veroorzaakt.
Wat betreft de invloed op het naburige VEN-gebied kan gesteld worden dat de vermestende beïnvloeding
aanleiding geeft tot onvermijdbare en onherstelbare schade. Wat de verzurende invloeden betreffen, kan
gesteld worden dat de combinatie met de achtergrondconcentratie aanleiding kan geven tot
onvermijdbare effecten. Echter kan er ten gevolge van het gevoerde natuurbeheer, het herstellen en
optimaliseren van de lokale hydrologie en de wetenschap dat de een lagere bodem-pH het ontwikkelen
van de graslanddoeltypes, aangenomen worden dat er geen onherstelbare schade wordt veroorzaakt.
Wat de beoordeling van de overige natuurwaarden betreft, kan aangenomen worden dat, onder impuls
van de beleidsmatige doelstellingen, er maximaal getracht natuurschade te vermijden. Er treedt dus,
volgens de terminologie van het natuurdecreet, geen vermijdbare schade op ter hoogte van de
natuurwaarden buiten de reeds beoordeelde aandachtsgebieden.

5.6.3

G e l u i d s em i s s i e s

Op basis van de aannames van de geluidsemissies, de ligging van de geluidsbronnen en de gebouwen en
de ligging van de beoordelingspunten werd in de discipline geluid een geluidsmodel opgebouwd voor 2
scenario’s. In het 1ste scenario wordt uitgegaan van koeling door middel van de bestaande koeltorens. In
het 2e scenario blijven de koeltorens behouden, maar worden ze niet gebruikt als koeling. In dit 2e scenario
gebeurt de koeling met aerocondensor met een lagere geluidsemissie. De potentiële geluidseffecten voor
de fauna door rustverstoring in de omgeving van de geplande STEG-centrale worden getoetst aan de
richtinggevende drempelwaarden voor vogels opgesteld door onder meer Kwak e.a. (2006) of Foppen e.a.
(2002) (zie paragraaf 5.3). De meest gevoelige richtinggevende drempelwaarde voor geluidsverstoring op
vogels bedraagt 42 dB(A) en geldt voor bosvogels, rietvogels en zangvogels.
Op basis van het geluidsmodel voor scenario 1, weergegeven in Figuur IX-15, kan afgeleid worden dat de
geluidscontour van 40 dB(A) van het berekend specifiek geluid in geplande situatie zich beperkt tot de
bedrijfsgebouwen ten noorden van het Insteekdok en bijgevolg onder de Dorent (=SBZ-H en VEN) situeert.
De drempelwaarde van 42 dB(A) wordt bijgevolg niet overschreden waardoor er geen relevante effecten
verwacht worden op de biodiversiteit in de aandachtsgebieden.
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Ten noordoosten van het projectgebied, bevinden zich enkele biologisch waardevolle biotopen (zie
paragraaf 5.2.4) in de zone onder invloed van specifiek geluid ten gevolge van de geplande STEG-centrale
in scenario 1. Het meest nabijgelegen belaste biotopen zijn: de noordoostelijke spie van het projectgebied
en de Zennedijk. Het berekend specifiek geluid ter hoogte van dit biotoop ligt tussen de 45-60 dB(A) (zie
Figuur IX-15). Op basis van de richtinggevende drempelwaarden voor vogels is er ter hoogte van deze
nabijgelegen biologisch waardevolle biotopen rustverstoring te verwachten maar deze kan beschouwd
worden als beperkt en niet significant negatief. Hierbij dient daarenboven opgemerkt te worden dat de
drempelwaarden voor geluidsverstoring van vogels richtinggevend zijn en dat deze biotopen reeds een
verhoogde geluidsbelasting kennen omwille van de ligging in industriegebied.
Op basis van het geluidsmodel voor scenario 2, weergegeven in Figuur IX-18, kan afgeleid worden dat de
geluidscontour van 40 dB(A) van het berekend specifiek geluid in geplande situatie minder ver rijkt dan in
scenario 1. Net zoals in scenario 1 situeert de 40 dB(A) geluidscontour zich ter hoogte van de
bedrijfsgebouwen ten noorden van het Insteekdok en dus onder de Dorent (= SBZ-H en VEN). De
drempelwaarde van 42 dB(A) wordt bijgevolg niet overschreden waardoor er geen relevante effecten
verwacht worden op de biodiversiteit in de aandachtsgebieden.
De meest nabijgelegen biologisch waardevolle biotopen, de noordoostelijke spie van het projectgebied en
de Zenne dijk, ontvangen een berekend specifiek geluid gelegen tussen de 45-55 dB(A) (zie Figuur IX-18).
Op basis van de richtinggevende drempelwaarden voor vogels is er ter hoogte van deze biologisch
waardevolle biotopen rustverstoring te verwachten, maar in mindere mate dan in scenario 1. Hierbij dient
net als in scenario 1 opgemerkt te worden dat deze habitats in de referentiesituatie reeds onderhevig zijn
aan rustverstoring omwille van de ligging in industriegebied.
Opmerking.
De wijzigingen in ruimtelijke inkleuring rondom het projectgebied in het ontwikkelingsscenario
(planvoornemen RUP Asiat Darse) zorgen niet voor een relevante wijzigingen in voorgaande beoordeling.

5.6.4

W a t e r e m i s s i es

In de discipline water wordt aangegeven dat er in de geplande situatie zowel koelwater als
bedrijfsafvalwater wordt geloosd en dat er ook watercaptatie zal plaatsvinden (indien met koeltorens
wordt gekoeld). De verschillende alternatieven worden weergegeven in Tabel IX.8. In het kader van de
beoordeling van de potentiële effecten op de biodiversiteit kan gesteld worden dat elk
uitvoeringsalternatief potentiële effecten kan veroorzaken. Bij het gebruik van koeltorens dient een
beoordeling gemaakt te worden van de watercaptatie en de lozing van opgewarmd water (zowel
thermische impact als debiet). Bij de lozing van het bedrijfsafvalwater zijn er effecten mogelijk ten gevolge
van de samenstelling als van het debiet. In het kader van de lozing van het afvalwater/koelwater zijn er
twee opties mogelijk, namelijk
•

Optie 1: lozing in het Zeekanaal Brussel-Rupel van zowel bedrijfsafvalwater als koelwater;

•

Optie 2: lozing van het bedrijfsafvalwater in de Zenne en het koelwater in het Zeekanaal BrusselRupel.

Om de beoordeling te vereenvoudigen wordt de beoordeling van het lozen van het koelwater en het
bedrijfsafvalwater uitgesplitst.
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L oz i n g ko e lwate r o p h et ka n a a l B r u s s e l - R u pe l

Door de lozing van water met hogere temperatuur dan het water in het kanaal Brussel-Rupel kan
aangenomen worden dat er een mogelijke opwarming kan plaatsvinden. Deze mogelijke opwarming kan
aanleiding geven tot effecten op onder meer lokaal visbestand. De opwarming zorgt bijvoorbeeld voor een
hogere activiteitsgraad bij vissen en zorgt, zeker in de wintermaanden, voor een beperking tot het vinden
van een rustperiode. Daarnaast wordt er bij een bepaalde temperatuur vastgesteld dat er een bijkomende
stress optreedt. Deze bijkomende stress treedt op vanaf de temperatuur van 24 °C. Vanaf 28 °C worden er
bij bepaalde vissoorten, waaronder karperachtige een verhoogde sterfte waargenomen. Voor andere
organismen kan de temperatuur dan stijgen tot boven de 30 °C vooraleer er lethale schade wordt
opgemerkt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de stijging niet meer dan 3 °C mag bedragen.
Een Nederlandse studie71 omtrent de lozing van koelwater in oppervlaktewater heeft voornoemde
voorwaarden dan ook verwerkt in een beoordelingskader, namelijk:
-

Maximale opwarming: 3°C

-

Opwarming oppervlaktewater maximaal tot 28 °C (aan de rand van de mengzone)

Op dit laatste gegeven is een tijdelijke uitzondering mogelijk. Op basis van wetenschappelijke studies kan
worden aangenomen dat een tijdelijke opwarming van het oppervlaktewater zoals het kanaal Brussel-Rupel
tot een temperatuur tot boven de 30°C aan de rand van de mengzone gedurende maximaal 7 dagen geen
significant negatieve effecten zal veroorzaken. Echter gezien de periode van herstel kan ingeschat worden
op 3 weken is een herhaalde overschrijding van de voorgestelde temperatuursgrens niet aangewezen.
Op basis van de in de discipline oppervlaktewater gemaakte beoordeling over de impact van het lozen van
het koelwater blijkt dat de temperatuurstijging slechts beperkt is tot maximaal 0,5 °C in de gemiddelde
situatie.
Gezien de beperkte invloedsfeer ter hoogte van het lozingspunt kunnen er geen relevante invloeden
verwacht worden ter hoogte van de aangepaste oeverzones ten noorden van studiegebied. Er kan dus
besloten worden dat deze beperkte temperatuurstijging niet aanzien kan worden als relevant in functie van
de mogelijke effecten op de lokale biodiversiteit.
Ten opzichte van migrerende vissen kan een warmtepluim in de waterkolom werken als een harde barrière.
Om relevante effecten te vermijden, wordt er in het CIW-document aangeraden dat de mengzone waarin
de temperatuur meer dan 30 °C kleiner moet zijn dan 25 % van de dwarsdoorsnede van het ontvangende
oppervlaktewater en dit om effecten op de vismigratie te vermijden.
Uit de beoordeling van de reikwijdte van de thermische pluim blijkt dat deze op slechts 6 % van de
kanaaldoorsnede ter hoogte van het lozingspunt een temperatuursverhoging tot 30 °C kan veroorzaken
indien er koelwater met een temperatuur van 30 °C wordt geloosd. Gezien in het kader van de
effectbeperking op het aanwezige visbestand ook hier de randvoorwaarden gelden dat de temperatuur van
het ontvangende water aan de rand van de mengzone niet meer dan 28 °C mag bedragen, tenzij een
uitzonderlijke periode van 7 dagen tijdens de maanden juli of augustus, kan gesteld worden dat de
beoordeelde situatie als worstcase en heel uitzonderlijk kan worden beschouwd en er bijgevolg geen
vermijdbare schade volgens het natuurdecreet kan optreden.
Op basis van voorgaande analyse kan ook worden gesteld dat aangezien de impact van het lozen van het
koelwater te verwaarlozen is, er kan gesteld worden dat er geen bijkomend risico is tot het ontstaan van
een grote populatie blauwalgen ter hoogte van het kanaal Brussel-Rupel en het insteekdok.

71

CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen (2004) Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat.
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Gezien er geen relevante effecten verwacht worden, dienen er geen milderende maatregelen of
maatregelen tot postmonitoring opgelegd te worden. Gezien de lozing van koelwater ook gebonden is aan
voorwaarden uit Vlarem II worden er standaard enkele parameters van het geloosde koelwater opgevolgd,
waaronder ook de temperatuur. Hierdoor is er steeds een goede opvolging mogelijk en is er ook bij warme
omgevingstemperaturen een goede opvolging van de impact mogelijk.

5 . 6 . 4 .2

O p n a m e ko e l wate r

Ter hoogte van de toekomstige STEG-centrale kan er op basis van de beschikbare informatie (zie voetnoten
onder 5.2.5.3) aangenomen worden dat er in het insteekdok geen belangrijke aantallen juveniele vissen
voorkomen. Bij de opname van water uit het insteekdok zal na het rooster een zeef met voldoende kleine
maaswijdte ( typisch 2 bij 2 mm) worden aangebracht om te vermijden dat eventuele vissen worden mee
opgenomen.
Indien zou blijken dat de voorgestelde maaswijdte omwille van praktische werkbaarheid (bv. te snelle
vervuiling) niet haalbaar is, dient een adequaat alternatief worden aangebracht (in overleg met de
bevoegde adviserende instanties). Omwille van de afwezigheid van relevante aantallen juveniele vissen en
de voorzieningen om de opname van vissen te vermijden, kan gesteld worden dat de water uit het
insteekdok geen vermijdbare schade in het kader van het natuurdecreet zal veroorzaken.

5 . 6 . 4 .3

L oze n va n b e d r i j fsa f va l wate r

Hierin zijn drie opties mogelijk, namelijk de lozing in het Kanaal Brussel-Rupel (gezamenlijk met het
koelwater), de lozing in de Zenne of de lozing in het kanaal Brussel-Rupel (zonder het koelwater). Om de
beoordeling van de potentiële effecten op de ontvangende waterlopen/-lichamen mogelijk te maken,
wordt een samenvatting van de relevante invloeden weergegeven:
-

Debiet: gemiddeld 300 m³ tot maximaal 500 m³ per dag

-

Parameters met een aanzienlijk negatieve bijdrage in de gemiddelde situatie: geen.

Bij de lozing van het bedrijfsafvalwater op het kanaal is het lozingsdebiet te verwaarlozen ten opzichte van
het geloosde koelwaterdebiet. De impact van de parameter totale fosfor op het kanaal ten opzichte van
het totale watervolume in het kanaal is te verwaarlozen en zorgt niet voor relevante effecten op de
aanwezige biodiversiteit.
Bij de lozing van het bedrijfsafvalwater op het kanaal Brussel-Rupel of op de Zenne zijn er geen parameters
meer die volgens de beoordeling in de discipline water aanleiding kunnen geven tot een aanzienlijk
negatieve impact. Gezien het beperkte lozingsvolume ten opzichte van het volume van het ontvangende
oppervlakte wordt er ten gevolge van de lozing van de beoordeelde parameters geen vermijdbare schade
volgens het natuurdecreet verwacht.

5.6.5
5 . 6 . 5 .1

Biotoopverlies
B o u w n ie u we S T EG - c ent ra l e

Ter hoogte van locatie waar de STEG-centrale zal worden gebouwd, is er na 2000 een spontane
ruigtevegetatie ontstaan. Centraal is er een zone dat is verbost met wilg en berk. De grasachtige zones
bestaan uit duinrietvegetatie. Deze biologisch waardevolle vegetatie zal worden verwijderd in functie van
de herontwikkeling van het terrein.
Er bevinden zich op het terrein geen biotopen die beschouwd dienen te worden als verboden te wijzigen
vegetatie. De verwijdering van de bomen dient opgenomen te zijn in de omgevingsvergunningsaanvraag
(ontbossing van ongeveer 1 ha spontaan bos) maar vormt geen voorwerp van boscompensatieregeling
(bosleeftijd < 22 jaar en dus vrijgesteld).
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Er zijn geen indicaties waargenomen dat er op het terrein van de nieuwe STEG-centrale permante
verblijfplaatsen van zoogdieren of bepaalde vogelsoorten met bijzondere nestbescherming aanwezig zijn.
Er kan niet uitgesloten worden dat bepaalde soorten, bij het verdwijnen van de vegetatie en de bouw van
de centrale, een beperkt verlies aan foerageergebied zullen ondervinden maar er kan aangenomen worden
dat dit geen aanleiding zal geven tot significant negatieve effecten op de relevante
instandhoudingsdoelstellingen. Er dient natuurlijk wel rekening gehouden te worden met de algemene
voorwaarden omtrent het kappen van bomen. Dit dient te gebeuren buiten het broedseizoen.
Het strekt tot de aanbeveling de toekomstige vegetatie af te stemmen op de grasvelden rondom de
bestaande STEG-centrale gezien deze graszones waardevol kunnen genoemd worden, enerzijds in functie
van de aanwezige vegetatie en anderzijds in functie van de hieraan verbonden insecten.
Daarbij is het ook aangewezen de vegetatie ter hoogte van eventuele buffervoorzieningen in het kader van
de hemelwateropvang bij de omliggende natuurwaarden/vegetatietypes te integreren. Eventuele
aanplantingen op het terrein wordt best uitgevoerd met streekeigen beplanting.
Opmerking:
Aan de noordelijke zijde van het projectgebied bevindt zich een populierenrij. Tussen de bestaande
afsluiting en de populierenrij bevindt zich een populatie brede wespenorchis. Deze orchideeën zijn te
beschouwen als beschermde plantensoorten. Op basis van de huidige inplanting van de infiltratiegracht zal
deze locatie gevrijwaard blijven tijdens de bouwwerkzaamheden en dienen er geen bijkomende
maatregelen ter bescherming van de planten te worden genomen. De locatie werd intussen voorzien van
een afbakening om te vermijden dat graafmachines per ongeluk over de locatie heen zouden rijden (zie
Figuur IX-38)
Figuur IX-38: afgebakende zone waarin de Brede Wespenorchis werd aangetroffen.
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SAMENVATTENDE BEOORDELING

Engie Electrabel wenst een nieuwe STEG-centrale te bouwen op het braakliggend terrein ten noorden van
de bestaande centrale . Ter hoogte van de projectlocatie bevindt zich een pioniers-/ruigtevegetatie die
voor een groot deel bestaat uit zones met rietgras. Centraal is een verboste zone aanwezig. De bouw en de
exploitatie zal dus een beperkte mate van biotoopverlies veroorzaken. Er gaan hierbij geen verboden te
wijzigen vegetaties verloren. Het bos is jonger dan 22 jaar en bijgevolg niet onderhevig aan de
boscompensatieplicht.
De toekomstige centrale situeert zich op een locatie die niet opgenomen is in een aandachtsgebied. Het
studiegebied omvat wel een deel van een habitatrichtlijngebied, namelijk ‘Bossen van het zuidoosten van
de Zandleemstreek deelgebied Dorent-Nelebroek en het VEN-gebied ‘De Dorent’. Het studiegebied bevat
ook meerdere waterlopen/-lichamen, waaronder het kanaal Brussel-Rupel, het insteekdok, de Zenne en de
Oude Zenne. Het toekomstige project kan effecten veroorzaken ten gevolge van emissies naar lucht, geluid
en water.
Uit de passende beoordeling omtrent de luchtemissiesblijkt dat, na het nemen van maatregelen in het
kader van de beleidsmatige doelstellingen rond emissies van NOx en NH3, de verzurende en vermestende
depositie ter hoogte van het deelgebied Dorent-Nelebroek en de overige speciale beschermingszones geen
betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen veroorzaaken. Deze beoordeling kan ook
overgenomen worden voor de naburige VEN-gebieden met in het bijzonder het VEN-gebied ‘de Dorent’,
namelijk er zal geen onvermijdbare en onherstelbare schade veroorzaakt worden op de naburige VENgebieden.
Op vlak van geluidemissies zijn er, op basis van de modelleringsresultaten, geen aanwijzingen dat er
rondom de toekomstige centrale vermijdbare schade volgens van het natuurdecreet zal optreden. De
geluidsinvloeden reiken niet in relevante mate tot de voornoemde aandachtsgebieden zodat daar geen
significant negatieve effecten verwacht worden.
Wat de emissies naar oppervlaktewater betreft, kunnen de geloosde waterstromen opgesplitst worden in
het lozen van koelwater en het lozen van bedrijfsafvalwater. Het lozen van het koelwater wordt voorzien
in het kanaal Brussel-Rupel. Uit de beoordeling van de effecten blijkt dat de impact van de opwarming geen
vermijdbare schade volgens het natuurdecreet zal veroorzaken. De samenstelling en het debiet van het
geloosde koelwater zal ook geen relevante negatieve effecten veroorzaken op het kanaal.
Bij de beoordeling van de lozing van het bedrijfsafvalwater zijn drie opties onderzocht, namelijk de
gezamenlijke lozing met het koelwater op het kanaal Brussel-Rupel en de gescheiden lozingen op de Zenne
of het kanaal Brussel-Rupel. Uit de beoordeling blijkt dat de impact van de samenstelling en het debiet bij
de drie opties te verwaarlozen is ten opzichte van deze van het ontvangende water.
Er kan dus geconcludeerd worden dat, met toepassing van de temperatuursvoorwaarden bij de lozing van
het koelwater, er geen relevante negatieve effecten verwachten zijn op de biodiversiteit in het
studiegebied.
Samenvattend kan gesteld worden dat de impact van de nieuwe STEG-centrale geen aanleiding geeft tot
een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen
van het zuidoosten van de Zandleemstreek’, noch tot onvermijdbare en onherstelbare schade op het VENgebied ‘De Dorent’ noch tot vermijdbare schade volgens het natuurdecreet op de biodiversiteit in het
studiegebied.

5.8

MILDERENDE MAATREGELEN

Gelet op bovenstaande evaluaties wordt geen onderzoek naar bijkomende milderende maatregelen
noodzakelijk geacht, andere dan deze beschreven in de discipline Lucht.
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K LI MA A T

6.1

INLEIDEND GEDEELTE

6.1.1

Bestudeerde effecten

Volgende effecten worden bekeken binnen de discipline Klimaat:
1.

Effecten van het project op de klimaatverandering: hier kijken we naar de toename in de emissie
van broeikasgassen72, en dan met name CO2. Gezien de aard van het project zijn er geen redenen
om aan te nemen dat andere broeikasgassen relevant zouden zijn. De bijdrage van de emissies van
het project aan de mondiale klimaatverandering (in termen van, bijvoorbeeld, temperatuur) is
uiteraard uiterst klein, wat niet wil zeggen dat hij niet betekenisvol zou zijn (zie verder). De emissies
van broeikasgassen worden als proxy voor de klimaateffecten beschouwd.

2.

Effect van het project op de weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering:
Klimaatverandering is al bezig en zal zich verder doorzetten. Het is dus belangrijk dat Vlaanderen
zich aanpast aan de gevolgen hiervan, onder meer door een veerkrachtige en klimaatbestendige
inrichting van de ruimte. Dit houdt onder meer een beperking van de verharding in, het behoud
en versterking van natuurgebieden en het dooraderen van zowel de bebouwde als niet-bebouwde
omgeving met groen-blauwe netwerken. De mate waarin het project hier al dan niet aan bijdraagt
zal besproken worden.

3.

Kwetsbaarheid van het project ten opzichte van klimaatverandering: hierbij kijken we naar de
effecten van een toename in de gemiddelde temperatuur, van de frequentie van hittegolven, van
droogte- en overstromingsverschijnselen en van de zeespiegelstijging op de fysische integriteit en
het functioneren van het project. Ook de mate waarin het belang van de effecten van het project
zou kunnen wijzigen als het klimaat verandert wordt hier besproken.

In dit MER komen dus zowel de mitigatieaspecten (punt 1) als de adaptatieaspecten (punt 2 en 3) aan
bod.

6.1.2

Regelgevend kader

Op het vlak van broeikasgasemissies wordt in Europa een onderscheid gemaakt tussen enerzijds emissies
die onder het Europees Emissietradingsysteem (ETS) vallen en anderzijds de andere emissies.
In 2016 heeft de Europese Unie in het kader van haar Nationally Determined Contribution (NDC) het
engagement aangegaan om tegen 2030 een reductie van minstens 40% in haar totale broeikasgasemissies
te realiseren, in vergelijking met de emissies in het jaar 199073. Om dit doel te bereiken werd uitgegaan van
enerzijds een reductie van 43% in de ETS-sector en anderzijds een reductie van 30% in de niet-ETS-sector,
beide in vergelijking met het jaar 2005.
Op het niveau van de lidstaten gelden enkel doelstellingen voor wat betreft de niet-ETS emissies (transport,
gebouwen, afval en landbouw). Via de Effort Sharing Regulation werd de EU-doelstelling van 30% reductie
voor België vertaald naar een reductie van 35% (in 2030, t.o.v. 2005). Dit percentage werd overgenomen
door Vlaanderen in het Vlaamse Energie-en Klimaatplan (VEKP) 2021-203074. Het VEKP zet de grote lijnen

72

We bekijken enkel de emissies van de exploitatiefase. Emissies van de aanlegfase zijn in vergelijking hiermee verwaarloosbaar.
Zie Europees Klimaat- en energiekader 2030
74
Opmaak van het VEKP kadert inArtikel 3 van Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december
2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, die vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 31 december 2019 een
geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan indient bij de Commissie dat betrekking heeft op de periode van 2021 tot en met
2030.
73
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uit voor het beleid in de periode 2021-2030 en bevat per niet-ETS sector actieplannen en beleidspakketten,
met daarbij ook de ingeschatte impact van dit beleid op de prognoses. Voorliggend project wordt niet
gevat door de 35% reductiedoelstelling opgenomen in het VEKP, aangezien deze enkel betrekking heeft op
de niet-ETS-sector.
Het ETS-systeem wordt geregeld door richtlijn 2003/87/ tot vaststelling van een regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, oorspronkelijk gepubliceerd op 13 oktober 2003, maar
sinds zijn vaststelling regelmatig aangepast. ETS is onder meer van toepassing op “Verbranden van
brandstof in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW” (cf.
Bijlage I aan de Richtlijn), dus ook op voorliggend project. De concrete uitwerking van Richtlijn 2003/87 is
geregeld door verschillende (Europese) Besluiten en Verordeningen. Deze zijn ook (deels) omgezet in
Vlaamse regelgeving, o.m. in Vlarem, DABM en het Omgevingsvergunningdecreet. Het Departement
Omgeving is in Vlaanderen aangeduid als bevoegde autoriteit i.k.v. het EU ETS. Binnen het Departement
Omgeving voert de Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie deze taak uit75.
Sinds 2005 is het Europees emissiehandelssysteem de hoeksteen van de EU-strategie om de emissies van
broeikasgassen door de industrie en door opwekking van elektriciteit en warmte terug te dringen. Ongeveer
45 % van alle door de EU uitgestoten broeikasgassen valt tegenwoordig onder dit systeem. Het systeem
gaat er van uit dat via marktwerking (met de inzet van verhandelbare emissierechten) onder een
vastgelegde ‘cap’ (emissieplafond) aan rechten, de broeikasgasemissies van de betrokken installaties op de
meest efficiënte manier kunnen worden teruggedrongen. Door geleidelijk aan meer “schaarste” te creëren
door afbouw van de cap op de markt van de emissierechten stijgen deze in waarde en ontstaat er een
incentive om te zoeken naar de meest kosteneffectieve manier om de broeikasgasemissies te verminderen.
Verdeling van de emissierechten gebeurt in de eerste plaats via veilingen, maar deels ook nog via gratis
toewijzing, dat laatste vooral om “carbon leakage” te vermijden. Gratis toewijzing is sinds 2013 echter niet
meer van toepassing op de elektriciteitssector.
Zoals hoger aangegeven beoogt het Europese Klimaat- en energiekader 2030 om tegen 2030 een reductie
voor de ETS-sector van 43 % in 2030 (in vergelijking met de emissies in het jaar 2005) te bekomen, voor de
hele Unie. Er zijn dus geen specifieke doelstellingen op het niveau van de lidstaten voor de ETS-sectoren.
De bedoeling is dat de ETS-sectoren in een gelijk speelveld op EU niveau aangezet worden om de
broeikasgasemissies te reduceren. Een recente grondige herziening van de Richtlijn (via Richtlijn (EU)
2018/410), van toepassing op de periode 2021-2030 (Vierde handelsperiode), is er op gericht deze ETSdoelstelling te halen. Dit houdt onder meer een strikter reductiepad in, waarbij vanaf 2021 het aantal
emissierechten wordt afgebouwd met 2,2 % per jaar (in de derde handelsperiode was dit 1,74 %).
Op 11 december 2019 kondigde de Europese Commissie haar “Green Deal” aan, die de ambitie bevat het
reductiedoel van 40% (zie hoger) op te trekken tot minstens 55%, en klimaatneutraal te zijn tegen 2050.
Een reductie van deze orde is (wereldwijd) ook nodig als men de opwarming van de aarde wil beperken tot
1,5°C boven de pre-industriële periode. Het Europees Parlement sprak op 15 januari 2020 haar steun uit
voor de voorstellen van de Commissie. Op 11 december 2020 schaarde ook de Europese Raad zich achter
een bindende doelstelling om in de EU een nettoreductie van uitgestoten broeikasgassen met ten minste
55% te bereiken in 2030, ten opzichte van 1990.
Het ligt voor de hand dat, als deze beleidsambities worden omgezet in beleid en regelgeving, dit ook
consequenties zal hebben voor zowel de doelstellingen binnen het ETS-systeem als voor de Vlaamse nietETS reductiedoelstellingen. De Commissie heeft de ambitie om tegen juni 2021 voorstellen in te dienen
voor de revisie van de relevante regelgeving, waaronder die met betrekking tot het ETS-systeem. Het is
duidelijk dat de toekomstige (beleidsmatig) beschikbare “klimaatruimte” kleiner zal zijn dan vandaag.

75

Vanaf 1 januari 2021 zal deze afdeling deel uit maken van het nieuwe VEKA (Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap)
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Bovendien moet na 2030 een nog steiler reductiepad gevolgd worden. In 2009 kwamen de EU-leiders
overeen om de Europese broeikasgasuitstoot tegen 2050 te reduceren met 80 tot 95% t.o.v. 1990. Deze
ambitie werd in 2011 herbevestigd met de publicatie van een "Routekaart naar een concurrentiële,
koolstofarme economie tegen 2050", die ook een reeks mijlpalen bevat op middellange termijn. Zoals hoger
aangegeven scherpen de voorstellen opgenomen in de Europese Green Deal deze ambitie verder aan tot
klimaatneutraliteit in 2050.
Ook Vlaanderen heeft een Vlaamse Klimaatstrategie 2050 (goedgekeurd door de VR op 20 december 2019),
die kadert binnen de verplichting van de lidstaten om vanaf 2020 om de tien jaar een langetermijnstrategie
in te dienen bij de commissie. De Vlaamse Klimaatstrategie 2050 heeft als (niet bindend) streefdoel de
Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissies met 85% te reduceren tegen 2050 t.o.v. 2005, met de ambitie om te
evolueren naar volledige klimaatneutraliteit. De Vlaamse Klimaatstrategie 2050 stelt eveneens dat
Vlaanderen zich voor de ETS sectoren inschrijft binnen de context die Europa bepaalt voor deze sectoren,
met een dalende emissieruimte onder het EU ETS.

6.1.3

Beoordelingskader

Klimaatverandering is een realiteit, en om gevaarlijke wijzigingen in de gemiddelde mondiale temperatuur
tegen te gaan moet het gebruik van fossiele brandstoffen binnen een relatief korte periode uitgefaseerd
worden, of moet minstens naar een netto nuluitstoot gegaan worden. De ambities opgenomen in de
Europese Green Deal zijn duidelijk in dat verband. In deze context is het evident dat de significantie van
bijkomende emissies van broeikasgassen niet meer aangetoond moet worden76; er is geen grenswaarde
waaronder de emissies als “verwaarloosbaar” zouden kunnen worden beschouwd.
Voor de beoordeling van de broeikasgasemissies binnen de discipline Klimaat wordt in het MER dan ook
geen kwantitatief significantiekader gebruikt. Een dergelijk significantiekader zou overigens ook niet
kunnen opgebouwd worden op basis van het al dan niet voldoen aan bepaalde emissienormen, aangezien
het ETS-systeem geen normen oplegt, noch aan individuele installaties noch op het niveau van de lidstaten,
maar mikt op een totale emissiereductie op het niveau van Europa.
In de plaats daarvan werken we met een kwalitatief beoordelingskader waarbij wordt nagegaan in welke
mate het project aansluit bij of te verzoenen is met het geldende beleid, op Belgisch zowel als op Europees
niveau, en dit rekening houdend met het tijdskader van zowel het project als van de beleidsdoelstellingen.
Concreet houdt dit beoordelingskader in dat de analyse in dit MER een antwoord moet verschaffen op
volgende vragen:
1.
2.

3.
4.

Is het project “state of the art”, i.e. heeft het voor de gekozen technologie de laagst mogelijke
specifieke emissies (gCO2/kWh)?
Is het project compatibel met het Belgisch energiebeleid en met de energietransitie, met name op
het vlak van de kernuitstap en de daarop volgende overgangsperiode naar een veralgemening van
hernieuwbare energiebronnen?
Kan er van uitgegaan worden dat de broeikasgasemissies van het project geleidelijk aan zullen
verminderen en uiteindelijk uitgefaseerd zullen worden?
Leidt het project binnen het geldende Europese beleidskader (ETS) en op niveau van Europa tot
een wezenlijke toename in de emissie van broeikasgassen?

76 Zie in dat verband ook Joseph, C. 2020. Impact Assessment and Project Appraisal 2020, VOL. 38, NO. 1, 83–86
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Als het antwoord op de eerste drie vragen bevestigend is en op de vierde vraag ontkennend dan
beschouwen we de impact van het project als niet aanzienlijk. In alle andere gevallen spreken we wel van
een aanzienlijk effect. De termen “aanzienlijk” of “niet aanzienlijk” hebben op zich geen betrekking op de
omvang van de broeikasgasemissies, maar wel op de mate waarin het project compatibel is met het
geldende beleid. Om die reden voeren we in de impactbeoordeling verder ook geen diversificatie door op
basis van de reële emissies, vermits dit niet relevant is in het kader van de gestelde beleidsvraag.
Voor de beoordeling van het effect van het project op de weerbaarheid tegen de gevolgen van
klimaatverandering en van de kwetsbaarheid van het project ten opzichte van klimaatverandering wordt
geen beoordelingskader gebruikt. De beoordeling is beschrijvend, en houdt rekening met de meest recente
inzichten op het vlak van klimaatevoluties in Vlaanderen zoals o.a. opgenomen in het Klimaatportaal van
VMM. Aandachtspunten zijn onder meer zeespiegelstijging, hogere stormvloeden, hogere windsnelheden,
hittegolven, toename in neerslagintensiteit, droogte, en de hier van afgeleide indirecte effecten

6.2

AFBAKENING EN BESCHRIJVING STUDIEGEBIED

Het studiegebied komt inzake adaptie overeen met het projectgebied, i.e. de som van alle locaties waar
ingrepen plaatsvinden. Binnen het studiegebied wordt bekeken of de gevoeligheid van de omgeving aan de
gevolgen van de klimaatverandering wijzigt, en of er zich wijzigingen voordoen in emissies (dan wel
vastlegging) van CO2 en, voor zover relevant, andere broeikasgassen. Uiteraard gaat de aandacht in de
eerste plaats naar de emissies van de centrale zelf. Emissies te wijten aan bv. verkeer van en naar de
centrale, of die tijdens de bouw van de centrale worden gegenereerd, kunnen als verwaarloosbaar
beschouwd worden in vergelijking met de broeikasgasemissies die zullen optreden tijdens de levensduur
van de centrale. Het studiegebied van de effecten die de klimaatverandering kan hebben op het project
omvat dus het projectgebied, i.e. het gebied waarbinnen de ingrepen eigen aan het project plaatsvinden.
Voor wat de emissies van broeikasgassen betreft wordt geen studiegebied afgebakend in termen van
impactreceptoren, aangezien de klimaatverandering die veroorzaakt wordt door deze emissies een
mondiaal fenomeen is en de impact ervan zich ook mondiaal laat voelen.

6.3
6.3.1

BESCHRIJVING ACTUELE SITUATIE
T o t a l e e mi s s i e s

Figuur IX-39 toont de verdeling van de totale emissies aan broeikasgassen in Vlaanderen over de
verschillende sectoren voor het jaar 2018.
In totaal werd in 2018 in Vlaanderen 77,7 miljoen ton CO2eq aan broeikasgassen uitgestoten. Het
voornaamste broeikasgas was CO2, dat verantwoordelijk was voor 85% van de emissies. Ongeveer 71% van
de totale emissies (2018) kunnen toegeschreven worden aan de diverse vormen van energie aanwending
(inbegrepen elektriciteitsproductie, transport, verwarming, energie-gebruik in de industrie, …).
De energiesector sensu stricto was in 2018 verantwoordelijk voor 22% van de emissies. In deze sector zijn
de emissies over de periode 1990-2018 met 28% gedaald. Deze daling is voornamelijk te vinden in de
deelsector ‘productie van publieke elektriciteit en warmte’, als gevolg van belangrijke verschuivingen in het
klassiek brandstofverbruik in die periode (zie Figuur IX-40). Dit blijkt ook uit de evolutie van de specifieke
emissies van de elektriciteitsproductie zoals voorgesteld in Figuur IX-41
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Het aardgasverbruik voor elektriciteitsproductie blijft toenemen door de ingebruikname van nieuwe STEGcentrales en van warmtekrachteenheden, maar het verbruik van vloeibare en vaste (fossiele) brandstoffen
is tot een minimum herleid 77. Bovendien werd een deel van het verlies aan capaciteit in fossiele centrales
ook opgevangen door een toenemende hernieuwbare energieproductie, zowel wat betreft elektriciteit als
warmte.
Figuur IX-39: verdeling van de totale emissies aan broeikasgassen in Vlaanderen over de verschillende sectoren
voor het jaar 201878.
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Figuur IX-40: Emissie van broeikasgassen door de energiesector, per deelsector
25.000

kton CO2eq

20.000
15.000
10.000
5.000
0

overige energiebedrijven

77

aardgas

petroleumraffinaderijen

elektriciteit & warmte

Engie heeft bijgedragen aan deze evolutie door de sluiting van de kolencentrale van Ruien en de omvorming van groep 4 van de
centrale van Rodenhuize en van eenheid 4 van de Centrale des Awirs van steenkool naar biomassa.
78
Bron: “https://www.milieurapport.be/milieuthemas/klimaatverandering/broeikasgassen/emissies-broeikasgassen-per-sector ”
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Figuur IX-41: Evolutie van de specifieke broeikasgasemissies (g CO2eq/kWh) van de Belgische
elektriciteitssector over de periode 1990 – 2019.
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ETS-emissies

OP NIVEAU VAN HET PROJECTGEBIED
De broeikasgasemissies op de site van de nieuwe STEG-centrale worden in de huidige situatie in de eerste
plaats veroorzaakt door de uitbating van de bestaande centrale. Sedert 2018 is de centrale vergund voor
drie mogelijke werkingsregimes, namelijk ‘combined cycle’, ‘open cycle’ en ‘standby’. In de praktijk wordt
de centrale echter zeer weinig gebruikt, en enkel in “open cycle”. Ze is in 2018 gedurende 208 uren in
uitbating geweest en in 2019 gedurende 455 uren, waarbij een vermogen van 255 MWe kan worden
ingezet. De centrale kan nog in werking blijven tot de indienstname van de nieuwe STEG eenheid voorzien
in 2025.
Als we uitgaan van een emissie van een gasturbine van de F-klasse, werkend in open cyclus (531,5 g
CO2/kWhe) krijgen we, bij een elektrisch vermogen van 255 MWe en een productie van 455 h (2019) een
totale emissie van 62 kT CO2 per jaar, of ongeveer 2,6% van de emissies van de nieuwe STEG-centrale in
volcontinue werking (zie verder). De geproduceerde energie bedraagt in die omstandigheden ook maar
1,5% van de energie die door de nieuwe centrale zal geproduceerd worden. De koolstofintensiteit
(hoeveelheid broeikasgassen die per eenheid van geproduceerde energie wordt uitgestoten (g CO2/kWh))
is voor de bestaande centrale (in open cyclus) naar schatting 66% hoger dan voor de nieuwe STEG-centrale.
OP NIVEAU VAN VLAANDEREN
In 2018 bedroegen de ETS-emissies ongeveer 31,9 miljoen ton CO2 (41,06%) en de niet-ETS-emissies
ongeveer 45,8 miljoen ton CO2 (58,94%).
De belangrijkste ETS-installaties in Vlaanderen (met emissies van elk meer dan 1 miljoen ton CO 2eq)
bevinden zich in het Gentse en Antwerpse havengebied, zoals blijkt uit Tabel IX-82.

Uitgave: April 2021

PROJECT-MER
STEG-VILVOORDE

Revisie: 3.0
p. IX.209

IX. EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING

Tabel IX-82: Top vijf van de in Vlaanderen gelegen ETS-installaties met de hoogste emissies
Installatie

Emissies 2019 (ton CO2eq)

Electrabel – Centrale Knippegroen79

5 083 889

ArcelorMittal Gent – installatie 1

4 329 659

Total Raffinaderij Antwerpen

4 004 998

BASF Antwerpen – 127A

2 358 623

Esso Raffinaderij Antwerpen

2 093 011

Binnen het ETS-systeem in Vlaanderen (2019) zijn de sectoren chemie (25%), raffinaderijen (21%), ijzer en
staal (14%) en elektriciteit (30%) samen verantwoordelijk voor 90% van de broeikasgasemissies.

6.4
6.4.1

BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE
I n t e r m e n v a n e mi s s i e s

OP NIVEAU VAN HET PROJECTGEBIED
De referentiesituatie is de situatie waarbij het project niet wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat de nieuwe
STEG-centrale niet wordt gebouwd. De huidige centrale is in de referentiesituatie nog aanwezig maar is
niet in werking, ook niet als piekeenheid. Ze veroorzaakt dan ook geen broeikasgasemissies.
OP NIVEAU VAN VLAANDEREN
Voor wat de te verwachten evoluties betreft kan verwezen worden naar de doelstelling van het Europese
Klimaat- en energiekader 2030 om de emissies in de ETS-sector tegen 2030 met 43 % te verminderen in
vergelijking met de emissies in het jaar 2005 (op het niveau van de Unie). Merk op dat, als gevolg van de
nucleaire phase-out, de verwachting is dat deze emissies in Vlaanderen in de toekomst (tijdens de
overgangsfase naar klimaatneutrale energieproductie) eerder zullen toenemen dan afnemen. Zoals gesteld
in een recente studie van Elia80 moet België er bij een volledige nucleaire exit in 2025 immers voor zorgen
dat ten laatste in de winter van 2025-2026 minstens 3,9 GW nieuwe stuurbare capaciteit beschikbaar is.
Gascentrales zullen hier een belangrijk aandeel in hebben en zullen, omwille van hun flexibele
inzetbaarheid, nodig blijven tijdens de overgangsfase naar een klimaatneutrale energieproductie.
Het Nationaal Energie- en Klimaatplan gaat voor heel België dan ook uit van een toename van de ETSemissies met 31% over de periode 2015-2030 (WAM-secenario). Deze toename is grotendeels toe te
schrijven aan de energiesector. Op Europees niveau moet uiteraard uitgegaan worden van het respecteren
van de (progressief dalende) “cap”, zodat hier geen netto toename van de totale emissies moet verwacht
worden.
Voor wat de toekomstige evolutie van de niet-ETS emissies betreft kan (en moet) uitgegaan worden van
het bereiken van de doelstelling van (minstens) 35% reductie tegen het jaar 2030.

79
80

Deze centrale valoriseert hoogovengas afkomstig van de nabijgelegen staalfabriek van ArcelorMittal Gent
Adequacy and flexibility study for Belgium 2020 – 2030. ELIA, 2019.
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I n t e r m e n v a n k l i m a at p a r a m e t e r s

Het referentiejaar van voorliggend project (jaar waarin de STEG-centrale in werking treedt) ligt in de nabije
toekomst (2025). De verwachting is niet dat het klimaat over die korte periode fundamenteel (verder) zal
veranderen. Het project zal echter over een langere periode operationeel zijn; binnen dat tijdsbestek zijn
wel betekenisvolle klimaatveranderingen te verwachten. In de context van de bespreking van de
kwetsbaarheid van het project aan de gevolgen van klimaatverandering is het dus wel relevant een beeld
te hebben van de aannemelijke evoluties op middellange termijn. Hiernaast kan dan ook het tijdspad van
het aantal draaiuren van de centrale geplaatst worden.
Gegevens met betrekking tot het effect van de klimaatverandering in Vlaanderen zijn terug te vinden
in het Klimaatportaal (https://klimaat.vmm.be/). Onderstaande tekst is grotendeels gebaseerd op een
overkoepelende analyse van de gegevens door VMM81.
Sinds het begin van de metingen in de 19e eeuw is de gemiddelde temperatuur in België met bijna 2,5°C
toegenomen. Volgende toekomstige evoluties zijn niet uit te sluiten als de mondiale broeikasgasuitstoot
niet drastisch wordt teruggedrongen82:
−

−
−

Een stijging van de jaargemiddelde temperatuur in Vlaanderen, van 10°C in het huidige klimaat
naar 16°C tegen 2100. Tegen het jaar 2030 behoort een toename van de gemiddelde temperatuur
met 2°C al tot de mogelijkheden.
Een stijging van de totale jaarneerslag met 8 % in 2100, met een combinatie van nattere winters
(+29 %) en drogere zomers (-38 %).
Een toename van de windsnelheid, vooral in de winter, met 8 %.

De stijging van de temperatuur kan er toe leiden dat de lengte van het groeiseizoen toeneemt, met tot 6
dagen in 2030, 14 dagen in 2050 en 35 dagen in 2100. Anderzijds kan het aantal hittegolfdagen als gevolg
van de klimaatverandering toenemen van 4 vandaag (in een gemiddelde zomer) tot 11 in 2030, 18 in 2050
en 50 in 2100. Het aantal tropische nachten per jaar kan met 20 dagen toenemen tegen 2030 en met 47
dagen tegen 2100.
Neerslagevents zouden tegen 2050 tot 20 % extremer kunnen worden, en tot 75 % extremer in 2100. Het
aantal dagen met zware neerslag zou kunnen toenemen met respectievelijk 7 en 13 dagen in 2050 en 2100.
Als gevolg van de wijzigingen in de neerslaghoeveelheden zouden gebieden die momenteel eens in de 100
jaar overstromen in 2100 elke 10 jaar kunnen overstromen. De piekwaterstanden in de waterlopen kunnen
daarbij gemiddeld met 22 cm toenemen. In Vlaanderen zou er tegen 2100 ongeveer 130.00 ha aan
overstroombare gebieden kunnen bijkomen, een stijging met 77 %. Aan de kust zou het stormvloedniveau
bij een 1000-jarige storm toenemen met 30 cm tegen 2050 en met 80 cm tegen 2100, wat de kans op
overstromingen in de kuststreek ook zal doen toenemen.
Het aantal droge dagen in een jaar zou kunnen toenemen van gemiddeld 172 nu naar 205 in 2050 en 236
in 2100. Dit hangt samen met een daling van de hoeveelheid neerslag in de zomer (met 38 % tegen 2100)
en een toename van de (potentiële) verdamping tijdens de zomermaanden (met 23 % tegen 2100).
Daardoor kan extreme droogte (zoals tijdens de zomers van 1976 en 2018) tegen 2100 eens in de vier à vijf
jaar voorkomen, terwijl de kans op voorkomen nu ongeveer 1/50 bedraagt. De intensiteit van extreme
81 Johan Brouwers en Kris Cauwenberghs (VMM), “Klimaatinformatie over jouw gemeente? Op Klimaatportaal Vlaanderen.”. In
“Congresboek Klimaatdag 2019, VVSG” en presentatie van het Klimaatportaal op de FELNET-studiedag van 16 mei 2019.
82 De hier opgegeven cijfers gelden voor het zogenaamde hoog-impactscenario, wat overeen komt met de bovengrens van het 95
%-betrouwbaarheidsinterval: 95 % van de modelresultaten geven een lagere inschatting van klimaatverandering en 5 % een nog
hogere. Het gehanteerde hoog-impactscenario komt overeen met het internationaal gehanteerde RCP8.5 broeikasgasscenario. Dit
scenario veronderstelt een temperatuurstijging van tussen 3,2 en 5,4 C° tegen het jaar 2100, en kan dus als “worst case” beschouwd
worden, zeker in het licht van de discussie die onlangs ontstaan is in verband met de graad van realisme van RCP8.5 (zie bv. .
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00177-3 en https://michaelmann.net/content/story-about-‘business-usual’-storymisleading
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droogte kan verdubbelen tegen 2100. De lengte van droge periodes, die nu gemiddeld 24 dagen bedraagt,
zou met 18 dagen kunnen toenemen tegen 2050 en met 33 dagen tegen 2100. Als gevolg hiervan kunnen
de laagwaterdebieten afnemen met tot 70 % (in 2100), wat in de zomer kan resulteren in droogvallende
kleine waterlopen.

6.5

EFFECTEN OP EMISSIES OF VASTLEGGING VAN BROEIKASGASSEN

6.5.1

E m i s s i e s v a n b r o e i k as g a ss e n

Bij quasi volcontinue werking op vollast kan voor de nieuwe STEG centrale uitgegaan worden van een CO 2
emissie met een orde van grootte van ongeveer 2,4 Mton/jaar. (= 320,6 g CO2/kWhe x 875Mwe x 8700 h).
Dit maximale draaiscenario (zie verder) zou de centrale een plaats geven in top vijf van de Vlaamse ETSinstallaties (zie Tabel IX-82).
De CO2-emissies kunnen vergeleken worden met de gemiddelde CO2 emissie van de actuele
elektriciteitsproductie per geproduceerde kWh. Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) 83 lag deze
voor België in 2019 op een niveau van 167 g CO2eq/kWh. Dit in vergelijking met veel andere Europese
landen lage cijfer kan voor een groot stuk toegeschreven worden aan het relatief grote aandeel
kerncentrales in onze energiemix (47% in 2019), en aan het ontbreken van centrales op steenkool. De
emissie-intensiteit van de elektriciteitsproductie bedroeg in 2019 inderdaad bijvoorbeeld 390 gCO2eq/kWh
in Nederland en 338 gCO2eq/kWh in Duitsland.
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Figuur IX-42: Broeikasgasemissie-intensiteit (g CO2eq/kWh) van de elektriciteitssector voor de
verschillende lidstaten van de EU

Uiteraard zal de relatieve emissie bij een nieuwe gasgestookte centrale hoger liggen dan de actuele
gemiddelde emissie. Bij de nieuwe STEG van ENGIE – Electrabel kan de relatieve CO2 emissie zoals hoger
aangegeven geraamd worden op +- 320 g/kWh, of ongeveer 139% hoger dan de emissies per eenheid
geproduceerde energie van het huidige productiepark.

83https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-6#tab-

googlechartid_googlechartid_chart_111_filters=%7B%22rowFilters%22%3A%7B%7D%3B%22columnFilters%22%3A%7B%22pre_con
fig_date%22%3A%5B2019%5D%7D%3B%22sortFilter%22%3A%5B%22index_2019%22%5D%7D
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Uiteraard zal de relatieve emissie bij een nieuwe gasgestookte centrale hoger liggen dan de actuele
gemiddelde emissie. Bij de nieuwe STEG kan de relatieve CO2 emissie zoals hoger aangegeven geraamd
worden op +- 320 g/kWh, of ongeveer 92% hoger dan de emissies per eenheid geproduceerde energie van
het huidige productiepark. Hij zou echter lager liggen dan de huidige specifieke CO2-emissies van Nederland
en Duitsland.
Met de voorziene sluiting van de kerncentrales verandert de situatie echter. Een zeer recent rapport 84
raamt de koolstofintensiteit van de Belgische elektriciteitsvoorziening in 2030 op 229 g CO2eq/kWh, wat
een stijging met bijna 71% inhoudt tegenover de situatie vandaag. België is daarbij één van de weinige
Europese landen waarbij de koolstofintensiteit toeneemt in plaats van afneemt. De reden hiervoor is
uiteraard dat het aandeel hernieuwbare energie nog te laag is om de snel weggevallen nucleaire productie
te compenseren tegen 2025. EMBER gaat uit van een aandeel van 57% aardgas 85 en 40% hernieuwbare
energie in 2030. Hierbij kan opgemerkt worden dat de elektriciteitsmarkt een geïnterconnecteerde markt
is, met uit- en invoer die in belangrijke mate bijdraagt aan de energiebalans; dat maakt dat een evaluatie
op nationaal niveau ook slechts beperkt zinvol is. De impact dient op Europees niveau te worden bekeken
met het ETS-opvolgingssysteem als referentie.
Uiteraard zal de koolstofintensiteit van de Belgische energieproductie na 2030 verder blijven afnemen,
naarmate het aandeel hernieuwbare energie toeneemt en de STEGs dus ook minder produceren.
Hoe dan ook is een jaarlijkse emissie van 2,4 Mton CO 2 relevant te noemen, zeker in het licht van de
Europese ambities (cf Green Deal) om de totale emissies aan broeikasgassen tegen 2030 met 55% te
verminderen. Toch kunnen hier enkele relevantenuances bij aangebracht worden;
−

−

−

−

84

In absolute termen zal er in de praktijk minder CO2 worden uitgestoten dan de hierboven
vermelde emissie van 2,4 Mton/jaar. Dit getal gaat immers uit van 8.700 vollastwerkingsuren per
jaar, wat als een worst case beoordeling moet beschouwd worden. Volgens infomatie van de
initiatiefnemer moet eerder uitgegaan worden van ongeveer 5000 equivallent vollast uren per
jaar, wat overeenstemt met 1,4 Mton CO2.
Naar verwachting zal de periode waarin de STEG een belangrijke rol speelt in de vervanging van
de nucleaire capaciteit (en dus op hoger regime zal draaien) tegen 2035 ten einde lopen. In de
daarop volgende back-up-fase zullen de draaiuren geleidelijk afnemen, naarmate er meer
hernieuwbare energie beschikbaar komt. De centrale zal dan alleen ingezet worden als
hernieuwbare bronnen niet voldoende energie produceren. Tegen 2050 zou de energieproductie
volledig koolstofneutraal moeten zijn (zie ook § I3).
Vanaf ongeveer 2040 zal mogelijk groen of synthetisch gas beschikbaar zijn, of waterstof, dat als
energiedrager wordt gebruikt voor het overschot aan (hernieuwbare) energie tijdens periodes
van piekproductie. Verbranden van dit gas in de STEG leidt globaal niet tot een bijkomende
emissie van broeikasgassen. Een tussenstap kan er in bestaan om een mengeling van aardgas en
H2/synthetisch methaan te gebruiken. Met de huidige installatie is een bijmenging van waterstof
tot 30% mogelijk.
Zoals aangetoond in § VII4.3is de H-klasse STEG die in dit project wordt ingezet vandaag de meest
koolstofefficiënte technologie om energie op te wekken op basis van fossiele brandstoffen.

Vision or division? What do National Energy and Climate Plans tell us about the EU power sector in 2030? EMBER, November 2020
In een recent (2020) gepubliceerde update van de vooruitblik op de Belgische elektriciteitsvoorziening in 2030 en 2050 gaat
Energyville uit van een aandeel van 44% aardgas in 2030.
85
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Aangezien de energiesector onder het ETS-systeem valt, zal bij een correcte werking van het
systeem de toename van de emissies door de nieuwe STEG-centrale gecompenseerd worden door
een emissiereductie in een andere ETS-installatie, zodat de ‘cap’ aan emissies steeds
gerespecteerd blijft. De extra emissies zullen de CO 2-prijs ondersteunen, zodat de incentive
versterkt wordt om elders te reduceren. Dankzij hogere efficiëntie (63%) en lagere marginale
kosten zullen de STEGs helpen om mee oudere en minder efficiënte centrales (met bijgevolg
hogere marginale kosten) uit de markt te duwen (oude gas / kolen / bruinkoolcentrales 86), zowel
in België als in de naburige landen (Nederland, Duitsland).

In theorie zouden de netto-CO2-emissies van de centrale nog verder verminderd kunnen worden door een
installatie die zorgt voor het afscheiden van CO 2 uit de geloosde verbrandingsgassen, gevolgd door opslag
of gebruik. Zoals aangetoond in § VII4.5 blijft de economische haalbaarheid van koolstofopvang en stockage
en/of valorisatie echter één van de grootste obstakels, naast een aantal technische en operationele
moeilijkheden. De installatie zal wel reeds bij zijn indienstname in 2025 technisch geschikt zijn om CO2afvang in een later stadium toe te voegen als de economische haalbaarheid gunstiger zou worden, als
gevolg van bv. hogere CO2 prijzen op ETS markt. De nodige oppervlakte voor een CO2 afvanginstallatie is in
elk geval beschikbaar op de site.
Zoals hoger aangegeven gebruiken we in dit MER geen kwantitatief beoordelingskader om het belang van
het effect uit te drukken, aangezien er binnen het ETS-systeem geen kwantitatieve normen of
doelstellingen bestaan die betrekking hebben op individuele installaties of lidstaten en waaraan de emissies
van het project zouden kunnen getoetst worden.
Bij het beantwoorden van de vraag of de impact van het project (los van de absolute waarde van de
gegenereerde broeikasgasemissies) als aanzienlijk negatief moet beschouwd worden houden we zoals
hoger aangegeven rekening met volgende elementen:
1.

2.

3.

86

De mate waarin het project “state of the art” is, met name of het voor de gekozen technologie de
laagst mogelijke technologie de laagst mogelijke specifieke emissies (gCO2/kWh) heeft. De gekozen
STEG-technologie heeft met een uitstoot van 320,6 g CO2/kWhe binnen de op dit moment in de
markt voor thermische energieopwekking beschikbare alternatieven inderdaad de meest gunstige
specifieke uitstoot .
De mate waarin het project compatibel is met het Belgisch energiebeleid en met de
energietransitie, met name op het vlak van de kernuitstap en de daarop volgende
overgangsperiode naar een veralgemening van hernieuwbare energiebronnen. De kernuitstap in
2025 zal tot een aanzienlijk deficit in elektriciteitsgeneratiecapaciteit zorgen. Verschillende studies
hebben aangetoond dat gascentrales een belangrijke rol te spelen hebben in het invullen van dit
deficit op korte en middellange termijn. Ook bij een verdere uitbouw van hernieuwbare
productiecapaciteit zullen gascentrales een rol blijven spelen in het voorzien van flexibel inzetbare
piekcapaciteit op momenten dat minder hernieuwbare energie beschikbaar is.
De mate waarin de broeikasgasemissies van het project geleidelijk aan zullen verminderen en
uiteindelijk uitgefaseerd zullen worden. De periode waarin de STEG bijna volcontinu op hoger
regime zal draaien ter vervanging van de in 2025 weggevallen nucleaire capaciteit zal tegen 2035
ten einde lopen. In de daarop volgende back-up-fase zullen de draaiuren geleidelijk afnemen,
naarmate er meer hernieuwbare energie beschikbaar komt, en zal de productie mogelijk ook
koolstofarmer worden door de inzet van groen of synthetisch gas of waterstof en, voor zover
kosteneffciënt realiserbaar, door de inzet van CCS-techieken. Tegen 2050 zal de energieproductie
hoe dan ook volledig netto koolstofneutraal zijn, in overeenstemming met de ambities van de
Europese Green Deal.

Steenkool- en bruinkoolcentrales hebben tot 2,5 maal hogere specifieke emissies dan de STEG die het voorwerp vormt van dit MER.
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De mate waarin het project binnen het geldende Europese beleidskader (ETS) en op niveau van
Europa al dan niet tot een wezenlijke toename in de emissie van broeikasgassen leidt. Bij een
voldoende hoge koolstofprijs garandeert het ETS-systeem dat meer koolstofefficiënte
technologieën minder efficiënte technologieën uit de markt prijzen, waarbij de totale emissies
steeds beneden het vastgelegde (en progressief dalende) emissieplafond blijven. In een dergelijke
situatie worden de bijkomende emissies van de STEG gecompenseerd door een equivalente
reductie in de emissies van minder efficiënte centrales (of andere ETS-installaties) elders.

Op basis van bovenstaande overwegingen en verwijzend naar het gebruikte beoordelingskader
beschouwen we de impact van het project in termen van broeikasgasemissies niet als aanzienlijk negatief.

6.5.2

V a s t l e g g i n g v a n b r o ei k a s g a ss e n

De sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (Land Use, Land use Change en Forestry of
LULUCF) vormt een aparte pijler van het Europees klimaatbeleid. De manier waarop landgebruik
georganiseerd wordt (het beheer of de verandering van het landgebruik) heeft immers een rechtstreekse
invloed op de atmosferische CO2-concentraties. CO2 kan vastgelegd worden in bodems en (langlevende)
biomassa.
De doelstelling die geldt voor alle Europese lidstaten (en dus ook voor België en Vlaanderen) voor de
periode 2021–2030 is de zogenaamde ‘no-debit rule’. Deze doelstelling bestaat er in essentie in dat de
koolstofvoorraden vastgelegd in de diverse vormen van landgebruik over de periode 2021-2030 niet mogen
afnemen. Dit betekent niet dat geen enkele landgebruikscategorie nog een emissie mag veroorzaken, maar
wel dat de koolstofvoorraden in hun geheel behouden moeten blijven.
Maatregelen die kunnen bijdragen aan vastlegging van broeikasgassen in bodem of vegetatie zijn onder
meer (cf VEKP 2021-2030):
1) Terugdringen van bijkomend ruimtebeslag, ontharding en beheer van niet-verhard
ruimtebeslag
a. Het terugdringen van bijkomend ruimtebeslag;
b. De verhardingsgraad binnen het bestaande en het bijkomende ruimtebeslag doen
afnemen resp. beperken;
c. Het inrichten en beheren van niet-verhard ruimtebeslag met oog op verhoogde
koolstofopslag.
2) Verhoogde koolstofopslag in bos en natuur
a. Voorkomen van verlies van lang liggende graslanden
b. Verhoogde opslag door aanleg van bijkomend bos en natuur
c. Verhoogde opslag door integraal waterbeheer, inrichting en vernatting
Geen van bovenstaande maatregelen maakt structureel deel uit van het project. Na de ontmanteling van
de bestaande installatie zal wel een gedeelte van de zuidelijke site beschikbaar komen, en op een deel
hiervan komen groenvoorzieningen, in afwachting van de (eventuele) bouw van een CCS-installatie op die
plaats. Verder zal in de oostelijke hoek van het terrein de bestaande vegetatie behouden blijven.
Het project zal dus een verwaarloosbare impact hebben op de vastlegging van koolstof in bodem of
vegetatie; evenmin zal het aanleiding geven tot een betekenisvolle vrijstelling van CO 2 uit bodem of
vegetatie.

6.6

EFFECTEN OP DE WEERBAARHEID VAN DE OMGEVING TEGEN DE GEVOLGEN VAN
KLIMAATVERANDERING

Onder deze hoofding bekijken we of en in welke mate het project de weerbaarheid van de omgeving
(inbegrepen de mens) tegen de gevolgen van klimaatverandering verhoogt, of juist niet. “Weerbaarheid”
heeft te maken met voorbereiding, bescherming, aanpassing en veerkracht.

PROJECT-MER
STEG-VILVOORDE
IX. EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING

Uitgave: April 2021
Revisie: 3.0
p. IX.215

Klassieke componenten van weerbaarheid zijn bescherming tegen overstromingen, verminderen van de
gevolgen van hitte, omgaan met droogte, … Het is duidelijk dat het project niet specifiek als doelstelling
heeft die weerbaarheid te vergroten, noch voor wat betreft het project zelf, noch voor wat betreft de
omgeving van het project.
De meest voor de hand liggende bijdrage die het project kan hebben aan de weerbaarheid tegen de
gevolgen van klimaatverandering ligt in het behoud van de natuurlijke vegetatie in de oostelijke hoek van
het terrein en het voorzien van bijkomend groen op een deel van het zuidelijke deel van het gebied. Die
maatregelen slaat niet alleen koolstof op, ze kunnen ook helpen hitte-effecten te verminderen,
wateroverlast te vermijden, het grondwater te voeden en biodiversiteit te ondersteunen. Gezien de
omvang en de aard van de maatregelen is het effect ervan uiteraard zeer bescheiden.
Andere acties die mogelijk relevant kunnen zijn in het kader van het verhogen van de weerbaarheid zijn
onder meer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verharding van de bodem zoveel mogelijk vermijden, of minstens waterdoorlatende verharding
voorzien
Opvang en hergebruik van regenwater voorzien
Groenblauwe dooradering van het terrein van de centrale
Uitwerken van een hitteplan ten behoeve van het personeel
Het afwateringssysteem aanpassen aan de te verwachten toename in piek-neerslagintensiteiten
…

Een deel van deze maatregelen zijn sowieso al voorzien als deel van het ontwerp van het project.
Maatregelen op het vlak van opvang, buffering en infiltratie van hemelwater worden standaard voorzien in
overeenstemming met de bepalingen van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater

6.7

GEVOELIGHEID VAN HET PROJECT AAN DE GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING

Onder deze hoofding worden twee verschillende zaken besproken:
−

−

enerzijds de impacts die het project zelf kan ondergaan als gevolg van klimaatverandering (in
termen van bv. droogte, overstromingen, …). Een voorbeeld hiervan is de beschikbaarheid van
koelwater, die kan afnemen als de omgevingstemperatuur en de temperatuur van het
oppervlaktewater te hoog oplopen.
anderzijds de mate waarin de effecten van het project, die elders in dit MER besproken worden,
zouden kunnen wijzigen (versterkt of gemilderd worden) als gevolg van klimaatverandering. Bij
toenemende droogte kunnen de debieten in de waterlopen bijvoorbeeld sterk afnemen, en dit
kan de gevolgen van een lozing verergeren, doordat veel minder verdunning optreedt dan
aangenomen.

Hoewel dit twee verschillende soorten effecten zijn behandelen we ze hier toch samen, omdat de oorzaken
die aan de basis ervan liggen (hitte, droogte, wateroverlast, …) in beide gevallen dezelfde zijn.

6.7.1

Watertemperatuur

Als de omgevingstemperatuur hoger is zal ook de temperatuur van het geloosde koelwater hoger zijn. Dit
fenomeen doet zich nu ook al voor: in de zomer heeft het geloosde koelwater een hogere temperatuur. Als
gevolg van de klimaatverandering zullen de gemiddelde luchttemperaturen toenemen, met enerzijds
mildere winters en anderzijds langere en meer intense hittegolven in de zomer.
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Dit heeft als gevolg dat de temperatuur van het geloosde koelwater gemiddeld gezien zal oplopen, en dat
er dus bijkomende maatregelen zullen nodig zijn om de lozingsnormen voor elektriciteitscentrales te
kunnen respecteren. De temperatuur van geloosd koelwater mag normaal gezien de 30°C niet
overschrijden, maar voor elektriciteitscentrales geldt een aparte emissiegrenswaarden van maximum 33 °C
(als ogenblikkelijke waarde). Weliswaar stelt Vlarem ook dat deze grenswaarde niet van toepassing is (mits
het respecteren van een aantal voorwaarden) als bij uitzonderlijke meteorologische omstandigheden (en
met name een hittegolf), de netveiligheid in het gedrang komt. Hittegolven die aanleiding geven tot hogere
lozingstemperaturen zullen echter in de toekomst vaker voorkomen; de “uitzonderlijke meteorologische
omstandigheden” zullen dus een stuk minder uitzonderlijk worden.
Daarnaast zullen de temperaturen van het ingenomen oppervlaktewater uiteraard ook toenemen door een
toegenomen gemiddelde temperatuur van de omgevingslucht. Volgens de huidige Vlarem-wetgeving
moeten thermische centrales met koeltorens bij een daggemiddelde temperatuur van het opgenomen
oppervlaktewater van 25 °C of meer gradueel de geloosde thermische vracht verminderen, onder meer om
negatieve ecologische effecten te voorkomen. Zo moet bijvoorbeeld bij een gemiddelde dagtemperatuur
van het gecapteerde water van 28 °C de d agelijks geloosde thermische vracht beperkt worden tot 10 % of
minder van de maximale thermische vracht per dag (Artikel 4.2.4.1 van Vlarem II). Een dergelijke situatie
zal zich in de toekomst onder invloed van klimaatverandering ongetwijfeld vaker voordoen.
Beide hierboven beschreven fenomen (hogere temperatuur van het te lozen koelwater en hogere
temperatuur van het water in het ontvangende waterlichaam) hebben negatieve gevolgen op de
elektriciteitsproductie van de centrale. Te hoge temperaturen kunnen zelfs leiden tot een aanzienlijke
lastdaling bij de uitbating van de centrale.
In de studie ‘’ Evaluation of the socio-economic impact of climate change in Belgium (VITO, KENTER en
Ecores, 2020) worden in dat verband een aantal bevindingen uit verschillende studies samengebracht. Zo
blijkt uit een Duitse studie waarnaar in het rapport verwezen wordt dat de elektriciteitsprijs zou kunnen
toenemen met ongeveer 1% voor elke toename van de temperatuur van het ontvangende water met 1°C
boven 25 °C. Het effect van hittegolven op de productiecapaciteit van gascentrales in België wordt in het
rapport ingeschat (in 2050) op ongeveer 1,95%.
Als een aerocondensor zou gebruikt worden in plaats van koeltorens (scenario 2) speelt de problematiek
van het geloosde koelwater uiteraard niet, maar er kan wel aangenomen worden dat de efficiëntie van een
dergelijke installatie ook lager is bij hogere omgevingstemperaturen. Tevens is de CO 2 performantie van
de totale STEG installatie (CO2/ KWh) lager (cfr deel VII4.1).

6.7.2

Hitte

Toename van hittefenomenen heeft in de eerste plaats een effect op de koeling van de installaties, zoals
hierboven beschreven. Daarnaast kan hitte ook invloed hebben op arbeidsproductiviteit en absenteïsme.
Dit kan eventueel deels opgevangen worden door het voorzien in een voldoende koele omgeving, in de
centrale en kantoren, maar ook buiten, en zoveel mogelijk met passieve technieken. De aanwezigheid van
groen en water kan een milderende invloed hebben op de buitentemperaturen.
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Droogte

In de toekomst zal het klimaat in België gemiddeld gezien droger worden, wat aanleiding kan geven tot een
verminderd debiet van de waterlopen. Op basis van een model dat door het Waterbouwkundig
Laboratorium van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) werd opgemaakt, wordt
ingeschat dat door klimaateffecten de Qgemid en Q 10 debieten in het kanaal met respectievelijk 10% en 12%
zullen dalen ten opzichte van de huidige gemodelleerde waarden. Aangezien het kanaal steeds kan
aangevuld worden vanuit de Schelde (via pompen met een gezamenlijk debiet van 30 m³/s) als het
bovendebiet afkomstig van de Samber (en deels Zenne) sterk zou verminderen, zal er in werkelijkheid
nauwelijks een effect zijn op debiet en peil van het kanaal . Toegenomen droogte zal met andere woorden
niet leiden tot andere conclusies met betrekking tot de hydraulische effecten van de centrale op het kanaal,
door het netto onttrekken van koelwater.
Aangezien de watervolumes in de Schelde ter hoogte van de Rupelmonding voor een aanzienlijk deel
bepaald worden door de getijwerking, eerder dan door het bovendebiet, kan inderdaad aangenomen
worden dat de beschikbaarheid van Scheldewater om het kanaal aan te vullen ook in de toekomst geen
probleem zal vormen. Wel is de kans groot dat er zich een fenomeen van verzilting zal voordoen, door het
gezamenlijk effect van een stijging van de zeespiegel en een vermindering van het bovendebiet. Nu reeds
dringt de zouttong in de Schelde soms door tot in Temse; in de toekomst zullen de verziltingsfenomenen
alleen maar toenemen. Als gevolg hiervan kan ook het kanaalwater geleidelijk aan zilter worden.
Droogte zal ook gevolgen hebben voor de laagwaterdebieten van de Zenne. Theoretisch kan dit als gevolg
hebben dat het effect van een eventuele lozing van afvalwater van de centrale op de Zenne zal toenemen.
Zonder een goed inzicht in de mate waarin de bovendebieten zouden afnemen valt dit effect echter niet te
begroten. Er wordt echter niet verwacht dat er hierdoor andere parameters dan beschreven in de discipline
oppervlaktewater belangrijk zouden worden.

6.7.4

O v e r s t r o mi n g e n

De prognoses m.b.t. de gevolgen van klimaatverandering voor Vlaanderen (zie o.a.
https://klimaat.vmm.be/nl ) geven aan dat er (weliswaar tegen het jaar 2100 en bij een hoog
emissiescenario) ongeveer 130.00 ha aan overstroombare gebieden kunnen bijkomen. De vraag kan dan
ook gesteld worden of de site van de centrale in de toekomst niet het gevaar loopt overstroomd te worden.
Het Klimaatportaal van VMM bevat informatie die een antwoord kan helpen geven op die vraag. Figuur
IX-43 toont een screenshot van het portaal ter hoogte van het studiegebied. De blauwe gebieden op de
kaart zijn gebieden die bij een terugkeerperiode van 1000 jaar de kans lopen te overstromen. De roze
gebieden zijn de gebieden die bijkomend overstromen als rekening gehouden wordt met het extra effect
van de klimaatverandering (in termen van neerslaghoeveelheden). In beide gevallen is de donkerte van de
kleur een indicatie van de waterdiepte.

PROJECT-MER
STEG-VILVOORDE
IX. EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING

Uitgave: April 2021
Revisie: 3.0
p. IX.218

Figuur IX-43: Overstromingen in het jaar 2100,met een terugkeerperiode van 1000 jaar en rekening
houdend met de gevolgen van klimaatverandering

Zoals blijkt uit deze kaart is (althans volgens de modelleringen) de site zelfs bij de extreme aannames die
van toepassing op deze simulatie niet gevoelig aan overstromingen. Er kan dus aangenomen worden dat
het project geen nadelige gevolgen van overstromingen vanuit de waterlopen zal ondergaan.
Wat eventueel wel kan is dat lokaal wateroverlast ontstaat als gevolg van hevige piekneerslag (die ook zal
toenemen bij klimaatverandering). Dit is echter een problematiek die met een goed ontworpen
afwateringssysteem beheersbaar is.

6.8

SAMENVATTENDE BEOORDELING

De nieuwe STEG-centrale zal verantwoordelijk zijn voor relevante CO2-emissies (tot 2,4 Mton CO2eq/jaar87
als “worst case”). Op basis van het hoger beschreven beoordelingskader kunnen we echter stellen dat het
effect niet aanzienlijk negatief is. Die beoordeling volgt uit volgende overwegingen:
1.

2.
3.

87

De in het project gebruikte technologie garandeert de op dit moment laagst haalbare specifieke
emissies (gCO2/kWh) voor een gascentrale. Bij een (toekomstige) inzet van biogas, synthetisch gas
of waterstof en de (eventuele) implementatie van CCS zal deze specifieke emissies nog verder
dalen.
Het project heeft een belangrijke rol te spelen bij de Belgische energietransitie van kernenergie
naar hernieuwbare energie, en sluit daarbij aan bij de Belgische beleidskeuzes.
De rol van de centrale zal in de toekomst wijzigen (van basislast naar back-up), waarbij het aantal
draaiuren geleidelijk aan zal verminderen. Tegen 2050 moet en zal de energieproductie sowieso
volledig (netto) koolstofneutraal zijn, in overeenstemming met de ambities van de Europese Green
Deal.

Bij 8700 draaiuren per jaar. Bij een meer realistische aanname van 5000 h dalen de emissies tot 1,4 Mton/jaar.
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De werking van het ETS-systeem maakt het aannemelijk dat de bijkomende emissies van de STEGcentrale gecompenseerd zullen worden door een equivalente emissiereductie in ETS-installaties
met hogere marginale kosten.

Het vastleggen van broeikasgassen is geen doelstelling van het project. Het is verwaarloosbaar tov de
emissies van de STEG.
Het project draagt niet bij aan een verhoging van de weerbaarheid van de omgeving tegen de gevolgen van
klimaatverandering. Een aantal gemakkelijk implementeerbare maatregelen (vermijden van verharding,
gedeeltelijke vergroening van het zuidelijk deel en behoud van de oostelijke groene zone, groenblauwe
dooradering van de site, behoud van de vegetatie in de oostelijke hoek van het terrein, …) kunnen er wel
toe bijdragen die weerbaarheid lokaal in beperkte mate te verhogen. Een aantal zijn sowieso voorzien als
onderdeel van het project (aanleg infiltratiebekken en maximaal gebruik van waterdoorlatende verharding
waar mogelijk). Aangezien het project de weerbaarheid van de omgeving aan de gevolgen van
klimaatverandering niet compromiteert zijn op dit vlak ook geen milderende maatregelen noodzakelijk zijn.
Bij verhoging van de omgevingstemperatuur en de temperatuur van het oppervlaktewater bestaat (als met
koeltorens wordt gewerkt) de mogelijkheid dat de normen op het vlak van lozingstemperatuur en geloosde
thermische vracht in de toekomst meer dan vandaag een probleem zullen gaan vormen, en daarbij
aanleiding kunnen geven tot een verminderde efficiëntie of zelfs een aanzienlijke lastdaling bij de uitbating
van de centrale. Het voorzien van voldoende volume aan koelwater zal op zich geen probleem vormen
gezien de mogelijkheid het kanaal “bij te vullen” vanuit de Schelde. Op termijn is het echter zeker niet uit
te sluiten dat het Scheldewater ter hoogte van de voedingspompen verder zal verzilten.
Op basis van de in het klimaatportaal vervatte informatie kan besloten worden dat overstromingen van de
site geen aandachtspunt vormen, zelfs bij lange terugkeerperiodes en in een situatie van doorgedreven
klimaatverandering

6.9

MILDERENDE M AATREGELEN EN AANBEVELINGEN

Zoals hoger aangegeven wordt het effect van het project in termen van klimaatimpact niet als aanzienlijk
negatief beoordeeld. Milderende maatregelen zijn dan ook niet nodig. Wel kunnen we volgende
aanbevelingen formuleren :
•

•

•

Het voornaamste aandachtspunt binnen de discipline Klimaat wordt gevormd door de hoge
emissies aan broeikasgassen van de centrale. De gebruikte technologie is op dit moment state of
the art en garandeert de laagst mogelijke emissies (voor een centrale op fossiele brandstof) per
eenheid van geproduceerde energie. Gezien de snelle technologische evoluties verdient het
aanbeveling de nodige maatregelen te voorzien om ervoor te zorgen dat de centrale ook in de
toekomst zoveel mogelijk state of the art blijft in termen van CO2-emissies en dit ook op te volgen.
Specifiek kunnen we hier verwijzen naar de technieken die vermeld worden onder deel VII4.5.
Een belangrijke aanbeveling is ook de mogelijkheid tot uitkoppeling van restwarmte naar
warmtenetten te blijven evalueren. Hiermee kunnen belangrijke indirecte reducties van
broeikasgassen gerealiseerd worden door de vervanging van warmtegeneratie (tot 400 MWth)
door fossiele brandstoffen
Verder verdient het aanbeveling in de projectontwerp zoveel mogelijk maatregelen op te nemen
die kunnen bijdragen aan een verhoging van de weerbaarheid van de omgeving aan de gevolgen
van klimaatverandering, op het vlak van onder meer waterbeheer en hittebeheersing. De in § 6.6
bij wijze van voorbeeld opgesomde maatregelen kunnen hierbij als inspiratie dienen. Zoals
aangehaald in de samenvattende beoordeling zijn reeds verschillende maatregelen voorzien in het
project.
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Ten slotte dient er ook op gewezen te worden dat de klimaatverandering de exploitatie van de
centrale zelf deels kan beinvloeden. De temperatuur van het koelwater is daarbij waarschijnlijk
het belangrijkste aandachtspunt. Gezien de thermische centrales met koeltorens volgens de
huidige Vlarem-wetgeving bij een daggemiddelde watertemperatuur van 25 °C of meer, van het
opgenomen oppervlaktewater, gradueel de geloosde thermische vracht dienen te verminderen,
kan verwacht worden dat deze situatie zich in de toekomst door klimaateffecten meer zal
voordoen. In beide situaties zou het elektrisch vermogen hierdoor ook beperkt kunnen worden 88.
Andere effecten, zoals de verzilting van het kanaalwater of het sterk verlagen van de debieten in
de Zenne, zullen waarschijnlijk pas op langere termijn een probleem gaan vormen. Het is wel
belangrijk zich bewust te zijn van het feit dat deze effecten zich kunnen voordoen, om indien nodig
tijdig te investeren in de nodige maatregelen.

Er kan wel aangenomen worden dat, gemiddeld gezien, de vraag naar elektriciteit groter zal zijn in de winter dan in de zomer. In
de winter is de temperatuur van het koelwater uiteraard minder een aandachtspunt.
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D I SC IP LI NE S

BODEM EN GRONDWATER

Wat betreft de mogelijke impact op bodem- en grondwaterkwaliteit t.g.v. de Vlarebo risico-activiteiten
wordt geen specifiek onderzoek voorzien in het MER.

7.1.1

Referentiesituatie

De grond- en grondwaterkwaliteit binnen het studiegebied in de actuele situatie wordt op een kwalitatieve
manier besproken aan de hand van een samenvatting van de resultaten van het meest recente
bodemonderzoek voor zowel de bestaande centrale (perceel 115S en 115T) als het terrein voor de nieuwe
centrale (perceel 115Y). Voor de bespreking van deze bodemonderzoeken en de gebruiksadviezen wordt
verwezen naar deel V §5.2.

7.1.2

G e p l a n d e s i t u a ti e

Tijdens de constructiefase (incl. aanleg ondergrondse gasleiding van het aardgasontspanningsstation naar
de gasturbine en aanleg ondergrondse hoogspanningsleidingen naar de hoogspanningspost van Elia) zal
rekening gehouden worden met de wetgeving inzake grondverzet. Vooraleer de grondwerken van start
gaan wordt een technisch verslag opgemaakt die duidelijkheid zal scheppen over de kwaliteit van de te
ontgraven bodem en de mogelijke bestemming ervan. Er wordt gestreefd om de grond maximaal op de site
te hergebruiken (oa in berm voor aanleg van zonnepanelen). Het overige deel zal afgevoerd worden
conform de regels van het grondverzet. Hiervoor wordt verwezen naar deel V4.1
Voor de grondwerken die zullen uitgevoerd worden op het perceel 115S (o.a. voor het administratief
gebouw) zal hierbij specifieke aandacht besteed worden op eventuele aanwezigheid van asbest onder de
bestaande verhardingen zoals aangegeven in de gebruiksadviezen voor dit perceel met name:
•

GA1: door de grondverzetregelgeving zijn er beperkingen voor het gebruik van uitgegraven bodem;
bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de
verontreiniging te voorkomen.

•

GA3d: wijzigt het terreingebruik door bv. afbraak of nieuwbouw, dan is een evaluatie van de
mogelijke risico’s aangewezen.

•

GA3e: worden boringen uitgevoerd of ondergrondse leidingen aangelegd, dan is het aangewezen
om maatregelen te nemen om de verticale verspreiding van de verontreiniging te beperken.

Er worden op diverse plaatsen tijdens de aanlegfase bronbemalingen voorzien
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Figuur IX-44 Locatie bronbemalingen

De rode zones betreffen ondiepe afpompingen vanuit een pompput (freatisch grondwater), voor de paarse
zones wordt een diepere afpomping voorzien . De doorlaatbaarheid van de bovenste bodemlaag ter hoogte
van de site is ingeschat op 8.6 m/d op basis van vorige grondboringen.
De nieuwe inrichting bevindt zich op een TAW van 15m. Een gemiddelde grondwaterstand van 12.7 m TAW
wordt beschouwd op basis van metingen op site.
De debieten en invloedstralen varieren (zie tabel hieronder). Invloedstralen zijn met de empirische formule
van Sichardt berekend.
Voor de afpomping rond de verzamelput van het bedrijfsafvalwater -neutraput wordt op basis van de
bemalingsstudie een invloed verwacht op de aanwezige VOCl verontreiniging ter hoogte van de
invloedstraal van deze locatie (zie deel V5.2). Er wordt daar een grondwaterzuivering (5 m³/h) voorzien
met olie-afscheider, zandfiltratie en aktief koolfiltratie. Indien vereist op basis van kwaliteitsmetingen, zal
ook een zuivering voorzien worden ter hoogte van de zone aan de stoomketel voor de resterende
historische cyanide verontreiniging in het grondwater.
Op de andere locaties, wordt geen invloed verwacht. De waterkarakteristieken zullen echter gemeten
worden vóór lozing. Bijkomend maatregelen zullen geimplementeerd worden indien vereist
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Debiet (m³/h)

Invloedstraal (m)

Zone transformator GT

9

48

Zone ST gebouw

0,3

15

Zone GT gebouw

13,1

53

Zone ketel

7,1

43

Zone transformator ST

3,7

40

Zone neutra put

5

40

Zone koelwater pompen en leidingen

20

94

Zone ruwwater pompen

27

94

Het gezuiverde bemalingswater alsmede de andere bemalingswaters (max 85 m³/h 89) worden geloosd in
het Insteekdok.
De maximale bemalingsstraal bedraagt ca. 100 m. Er zijn binnen deze straal geen vergunde
grondwaterwiningen aanwezig. Ook zijn er geen kwetsbare ecosystemen, vijvers of bekkens aanwezig
binnen de bemalingsstraal. Tenslotte kan ook gesteld worden dat de waterlopen rondom de site niet
beïnvloed zullen worden door deze kleinschalige bemaling. Er worden dan ook geen ingrijpende en/of
permanente effecten verwacht op deze grondwaterwinningen. Het effect wordt verwaarloosbaar (0)
beoordeeld.
Het effect van bemaling tijdens de aanlegfase op de grondwaterkwaliteit wordt ook verwaarloosbaar (0)
beoordeeld.
Voor een overzicht van de vergunde Vlarebo risicoactiviteiten en de projectgeïntegreerde maatregelen
wordt verwezen naar deel V §5.1. In de geplande situatie worden gelijkaardige risico-activiteiten
geëxploiteerd. Zoals besproken in deel V zullen de Vlarebo risico-activiteiten geëxploiteerd worden in
overeenstemming met de vigerende milieuvoorwaarden zoals opgenomen in Vlarem II.
Er kan dan ook gesteld worden dat de risico’s op het ontstaan van bodem- en grondwaterverontreiniging
t.g.v. de aanleg en de exploitatie van de zogenaamde risico-inrichtingen afdoende beheerst zijn en geen
verder onderzoek vereisen.
Daarnaast zal er geen bronbemaling noodzakelijk zijn tijdens de exploitatiefase.

89

Het is een “worst case” want de bemaling zal niet op alle locaties op hetzelfde moment uitgevoerd worden.
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MENS- MOBILITEIT

De site van ENGIE – Electrabel is toegankelijk via de hoofdingang aan de Jan Frans Willemsstraat.
Noordelijk van de ingang, t.h.v. de gemeentegrens tussen Vilvoorde en Grimbergen, wijzigt de naam van
de Jan Frans Willemsstraat naar de Cockeriestraat. Via het rond punt aan de overzijde van het insteekdok
sluit de Cockeriestraat aan op de Woluwelaan (R22). Via de Woluwelaan kan aangesloten worden op de
Brusselse Ring (R0), of op de N1, die in het noorden aansluit op de E19 en in het zuiden eveneens op de
Brusselse Ring. De Jan Frans Willemstraat/Cockeriestraat is in het gemeentelijk mobiliteitsplan aangeduid
als een lokale weg type II, de R22 is aangeduid als een primaire weg type II.
Figuur IX-45: verkeerswegen in de nabije omgeving van de site

7.2.1

Beschrijving van de mobiliteit

In de actuele situatie wordt de bestaande centrale ingezet als piekeenheid. Het aantal transporten van
zowel personenvervoer als goederenvervoer is in deze situatie te verwaarlozen.
Voor een uitgebreide omschrijving van het aantal transporten in de geplande situatie (zowel aanleg-,
exploitatie- als afbraakfase) wordt verwezen naar deel V §4. Hieronder worden de voornaamste aspecten
besproken.
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Het aantal transporten in de aanlegfase wordt geraamd op ca. 200-300 werknemers per dag. Tijdens
piekperiodes kan dit aantal oplopen tot ca. 500 werknemers. Het aantal vrachtwagentransporten in de
aanlegfase bedraagt gemiddeld 5-40 vrachtwagens per dag. Uitzonderlijk wegvervoer is voorzien voor de
grootste componenten, zoals transformatoren, gasturbine, stoomturbine, generatoren en modules van de
recuperatieketel. De mogelijkheid van vervoer via schip zal ook onderzocht worden als alternatief
transportmiddel voor deze grote componenten. Een gedeelte van het grondverzet (ca 15.000m³) kan lokaal
worden verwerkt in een berm ter hoogte van de bestaande centrale. Het resterende grondverzet (ca 20.000
m³) wordt afgevoerd via schip. Dit vermijdt in totaal 2.000 vrachtwagens of 4.000 vrachtwagenbewegingen
tijdens de aanlegfase.
In de exploitatiefase is het aantal transporten beperkt tot ca. 15 werknemers per dag en 5-10
goederentransporten per dag. Op de site zullen voldoende parkeerplaatsen (ca. 60 plaatsen) worden
aangelegd.
In de afbraakfase is het aantal transporten afhankelijk van het aantal werknemers en de afvoer van de
afvalstoffen. Er wordt verondersteld dat het aantal transporten in de afbraakfase niet hoger zal zijn dan
deze voor de aanlegfase (zie hierboven).

7.2.2

E v a l u a t i e v a n d e v e r ke e r s d o o r s t r o mi n g

De evaluatie van de verkeersdoorstroming t.h.v. de Jan Frans Willemstraat/Cockeriestraat en de R22 is
afhankelijk van de theoretische capaciteit van de betrokken wegen, de actuele bezetting, en het verkeer
gegenereerd door de ENGIE – Electrabel. Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt het indicatief
beoordelingskader weergegeven in Tabel IX-83.
Tabel IX-83: beoordelingskader verkeersdoorstroming

In het kader weergegeven in Tabel IX-83 wordt met verzadigingsgraad de verhouding tussen de
verkeersintensiteit op de weg, en de theoretische capaciteit van de weg bedoeld. Beiden worden typisch
uitgedrukt in personenautoequivalenten (PAE) per uur. Gewone personenwagens komen overeen met 1
PAE, voor vrachtwagens wordt een opsplitsing gemaakt tussen gewone vrachtwagens (2 PAE) en zware
vrachtwagens (2,3 PAE). In dit MER wordt er voor vrachtwagens gerekend met 2,3 PAE
T.h.v. ENGIE – Electrabel betreft de Jan Frans Willemstraat/Cockeriestraat een 2 x 1 baan, de R22 betreft
t.h.v. het industriegebied aan de overzijde van het insteekdok eveneens een 2 x 1 baan. Voor dergelijke
wegen ligt de maximale capaciteit tussen 1.400 pae/u – 1.600 pae/u per rijrichting. Voor dit MER wordt in
beide gevallen een capaciteit van 1.500 PAE/h per rijrichting gehanteerd.
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Voor de aanlegfase/afbraakfase wordt het maximaal aantal personen aanwezig op de site (500
personen/dag) weerhouden samen met 40 vrachtwagens per dag. Voor de beoordeling inzake mobiliteit
wordt er verondersteld dat deze 500 personen verspreid over 2 uur toekomen op de site (o.a. sommige
aannemers zullen in een ploegensysteem werken) en dat in elke wagen gemiddeld 2 personen zitten
((onder)aannemers zullen toekomen in ploegen en niet individueel). Voor het goederentransport wordt
verondersteld dat de leveringen verspreid over 8 uur plaatsvinden. Rekening houdende met bovenstaande
geeft dit ca. 11,5 PAE/u voor het goederentransport en 125 PAE/u voor het personenvervoer. Dit geeft
samen een procentuele toename van de verzadigingsgraad met 9,1% in de Jan Frans
Willemstraat/Cockeriestraat en op de R22.
Voor de verzadigingsgraad van de Jan Frans
Willemstraat/Cockeriestraat en de R22 wordt verondersteld dat deze onder de 100% verzadigingsgraad zit
voor de geplande situatie (incl. project). Deze inschatting is gebasseerd op de verkeerstellingen die werden
uitgevoerd in 2017 in het kader van “mobiliteitsstudie logistiek centrum insteekdok Zeekanaal BrusselSchelde” (Arcadis N.V., 2017) op o.a. het nabij gelegen rond punt van de R22 Woluwelaan en de N1
Mechelsesteenweg. Deze verkeerstellingen werden ook gebruikt in het vooronderzoek mobiliteit van het
RUP Asiat-Darse. Tijdens de ochtendspits is ter hoogte van de rotonde van de R22 Woluwelaan met de N1
Mechelse steenweg de intensiteit/capaciteit verhouding komende van de R22 Woluwelaan (komende van
de site van ENGIE – Electrabel) 96% op de rotonde en 85% op de toerit met een maximale wachtrijlengte
tot 35 meter. Alle andere takken hebben een gemiddelde wachttijd van minder dan 10 seconden per
voertuig en hebben een redelijk vlotte afwikkeling.
Aangezien het vervoer in de aanlegfase ‘s morgens gericht is naar de R22 Woluwelaan (richting Cargoville
en de site van ENGIE – Electrabel) en op basis van de tellingen er 357 pae/u zijn op de afrit van de rotonde
richting ENGIE – Electrabel, kan gesteld worden dat de geplande verzadigingsgraad onder 90% ligt. Voor de
avondspits kan een gelijkaardige conclusie getrokken worden. Op basis van de tellingen in 2017 ligt de
hoogste intensiteit/capaciteit verhouding komende van de Mechelsesteenweg van het centrum van
Vilvoorde. Tijdens de avondspits heeft de oprit van de rotonde komende van de R22 Woluwelaan (ENGIE –
Electrabel) een intensiteit van 544 pae/u (wachttijd van 16 seconde) en een redelijk vlotte afwikkeling.
Voor wat betreft de meer nabij gelegen rotonde van de Cockeriestraaten met de R22 Woluwelaan en het
kruispunt van de Jan Frans Willemstraat en de Cyriel Buyssestraat zijn geen tellingen beschikbaar.
De impact van het transport in de aanlegfase/afbraakfase kan , overeenkomstig het beoordelingskader, dus
beoordeeld worden als beperkt negatief. Hierbij wordt opgemerkt dat deze beoordeling uitgaat van een
maximaal aantal personen aanwezig op de site (500 personen). Deze situatie komt slechts enkele keren
voor tijdens de aanlegfase en betreft dus een absolute worstcase. Het terrein is voldoende groot om de
voertuigen tijdens de aanlegfase te stallen.
De ontsluitingsroute langs de Jan Frans Willemstraat/Cockeriestraat en de R22 Woluwelaan passeert ook
over de Willemsbrug. In geval deze brug wegens omstandigheden niet kan gebruikt worden zal een
alternatieve route gevolgd worden zoals voorgesteld door de stad Vilvoorde namelijk via de Jan Frans
Willemstraat, Cyriel Buyssestraat en de Mechelse steenweg om vervolgens op de R22 aan te sluiten.
Tijdens de exploitatiefase zijn er 2,9 PAE/u voor het goederentransport (Gemiddeld 5 en maximaal 10
leveringen verspreid over 8 uur) en 15 PAE/u voor het personentransport (15 personen gedurende 1 uur).
Samen geeft dit ca. 18 PAE/u of een procentuele toename van de verzadigingsgraad van 1,2%. Rekening
houdende met het beoordelingskader kan de impact tijdens de exploitatiefase als verwaarloosbaar worden
beschouwd. Op de site zullen voldoende parkeerplaatsen (ca. 60 plaatsen) voorzien worden alsook een
fietsenstalling (20 plaatsen).
Voor wat betreft de afbraakfase kan verwezen worden naar de conclusies van de aanlegfase.
Los van bovenstaande berekeningen voor zowel de aanlegfase als de exploitatiefase zal er steeds getracht
worden om maximaal in te zetten op carpoolen in het bijzonder in de aanlegfase. Gelet op bovenstaande
kan dan ook gesteld worden dat de risico’s op het ontstaan van mobiliteitsproblemen afdoende beheerst
zijn en geen verder onderzoek vereisen.
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LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED

Het huidige landschap wordt enerzijds gedomineerd door de bestaande centrale en anderzijds door de
industriële activiteiten en gebouwen in de omgeving. Zowel de bestaande centrale als de nieuwe centrale
zijn ingebed in industriegebied. Daarnaast wordt verduidelijkt dat het gaat om een vervanging van een
bestaande elektriciteitscentrale door een nieuwe performantere STEG-eenheid. In het basisscenario zal de
nieuwe schouw een hoogte hebben van ca. 60 meter. In de geplande situatie worden bijkomende ‘hoge’
structuren opgericht die mogelijks een ruimtelijke invloed hebben op landschappelijke en bouwkundige
erfgoedwaarden.

7.3.1

Landschap

De geplande werken en handelingen worden maximaal geïntegreerd in de omgeving. Het groene karakter
van de site wordt behouden en waar mogelijk versterkt. -De koeltorens van de bestaande centrale worden
behouden en technisch geïntegreerd in de nieuwe STEG centrale. Deze koeltorens zijn omwille van hun
afmetingen zeer beeldbepalend in hun omgeving en een kwalitatief herkenningspunt, een oriëntatiepunt,
een krachtige land-mark in de wijdere omgeving.
De technische gebouwen worden qua concept en qua materiaalgebruik geüniformiseerd waarbij de
verschillende hogere gebouwdelen een gelijkaardige horizontale geleding krijgen. Zo zullen de
verschillende technische gebouwen samen een eenheid vormen en zich als een nieuw element integreren
in de industriële omgeving. De lagere gebouwen en technische installaties worden zoveel mogelijk uniform
uitgevoerd in beton of een betongrijze afwerking zodat deze in elkaar versmelten tot een eenvoudige grijze
sokkel voor de hogere bovenbouw
De portiersloge en het administratief gebouw worden opgetrokken in een baksteenarchitectuur met een
uitgesproken modulaire ritmiek in de gevel. Deze nieuwe volumes zijn een hedendaagse interpretatie van
de historische industriële baksteenachitectuur en een mooie aanvulling op het te behouden patrimonium
op de site.
Verder wordt er ook veel belang gehecht aan het groene karakter van deze industriële site. De open ruimtes
tussen de bebouwingen en verhardingen worden steeds ingevuld met groen. Dit meestal in de vorm van
gras en lage beplantingen. De spontaan ontstane begroeiing wordt in de mate van het mogelijke
behouden.In deze groene omgeving worden ook de infiltratiegrachten en bekkens voor het hemelwater
afkomstig van daken en verhardingen geïntegreerd.
De geluidswanden rondom de koeltorens worden uitgevoerd in panelen op basis van kokos en zullen
voorzien worden van een klimplant zodat deze geluidsschermen van 7m hoog zich mooi zullen integreren
in de groene omgeving.
Het dichtstbijzijnde landschapserfgoed (Beschermd cultuurhistorisch landschap ) betreft het VEN-gebied
de Dorent ten noorden en noordoosten van het projectgebied op > 900 m. Door het tussenliggend
bedrijventerrein Cargovil aan de overzijde van het insteekdok wordt geen invloed van het project verwacht
op dit landschap. Dit geldt tevens voor het vastgesteld landschap Maalbeekvallet ten westen door het
tussenliggend bedrijventerrein Westvaartdijk.
Stads-en dropgezichten zoals meisjeskostschool Les
Peupliers ten zuidoosten en de Senecaberg ten zuiden bevinden zich op > 1,3 km.
Ook bij een eventuele reaIisatie van het basisscenario voor het toekomstige RUP Asiat-Darse wordt door
het project geen significant gewijzigde invloed verwacht op het geplande landschap. Door de
herbestemming van de zone aan de electriciteiscentrale (deelzone 1) naar ‘zone voor watergebonden en
energieproducerende bedrijven ‘ wordt deze zone herbevestigd in haar industriële functie. Het spontaan
verboste deelgebied 2 blijft ook in het huidig project van ENGIE – Electrabel behouden.
Gelet op bovenstaande worden er dan ook geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht op het landschap.
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Bouwkundig erfgoed

De elektriciteitscentrale zelf is vastgesteld als bouwkundig erfgoed, doch niet beschermd. Op de site
bevinden zich geen beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten en geen
bouwkundige relicten. Voor een beschrijving van dergelijke elementen in de onmiddellijke omgeving van
ENGIE – Electrabel wordt verwezen naar deel II §3.7.
Aangezien de huidige centrale incl. de koeltorens zijn opgenomen als relict in de vastgestelde inventaris
van bouwkundig erfgoed, geldt bij de afbraak van de bestaande centrale, de zorg- en motiveringsplicht voor
administratieve overheden. Dit zal in nauw overleg moeten gebeuren met de stad Vilvoorde alsook het
agentschap Onroerend erfgoed.
Gelet op bovenstaande worden er dan ook geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht op het
bouwkundig erfgoed.

7.4

ARCHEOLOGIE

Naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw en exploitatie van de nieuwe STEGcentrale werd een archeologienota opgemaakt90. Hierin werd geconcludeerd dat binnen het plangebied
zelf er geen archeologische waarden bekend zijn. De Centrale Archeologische inventaris toont wel
verschillende vondsten/locaties in de directe en ruime omgeving. Het projectgebied bevindt zich dus in een
omgeving met archeologisch potentieel. Op basis hiervan kunnen sporensites aanwezig zijn, gaande van de
Romeinse Tijd tot en met de Nieuwe Tijd. Sporensites uit oudere periodes kunnen niet uitgesloten worden.
Gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw is de bodem verstoord geweest door het plaatsen en
verwijderen van bebouwing en verhardingen en door afgravingen. Het is moeilijk om in te schatten hoe
groot de veroorzaakte verstoring is.
Uit dit bureauonderzoek is gebleken dat de geplande werken het archeologisch bodemarchief zullen
verstoren en er bijkomende maatregelen nodig zijn. Er werd hiervoor een programma van maatregelen
uitgewerkt. Er wordt aangewezen om een landschappelijke booronderzoek uit te voeren om een eventuele
verstoring van het landschap vast te stellen en om de bodemopbouw te onderzoeken.
Rekening houdend met de topografische ligging op een oost-gerichte helling en historisch gezien de
nabijheid van natuurlijk waterlopen is een aanwezigheid van steentijdsites niet uitgesloten. Indien uit het
landschappelijk booronderzoek blijkt dat de site over (deels) bewaarde beschikt, kan er mogelijk steentijd
verwacht worden en zal er, conform de Code van de Goede Praktijk, een verkennend archeologisch
booronderzoek naar steentijdartefacten uitgevoerd te worden.
Bij positieve resultaten wat betreft steentijdvondsten tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek
en een voldoende waardering tot een vervolgtraject, kan een waarderend archeologisch booronderzoek
tot de volgende stappen behoren.
Op locaties waar tijdens het verkennend en/of waarderend booronderzoek vuursteenartefacten worden
aangetroffen, en de waarde van de steentijdsite niet geheel kon worden vastgesteld, worden proefputten
in functie van steentijd artefactensites voorgeschreven.
Tot slot zal er een proefsleuvenonderzoek plaatsvinden. Indien blijkt uit het landschappelijk
booronderzoek dat het perceel deels of geheel verstoord is, kan worden afgezien van het
proefsleuvenonderzoek.
Indien er tijdens het proefsleuvenonderzoek archeologische waardevolle sporen worden aangetroffen, kan
dit onderzoek gevolgd worden door een eventuele opgraving.

90

Archeologienota VILVOORDE – STEG PROJECT (Archebo, december 2020)
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Rekening houdend met de bovenstaande preventieve maatregelen worden geen aanzienlijke negatieve
effecten verwacht.

7.5

MENS – RUIMTELIJKE ASPECTEN

Het huidige landschap wordt enerzijds gedomineerd door de bestaande centrale en anderzijds door de
industriële activiteiten en gebouwen in de omgeving. Zowel de bestaande centrale als de nieuwe centrale
zijn ingebed in het industriegebied. Ze vormen er zelfs de kern van . Het project creëert met andere
woorden geen nieuwe barrières, ook niet in de tussenfase als beide installaties er nog zouden staan.
In kader van het basisscenario voor het toekomstige RUP Asiat-Darse blijft de zone “centrale” behouden en
wordt er ten oosten een bufferzone tussen de centrale en een recreatiezone en ten zuiden een zone voor
stedelijke ontwikkeling voorzien. De centrale komt dan meer in de periferie van de industriezone te liggen
doch blijft ruimtelijk perfect inpasbaar in het studiegebied op macroschaal .
Door het project verandert de ruimtebalans voor de verschillende gebruiksfuncties (wonen, industrie,
recreatie) niet volgens het huidige gewestplan. Indien het ontwikkelingsscenario van het basisscenario van
het RUP wordt doorgevoerd zal deze ruimtebalans vanzelfsprekend wel wijzigen doch dit is onafhankelijk
van de realisatie van het project. Bij het ontwerp van het project werd reeds rekening gehouden met de
mogelijke ontwikkelingen inzake geluid, emissies en behoud van bufferende beplanting. Er zijn dus geen
negatieve effecten op het vlak van ruimtegebruik en de gebruikskwaliteit.
De ruimtebeleving door de gebruikers van het gebied (werknemers, bezoekers en bewoners) zal ook niet
significant wijzigen door het project (ook niet in de tussenfase als beide installaties er nog zouden staan).
De bestaande centrale wordt afgebroken na de opstart van de nieuwe centrale. Het project blijft ingebed
in een industriële omgeving en vormt met zijn koeltorens zelfs een visueel aantrekkelijke landmark (bvb
voor de recreatieve fietsweg ten zuiden van het project naast de Zenne). De berm met zonnepanelen
evenals de groene geluidsschermen aan de koeltorens wijzigen dit visueel aspect niet. Eventuele
schaduweffecten door condenserende waterdamp bij het alternatief koeltorens zijn verwaarloosbaar.
Door het gebruik van doelmatige verlichting die naar beneden gericht is (en dus niet naar buiten gericht)
zal ook dit de beleving niet wijzigen. Zoals hoger gesteld, werden in het project alle mogelijke maatregelen
geïntegreerd zodat maximaal rekening wordt gehouden met de wens tot uitbouw van recreatie in de zone
Darse (en zone voor buffering) alsmede de zuidelijke zone voor stedelijke ontwikkeling. Dit wordt hogerop
beschreven in de kerndisciplines.

7.6

ATMOSFERISCHE ASPECTEN VAN DE KOELTORENS

Een mogelijke impact van de koeltorens is het risico van ijzelvorming tijdens de winter in de onmiddellijke
omgeving van de koeltoren. IJzelvroming ten gevolge van koeltorens kan twee verschillende oorzaken
hebben :
•
•

Rechtstreeks contact van de pluim met de bodem
Neerslag van waterdruppels in de pluim

Gezien de grote hoogte van de koeltorens (ongeveer 80 m) is ijzelvorming door rechtstreeks contact van
de pluim met de bodem weinig waarschijnlijk .
Waterdruppels waarvan de diameter groter is dan 100 µm kunnen ijzel op de bodem veroorzaken. De
druppels met een kleinere diameter verdampen immers bij dergelijke hoge koeltorens alvorens ze de
bodem bereiken.
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Door de aanwezigheid van druppelafscheiders in de torens wordt een maximale verdamping onder
druppels van 0.001 % verwacht van het totale omloopdebiet of circa 0.33 m³/h voor de twee torens. Om
een eventuele neerslag van deze druppels in te kunnen schatten kunnen we ons baseren op metingen
uitgevoerd in de omgeving van de centrale van Amercoeur, waar de neerslag werd gemeten voor een
uitstoot van druppels van circa 2 m³/h 91(1998) . Hiermee rekening houdend kan een indicatieve neerslag
worden berekend voor het voorliggend project.
Tabel IX-84: Neerslag van waterdruppels van de koeltorens in functie van de afstand
Afstand

Amerceur

Vilvoorde

Gemeten neerslag

Berekende neerslag

ml/h.m²

ml/h.m²

100

0,64

0,1

150

0,125

0,02

750

0,0025

0,0004

Rekening houdende met de afstand van de koeltorens tot de meest nabije (fiets)wegen en het feit dat deze
neerslag zich enkel zal voordoen bij ongunstige klimatologische omstandigheden is de kans op ijzelvorming
zeer gering 92.

7.7

EXTERNE VEILIGHEID

Voor een beschrijving van de inrichting in zijn ruime omgeving wordt verwezen naar deel II. Specifiek voor
de ligging van kwetsbare gebieden wordt verwezen naar bijlage MG2. Verder kan vermeld worden dat er
binnen een afstand van 850 m twee Seveso-bedrijven gelegen zijn. Voor wat betreft externe veiligheid
wordt de scope beperkt tot het grootste gevaar namelijk het gassysteem (gasleiding, ontspanningsstation
en gasturbine). Voor de volledigheid wordt meegegeven dat de bestaande aardgasleiding (langs het
jaagpad langs de Zenne) zal gebruikt worden. Vanaf het aardgasontspanningsstation zal een nieuwe
gasleiding gelegd worden tot aan de gasturbine. De ondergrondse leiding is zonder meer beschermd tegen
externe impact. De afstand van het bovengrondse ontspanningsstation en gasturbine bedraagt ca. 450 m
tot het bedrijf Air products (seveso lagedrempelinrichting) gelegen in het zuiden van de site en ca. 790 m
tot het bedrijf Balchem (seveso hogedrempelinrichting) gelegen in het westen van de site. Gelet op deze
afstanden tot het aardgasontspanningsstation en gasturbine wordt geen relevante externe impact van
seveso-bedrijven verwacht.
De STEG-centrale wordt aangesloten op het FLUXYS gasnet via de bestaande ondergrondse leiding (max 84
barg). In die zin zijn de risico’s verbonden aan het betrokken aardgas gelijkaardig aan deze van zgn. crosscountry hoge druk transportleidingen van het net.
Het gasontspanningstation op de site van ENGIE – Electrabel dient voor de ontspanning van het aardgas
naar de gepaste druk voor de gasturbine (ca. 45 barg). Het gasdebiet voor de gasturbine bedraagt ca.
135.000 Nm³/u. Het station zal voldoen aan de verplichtingen van de “operationele procedures” van
FLUXYS (verplichte bijlage93 van de aansluitingsovereenkomst) en heeft dus een standaard ontwerp (EN en
ISO standaarden), identiek aan de gasontspanningsstations in de andere elektriciteitscentrales in België.

91Bron

: ProjectMER Electrabel Vilvoorde 1 (SGS, 1998) ; Inschattingen van neerslag obv metingen in Amercoeur
Er wordt opgemerkt dat bij de vroegere uitbating van de koeltorens (< 1998) geen packing werd gebruikt en de uitstoot van druppels
hierdoor een factor 10 hoger was . 92
93 https://www.fluxys.com/nl/products-services/empowering-you/terms-conditions/tandc_fluxys-belgium-connection-end-user
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Veiligheidsafsluiters zijn onder andere voorzien voor situaties van te hoge gasdruk of te lage gasdruk (lek).
Lokaal en op afstand zijn noodstopknoppen voorzien om de gastoevoer te onderbreken.
Het gasontspanningstation voedt de gasturbine met een constante gasdruk. Gas- en branddetectie zijn
voorzien in de (gesloten) omkastingen rond de gasturbine conform met NFPA om in voorkomend geval
accidentele lekken te detecteren en de gepaste actie te nemen. Er wordt een brandblussysteem, conform
met NFPA, voorzien voor de gasturbine.
Er kan dan ook gesteld worden dat de risico’s op zware ongevallen voor mens en milieu t.g.v. de exploitatie
van het gasontspanningsstation afdoende beheerst zijn en geen verder gedetailleerd onderzoek vereisen.
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Het terrein van ENGIE – Electrabel ligt op ca. 3 km afstand van de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(in noordelijke richting).
OPPERVLAKTEWATER
Er worden in de geplande situatie geen grensoverschrijdende effecten verwacht t.g.v. de lozingen van het
koelwater/afvalwater in de Zenne of het Zeekanaal Brussel-Rupel, gezien beide waterlopen afwateren in
noordelijke richting, weg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
LUCHT
De belangrijkste effecten zoals hierboven beschreven doen zich voor in het Vlaamse Gewest. Ten aanzien van
het aspect lucht, en dan meer bepaald de impact beoordeeld op basis van hogere percentielen, is een beperkt
negatieve impact in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verwachten. Ten aanzien van de (impact op de)
luchtkwaliteit in dit gewest is echter verkeer en gebouwverwarming dermate dominant, dat van het project in
feite geen effectief aantoonbare impact verwacht zal worden (er wordt niet verwacht dat na het in dienst nemen
van de installaties de effecten ervan zichtbaar zullen zijn bij de monitoring van de luchtkwaliteit in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest).
GELUID
Er worden in de geplande situatie geen grensoverschrijdende effecten verwacht t.g.v. de geluidsemissies van
ENGIE – Electrabel.
MENS
De belangrijkste effecten zoals beschreven in discipline mens-gezondheid doen zich voor in het Vlaamse Gewest.
Enkel ten aanzien van het aspect lucht, en dan meer bepaald de impact beoordeeld op basis van hogere
percentielen, is een beperkt negatieve impact op de bewoning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
verwachten. Ten aanzien van de (impact op de) luchtkwaliteit in dit gewest is echter verkeer en
gebouwverwarming dermate dominant, dat overeenkomstig de beoordeling door de deskundige lucht van het
project in feite geen effectief aantoonbare impact verwacht zal worden.
BIODIVERSITEIT
Het aspect met de grootste effectafstanden dat werd geëvalueerd in de discipline biodiversiteit betreft de
potentiële effecten van verzurende en vermestende deposities. Er werden geen relevante grensoverschrijdende
voor dit aspect vastgesteld. Voor de aspecten oppervlaktewater en geluid werden evenmin
grensoverschrijdende effecten vastgesteld.
KLIMAAT
De broeikasgasemissies binnen de discipline Klimaat zijn per definitie grensoverschrijdende effecten. Deze
effecten worden in de discipline echter als niet aanzienlijk negatief beoordeeld.
OVERIGE DISCIPLINES
-
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De grootste leemte bij opmaak van dit projectMER is het aantal verwachte effectieve vollast uren dat deze
installatie zal draaien in de praktijk. Dit zal afhangen van de vereiste inzetbaarheid binnen het kader van transitie
naar hernieuwbare energie. In dit MER werd hiermee rekening gehouden door te rekenen met het maximaal
aantal vollast uren per jaar ( 8700 u/j) waardoor de effecten met minder uren vollast hierin vervat zijn.
Bij het opstellen van voorliggend MER werden geen andere leemten in de kennis geïdentificeerd.
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N.a.v. de evaluaties en beoordelingen i.k.v. voorliggend MER wordt volgende postmonitoring en – evaluatie
voorgesteld.
BODEM EN GRONDWATER
In kader de regels van het grondverzet zullen de nodige analyses en technisceh verslagen worden opgemaakt.
Om de noodzaak voor zuivering van het bemalingswater in te schatten, dienen vóór de lozing de nodige
kwaliteitsanalyses te worden uitgevoerd .
KLIMAAT
In het licht van de belangrijke emissies van broeikasgassen door het project wordt een periodieke opvolging
aanbevolen met de belangrijkste overheidsactoren van de haalbaarheid van opties voor directe reductie van de
CO2 emissies (oa CCS) en indirecte reductie (oa warmtenetten) te evalueren
-
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O PPE R V LA KTE W A TE R
EFFECTEN

In de discipline oppervlaktewater werd de fysico-chemische impact van de lozing van zowel het
bedrijfsafvalwater als het koelwater beoordeeld. Hierbij werden 4 uitvoeringsalternatieven weerhouden (zie
Tabel IX-8) afhankelijk van het gebruik van de bestaande koeltorens of een nieuwe aerocondensor en anderzijds
het oppervlaktewater waarin het bedrijfsafvalwater geloosd wordt. Voor de fysico-chemische impact werden
dan ook 4 impactbeoordelingen uitgevoerd.
Voor de evaluatie op het Zeekanaal werd toegespitst op de lozing van bedrijfsafvalwater gezien het sanitair
afvalwater dat geloosd wordt relatief t.o.v. het bedrijfsafvalwater beperkt is qua debiet en vuilvracht, en naar
verwachting niet bepalend voor de potentiële impact op het Zeekanaal.
Voor de berekeningen van de fysico-chemische impact op het Zeekanaal Brussel-Rupel wordt opgemerkt dat
gerekend werd met nettovrachten.
Naast de fysico-chemische impact werd ook een beoordeling gemaakt van de hydraulische impact van de
captatie van oppervlaktewater en de thermische impact van het geloosde koelwater.
FYSICO-CHEMISCHE IMPACT VAN DE UITVOERINGSALTERNATIEVEN

Op basis van de verschillende impactbeoordelingen zijn er slechts 2 parameters waarbij een negatief effect
(gemiddelde impact) of een negatief tijdelijk effect (worstcase) werd berekend namelijk de parameters totaal
fosfor en AOX.
Voor alle berekende uitvoeringsalternatieven (dus bij zowel een lozing op het Zeekanaal als een lozing op de
Zenne en bij zowel een koeling via koeltorens als een koeling via aerocondensor), is er voor fosfor een negatief
effect voor de gemiddelde impact. In de worstcase impact is er enkel een beperkt negatief tijdelijk effect en dit
voor alle uitvoeringsscenario’s. Het gehalte aan fosfor kan volledig worden toegeschreven aan de component
bedrijfsafvalwater meer bepaald de concentraatstroom van de omgekeerde osmose (o.a. door toevoegen van
antiscalant). De beoordeling van negatief effect in de gemiddelde concentratie kan verklaard worden door de
immissieconcentratie aanwezig in respectievelijk het Zeekanaal en de Zenne. De %-bijdrage van ENGIE –
Electrabel t.o.v. de toetsingswaarde is voor alle uitvoeringsalternatieven beperkt tot minder dan 2%. Er worden
dan ook geen milderende maatregelen noodzakelijk geacht voor deze parameter.
De vrachten van AOX, dewelke berekend zijn op basis van de rapportagrens, zijn in hoofdzaak afkomstig van het
koelwater aangezien natriumhypochloriet wordt toegevoegd om biologische groei van o.a. Legionella spp te
voorkomen. Er is dan ook enkel een negatief effect (gemiddelde impact) en tijdelijk negatief effect (worstcase
imapct) in de uitvoeringsalternatieven waarbij er koelwater geloosd wordt op het Zeekanaal. Voor deze
uitvoeringsalternatieven is de bijdrage van ENGIE – Electrabel voor de gemiddelde impact beperkt tot 2,2 %
t.o.v. de toetsingswaarde. In de worstcase impact bedraagt de concentratieverhoging t.o.v. de toetsingswaarde
68-69%. Hierbij wordt opgemerkt dat voor de worstcase gerekend werd met de maximale concentraties en de
maximale lozingsdebieten van het koelwater, hetgeen een overschatting is en in de praktijk nooit verwacht
wordt. Daarnaast houdt het gehanteerde debiet voor de gemiddelde en worst-case impact geen rekening met
de versluisactiviteiten op het Zeekanaal. Er is geen onderzoek noodzakelijk naar milderende maatregelen.
Er wordt volgens het gehanteerd beoordelingskader geen achteruitgang verwacht van de toestand van de
onderzochte waterlichamen door de lozingen van koelwater, bedrijfsafvalwater of sanitair afvalwater.
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In de gemiddelde situatie (bij een thermische vracht van 9.98 MJ/s) wordt bij een gemodelleerd kanaaldebiet
van 5,44 m³/s een temperatuurstijging van maximaal 0,5 °C berekend. In geval van een worst case berekening
( 10 percentieldebiet 2.54 m³/s en thermische vracht van 12.6 Mj/s ) bedraagt deze impact 0.9°C. Er kan voor
beide scenario’s gesproken worden van een beperkt negatieve thermische impact.
De mengzone toets geeft bij een lozing van 30 °C een mengzone aan van circa 9 % van de dwarsdoorsnede van
het kanaal (maximum volume waar de temperatuur hoger is dan het ernstig risiconiveau 28°C ). Ook volgens
deze berekening is de impact dus beperkt.
HYDRAULISCHE IMPACT

De berekende hydraulische impact door de onttrekking van kanaalwater bedraagt in de gemiddelde situatie circa
2 % en in de maximale uitzonderlijke zomersituatie 8 %, dit ten opzichte van de gemodelleerde (gemiddelde en
10-percentiel) debieten.
Gezien er enerzijds actueel geen knelpunten zijn te wijten aan beperkte afvoerdebieten in droge periodes en
anderzijds er voldoende afvoerdebieten kunnen gegarandeerd worden voor de belangrijkste functie van het
kanaal (zijnde scheepvaart), kan de impact van de geplande watercaptatie als beperkt worden ingeschat.
Voor het scenario aërocondensors is de hydraulische impact van onttrekking verwaarloosbaar.

1.2

MILDERENDE MAATREGELEN

Er worden geen milderende maatregelen noodzakelijk geacht voor de discipline oppervlaktewater.

2.
2.1

LUCHT
EFFECTEN

A A N L E G F A S E N I E U W E S TE G E N A F B R A A K F A S E B E S T A A N D E S TE G
Tijdens de aanlegfase wordt enkel in de onmiddellijke omgeving van de site een hooguit beperkte impact
verwacht. Deze impact is slechts tijdelijk. Ook de impact van werftransport kan hierbij als verwaarloosbaar
beschouwd worden. Belangrijk hierbij is wel het toepassen van regels van goed vakmanschap. Dit omvat ook het
periodiek reinigingen van werfwegen in de mate deze tijdens de werken verontreinigd worden. Dezelfde
conclusies kunnen gemaakt worden voor de afbraakfase (sloop van bestaande installaties). Aanvullend dient wel
nog melding gemaakt te worden van de negatieve impact die mag verwacht worden van stofemissies tijdens de
effectieve afbraak wanneer onvoldoende aandacht zou besteed worden aan de vereiste milderende
maatregelen. Deze impact neemt wel snel af met de afstand tot de sloopwerken.
BEOORDELING IMPACT OP DE LUCHTKWALITEIT IN DE EXPLOITATIEFASE

Voor de discipline lucht wordt voor de geplande exploitatiefase rekening gehouden met een quasi continu en
op vollast werkende centrale. Dit is de situatie waarbij de hoogste emissie/impact kan optreden. De meest
relevante parameter is NOx. Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met een relevante NH3-emissie.
Deze is vnl. van belang in het kader van de N-depositie. Wordt voor de diverse installaties bij de berekeningen
van de emissies/impact uit gegaan van emissies afgeleid uit de wettelijke emissiegrenswaarden, dan zou er ook
een relevante SO2-emissie kunnen optreden. In werkelijkheid wordt dit echter niet realistisch geacht omwille
van het lage S-gehalte van het aardgas.

94

Voor het scenario aërocondensors is er geen thermische impact
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M.b.t. de impact wordt voor enkele parameters de hoogste impact vastgesteld op de eigen bedrijfsterreinen en
op het industrieterrein vlakbij de site. Dit is te wijten aan de relatief lage emissiehoogte van de kleine bronnen,
in combinatie met overschattingen qua emissies, die voor bepaalde parameters zoals SO2 zeer aanzienlijk zijn.
De emissies van de STEG zelf zorgen voor een verwaarloosbare tot hooguit beperkte impact inzake NO2, en dit
zowel op jaargemiddelde basis als ten aanzien van de impact bij hogere percentielen. Bij de beoordeling van de
impact ten aanzien van de hogere percentielen wordt hierbij rekening gehouden met de overschatting door de
modelmatig gehanteerde modelparameters (o.a. permanent optreden van de Vlarem II uurgrenswaarde van 50
mg/Nm³ terwijl een daggrenswaarde van 40 mg/Nm³ van toepassing is), en het feit dat de drempel van beperkt
negatieve impact naar negatieve impact maar net werd overschreden op basis van de worst case aannames. Uit
een aanvullende berekening van het verschil inzake P99,79 tussen de gemodelleerde situaties “achtergrond +
project” min “achtergrond” blijkt er geen relevante P99,79 impact op te treden. Dergelijke berekeningen zijn
echter wel louter als indicatief te aanzien. De impact doet zich hierbij voor over een aanzienlijk uitgestrekt
gebied. De reden voor deze aanzienlijke verspreiding is niet alleen de hoge NOx-emissie maar ook de hoogte van
de bron gekoppeld aan de aanzienlijke thermische pluimstijging.
De theoretische worst case berekeningen wijzen ook op een verwaarloosbare tot hooguit beperkte SO2-impact.
In werkelijkheid wordt echter verwacht dat de SO2-impact slechts verwaarloosbaar zal zijn indien rekening
gehouden wordt met de maximale S-concentratie zoals deze de laatste jaren door Fluxys werd gemeten.
Inzake CO, NH3 en PM wordt enkel een verwaarloosbare impact verwacht.
M.b.t. de impact van NH3 bij de N-depositie wordt verwezen naar de bespreking in de discipline biodiversiteit..
Voor een bespreking van de CO2-emissies wordt verwezen naar de discipline klilmaat.
De impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan voor alle parameters als verwaarloosbaar beoordeeld
worden.
Gezien de berekende jaargemiddelde impact bij de worst case beoordeling hooguit beperkt is, en deze beperkte
impact zich enkel voordoet op locaties waarbij voldaan wordt aan 80% van de luchtkwaliteitsgrenswaarden,
wordt geen onderzoek naar milderende maatregelen noodzakelijk geacht op basis van de impact berekeningen
(impact op luchtkwaliteit).
In de mate dat het aantal werkingsuren substantieel lager kan liggen dan bij de worst case beoordeling in
rekening gebrachte quasi volcontinue maximale belasting, zullen de werkelijke emissies uiteraard ook quasi
evenredig lager liggen (de emissies bij vollast uren liggen evenredig lager maar bij lager aantal werkingsuren
zullen er iets meer emissies zijn te wijten aan een hoger aantal opstarten). Zo wordt door het bedrijf in de
beginfase het aantal equivalente vollasturen op 5.000 per jaar geraamd (i.p.v. de in kaart gebrachte 8700
uren/jaar). Bij een dergelijke werking zal wel met een relevanter aantal opstartfases dienen rekening gehouden
te worden (zowel koude, warme als hot), welke ook emissies met zich meebrengen die evenwel gemiddeld
gezien inzake NOx lager liggen dan bij volcontinue werking.
BEOORDELING EMISSIENIVEAUS TEN OPZICHTE VAN BELEIDSMATIGE RANDVOORWAARDEN

Zoals gesteld in het luchtkwaliteitsplan 2030 dienen voor de relevante NOx bijdrage technisch-economisch
haalbare maatregelen genomen te worden om de NOx-emissie zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is er een
aanzienlijke bijdrage inzake NH3 tov de ramingen voor de elektriciteitsproductie in 2030 in België. T.o.v. de
totaal te verwachten NH3 emissies in 2030 kan het aandeel van de NH3-emissies wel als relatief beperkt
beoordeeld worden.
Idem als voor de impact op de luchtkwaliteit wordt hier aangehaald dat het aantal werkingsuren substantieel
lager kan liggen dan bij de worst case beoordeling in rekening gebrachte quasi volcontinue maximale belasting,
zullen de werkelijke emissies uiteraard ook quasi evenredig lager liggen. Zo wordt door het bedrijf in de
beginfase het werkelijk aantal equivalente vollasturen op 5.000 per jaar geraamd (i.p.v. de in kaart gebrachte
8700 uren/jaar).
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2.2

MILDERENDE MAATREGELEN

AANLEGFASE NIEUWE CENTRALE EN AFBRA AKFASE BESTAANDE CENTRALE
Tijdens de afbraakfase dienen er in elk geval specifieke maatregelen genomen te worden om diffuse stofemissies
te beperken. Bevochtiging is hierbij de meest aangewezen maatregel. Voor bevochtiging dient zo mogelijk
hemelwater of kanaalwater toegepast te worden.
Zowel in de aanleg- als in de afbraakfase wordt het periodiek reinigen van werfwegen, en desgevallend
bevochtigen, voorzien te worden.
Voor die werffases waarbij de wielen van aan- en afrijdende vrachtwagens aanzienlijk verontreinigd kunnen zijn
(zoals bvb tijdens de fase met grondverzet), kan aanbevolen worden om de wielen voorafgaandelijk aan het
verlaten van het terrein af te spuiten. Gezien het hier gaat om een tijdelijke situatie wordt het voorzien van een
“echte” wielwasinstallatie als minder realistisch aanzien.
Uiteraard zijn ook de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Vlarem-II van toepassing die leiden tot een
beperking van de stofemissies.
BEOORDELING IMPACT OP DE LUCHTKWALITEIT IN DE EXPLOITATIEFASE

Gezien de beperkte impact in de jaargemiddelde beoordeling zich voordoet op locaties waar de NO2concentratie lager ligt dan 80% van de luchtkwaliteitsgrenswaarde, wordt geen onderzoek naar mogelijke
milderende maatregelen noodzakelijk geacht op basis van de impact berekeningen (impact op luchtkwaliteit).
Gezien de worst case beoordeling van de P99,79 uurgemiddelde NO2-impact, berekend o.b.v. een
uurgemiddelde waarde van 50 mg/Nm³, leidt tot een overschatting van de berekende impact, en gezien bij deze
overschatting de drempel van negatieve impact t.h.v. de omliggende bewoning maar net overschreden wordt,
en gezien voldaan wordt aan de luchtkwaliteitsgrenswaarde terzake, wordt evenmin een onderzoek naar
mildering voor deze parameter noodzakelijk geacht op basis van de impact berekeningen (impact op
luchtkwaliteit).
BEOORDELING

EMISSIENIVEAUS

IN

DE

EXPLOITATIEFASE

TEN

OPZICHTE

VAN

BELEIDSMATIGE

RANDVOORWAARDEN

Aangezien de emissies van NOx en NH3 t.o.v. beleidsmatige randvoorwaarden als relevant wordt beoordeeld,
werd in de discipline luchtkwaliteit een milderende maatregel voorgesteld in de vorm van een aanpassing van
de voorziene deNOx en NH3-injectie om een substantiële NOx-en NH3 emissie reductie te realiseren.
Er kan gesteld worden dat een jaargemiddelde NOx emissie van 15 mg/Nm³ met een maximale jaargemiddelde
NH3 slip van 3 mg/Nm³ bij 15% O2, als optimaal, met de laagste N-depositie en technisch haalbaar vooropgesteld
wordt. Dit is voor NOx hoger dan de ondergrens van de BBT (jaargemiddelde 10 mg/Nm³), aangezien de STEG
zal ingezet worden in een zeer flexibele uitbating omwille van de toename van de installatie van intermitterende
hernieuwbare energie. Hierbij wordt maximaal ingezet op het beperken van de NH3 emissies tot de ondergrens
van BBT (jaargemiddelde 3 mg/Nm³) zodoende de N-deposities zo laag mogelijk te houden. De kostprijs voor
deze NOx reductie ten opzichte van de geldende Vlarem III jaargemiddelde grenswaarde van 30 mg/Nm³ ligt
lager dan de drempel inzake kosteneffectiviteit die in het Vlaamse luchtkwaliteitsplan 2030 wordt voorop
gesteld.
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G E LU I D
EFFECTEN

Voor discipline geluid werden 2 scenario’s beoordeeld. Voor het scenario dat de bestaande koeltorens behouden
blijven zijn het vooral deze koeltorens die het omgevingsgeluid kunnen verhogen ter hoogte van de woningen
in de August Vermeylenstraat, Verbrande Brug, Cyriel Buyssestraat en Eppegemsesteenweg.
Deze bestaande koeltorens worden samen in het geheel ook als deel van een nieuwe inrichting beschouwd.
Door de werking van deze koeltorens zal op een aantal beoordelingspunten de grenswaarde niet gerespecteerd
worden en wordt het effect als aanzienlijk negatief beoordeeld. Indien voor dit scenario gekozen wordt, zijn
milderende maatregelen aan de koeltorens noodzakelijk.
Voor het scenario waarbij de bestaande koeltorens geen deel uitmaken van het project zal het specifiek geluid
van de nieuwe installatie voldoen aan de grenswaarde met de voorziene geluidsbeperkende maatregelen. Doch,
het omgevingsgeluid zal er nog wel stijgen ter hoogte van de meetpunten waardoor het effect als beperkt
negatief wordt beoordeeld.

3.2

MILDERENDE MAATREGELEN

Voor het scenario 2 waarbij de bestaande koeltorens niet voor de koeling zorgen is op basis van de beoordeling
geen noodzaak voor het nemen van extra milderende maatregelen. Vermits alle milderende maatregelen reeds
in het project werden meegenomen voor de nieuwe inrichting en het technisch nagenoeg niet meer mogelijk is
om nog verder te reduceren worden verder geen extra maatregelen genomen. Het is uiteraard wel van belang
dat de geluidsemissies goed opgevolgd worden vermits er momenteel geen geluidmarge meer is.
Voor het scenario 1 waarbij de bestaande koeltorens voor de koeling zorgen zijn het vooral de koeltorens die
verantwoordelijk zijn voor de stijging van het omgevingsgeluid en de overschrijding van de grenswaarde.
Als milderende maatregelen worden enerzijds absorberende geluidsschermen met een hoogte van 7 m voorzien
(op een afstand van 6 meter van de openingen aan de koeltoren) en anderzijds geluidsdempende matten om
het geluid van het vallende water te verminderen. Hierdoor zal de geluidsemissie zakken tot een totaal
geluidsvermogenniveau van 108 dB(A) per koeltoren. Als deze milderende maatregel wordt doorgevoerd zal het
specifiek geluid van de gehele installatie inclusief de bestaande koeltorens voldoen aan de bepalingen conform
VLAREM II voor nieuwe inrichtingen zowel in de huidige bestemmingssituatie als voor de bestemming volgens
het planvoornemen van het RUP Asiat-Darse. De effectbeoordeling na het nemen van de milderende
maatregelen gaat van een aanzienlijk negatief effect naar beperkt negatief effect.
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MENS
EFFECTEN

Ten aanzien van de chemische stressoren is de impact inzake NO2 het meest bepalend. Niet alleen omwille van
het feit dat voor een groot deel van het studiegebied er thans reeds een overschrijding van de jaargemiddelde
GAW optreedt, maar ook omwille van de impact van de emissies. Voor een aanzienlijk deel van het studiegebied
kan deze impact als beperkt negatief tot negatief beoordeeld worden. Voor één beoordelingspunt (t.h.v.
Hofstade), wordt de drempel van negatief naar aanzienlijk negatief effect net overschreden. In die zin zou
onderzoek naar mogelijke milderende maatregelen noodzakelijk zijn. Indien echter rekening wordt gehouden
met de milderende maatregel van de discipline lucht (reductie van jaargemiddelde NOx emissies naar 15 mg/
Nm³), dan wordt de impact in de meeste beoordelingspunten verwaarloosbaar tot beperkt negatief (rekening
houdende met de bijstelling voor de immissiekwaliteit). In het beoordelingspunt ter hoogte van Hofstade daalt
de bijdrage van aanzienlijk negatief naar negatief. Hierbij wordt opgemerkt dat de immissiekwaliteit ter hoogte
van Hofstade zich situeert rond de jaargemiddelde NO 2-concentratie van 21 µg/Nm³ voor een voorstedelijk
gebied in Vlaanderen (bron: www.milieurapport.be – cijfers 2019). De impact van het project zelf is zeer beperkt,
meer bepaald een toename van de immissiekwaliteit met ca. 0,3 µg/Nm³.
Voor de andere parameters die geëmitteerd worden is de impact op de luchtkwaliteit binnen het studiegebied
te aanzien als verwaarloosbaar tot hooguit beperkt negatief.
M.b.t. het aspect geluid (fysische stressor) wordt een negatief effect verwacht in de onmiddellijke omgeving van
de site (niet ter hoogte van gevoelige bestemmingen) bij het in dienst houden van de huidige koeltorens. In de
discipline geluid worden door de deskundige milderende maatregelen voorgesteld meer bepaald een
geluidsscherm van 7 meter rondom een gedeelte van beide koeltorens en geluidsdempende matten om het
geluid van vallend water te verminderen. Met deze maatregelen zakt de specifieke bijdrage met 1 tot 7 dB(A)
t.h.v. de verschillende beoordelingspunten, waardoor een aanvaardbare impact ontstaat. Met aerocondensors
wordt, gezien de reeds voorziene projectgeïntegreerde milderende maatregelen reeds een aanvaardbare impact
berekend, zonder nog extra milderende maatregelen te moeten voorzien.
Inzake legionella (biologische stressor) kan aangegeven worden dat, mits het toepassen van de wettelijke
bepalingen inzake het legionella beheersplan, de kans op het optreden van een legionella uitbraak zeer sterk
beperkt wordt.

4.2

MILDERENDE MAATREGELEN

Gelet op de evaluatie in deze discipline, wordt geen onderzoek naar bijkomende milderende maatregelen
noodzakelijk geacht, andere dan deze beschreven in de discipline Lucht en Geluid.
Ten aanzien van de biologische stressor legionella wordt er strikt genomen geen onderzoek naar milderende
maatregelen noodzakelijk geacht. Er wordt reeds standaard door ENGIE – Electrabel voorzien om frequenter te
monitoren dan wettelijk opgelegd.
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B I OD I V E R S ITE IT
EFFECTEN

ENGIE – Electrabel wenst een nieuwe STEG-centrale te bouwen nabij een bestaande centrale. Ter hoogte van de
projectlocatie bevindt zich een pioniers-/ruigtevegetatie die voor een groot deel bestaat uit zones met rietgras.
Centraal is een spontaan verboste zone aanwezig. Deze vegetatietypes kunnen, op basis van de indeling gebruikt
op de biologische waarderingskaarten, beschouwd worden als biologisch waardevol. De bouw en de exploitatie
zal dus een beperkte mate van biotoopverlies veroorzaken. Er gaan hier echter geen verboden te wijzigen
vegetaties verloren en het verlies aan biotopen zorgt niet voor een significante afname aan biodiversiteit in de
omgeving. Het aanwezige bos is jonger dan 22 jaar en is bijgevolg niet onderhevig aan de boscompensatieplicht.
De toekomstige centrale situeert zich op een locatie die niet opgenomen is in een aandachtsgebied. Het
studiegebied maakt echter wel deel uit van een habitatrichtlijngebied, namelijk ‘Bossen van het zuidoosten van
de Zandleemstreek deelgebied Dorent-Nelebroek en het VEN-gebied ‘De Dorent’. Het studiegebied bevat ook
meerdere waterlopen/-lichamen, waaronder het kanaal Brussel-Rupel, het insteekdok, de Zenne en de Oude
Zenne. Het toekomstige project kan effecten veroorzaken ten gevolge van emissies naar lucht, geluid en water.
Uit de passende beoordeling omtrent de luchtemissies blijkt dat, na het nemen van maatregelen in het kader
van de beleidsmatige doelstellingen rond emissies van NOx en NH 3, de verzurende en vermestende depositie
ter hoogte van het deelgebied Dorent-Nelebroek en de overige speciale beschermingszones geen betekenisvolle
aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen veroorzaken. Deze beoordeling kan ook overgenomen worden
voor de naburige VEN-gebieden met in het bijzonder het VEN-gebied ‘de Dorent’, namelijk er zal geen
onvermijdbare en onherstelbare schade veroorzaakt worden op de naburige VEN-gebieden.
Op vlak van geluidemissies zijn er, op basis van de modelleringsresultaten, geen aanwijzingen dat er tijdens de
afbraak en de opbouw en tijdens de werking van toekomstige centrale in het studiegebied vermijdbare schade
volgens van het natuurdecreet zal optreden. De geluidsinvloeden reiken niet in relevante mate tot de
voornoemde aandachtsgebieden zodat daar geen significant negatieve effecten verwacht worden.
Wat de emissies naar oppervlaktewater betreft, kunnen de geloosde waterstromen opgesplitst in het lozen van
koelwater en het lozen van bedrijfsafvalwater. Het lozen van het koelwater wordt voorzien in het kanaal BrusselRupel. Uit de beoordeling van de effecten blijkt dat de impact van de opwarming geen vermijdbare schade
volgens het natuurdecreet zal veroorzaken. De samenstelling en het debiet van het geloosde koelwater zal ook
geen relevante negatieve effecten veroorzaken op het kanaal Brussel-Rupel.
Bij de beoordeling van de lozing van het bedrijfsafvalwater zijn drie opties onderzocht, namelijk de gezamenlijke
lozing met het koelwater op het kanaal Brussel-Rupel en de gescheiden lozingen op de Zenne of het kanaal
Brussel-Rupel. Uit de beoordeling blijkt dat het debiet bij de drie opties te verwaarlozen is ten opzichte van het
ontvangende water. Uit de boordeling van impact van de samenstelling van het geloosde water op het
ontvangende oppervlaktewater blijkt dat de impact te verwaarlozen is.
Er kan dus geconcludeerd worden dat, met toepassing van de temperatuursvoorwaarden bij de lozing van het
koelwater, er geen relevante negatieve effecten verwachten zijn op de biodiversiteit in het studiegebied.
Samenvattend kan gesteld worden dat de impact van de nieuwe STEG-centrale geen aanleiding geeft tot een
betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het
zuidoosten van de Zandleemstreek’, noch tot onvermijdbare en onherstelbare schade op het VEN-gebied ‘De
Dorent’ noch tot vermijdbare schade volgens het natuurdecreet op de biodiversiteit in het studiegebied.
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MILDERENDE MAATREGELEN

In het kader van de discipline biodiversiteit dient verwezen te worden naar de maatregelen genomen in het
kader van de beleidsmatige doelstellingen. Na het toepassen van deze maatregelen worden geen significant
negatieve effecten ter hoogte van het SBZ-H verwacht en treedt er onvermijdbare maar geen onherstelbare
schade op ter hoogte van het VEN-gebied.

6.

K LI MA A T

6.1

EFFECTEN

De nieuwe STEG-centrale zal verantwoordelijk zijn voor relevante CO2-emissies (tot 2,4 Mton CO2eq/jaar95 als
“worst case”). Op basis van het hoger beschreven beoordelingskader kunnen we echter stellen dat het effect
niet aanzienlijk negatief is. Die beoordeling volgt uit volgende overwegingen:
1.

2.
3.

4.

De in het project gebruikte technologie garandeert de op dit moment laagst haalbare specifieke
emissies (gCO2/kWh) voor een gascentrale. Bij een (toekomstige) inzet van biogas, synthetisch gas of
waterstof en de (eventuele) implementatie van CCS zal deze specifieke emissies nog verder dalen.
Het project heeft een belangrijke rol te spelen bij de Belgische energietransitie van kernenergie naar
hernieuwbare energie, en sluit daarbij aan bij de Belgische beleidskeuzes.
De rol van de centrale zal in de toekomst wijzigen (van basislast naar back-up), waarbij het aantal
draaiuren geleidelijk aan zal verminderen. Tegen 2050 moet en zal de energieproductie sowieso
volledig (netto) koolstofneutraal zijn, in overeenstemming met de ambities van de Europese Green
Deal.
De werking van het ETS-systeem maakt het aannemelijk dat de bijkomende emissies van de STEGcentrale gecompenseerd zullen worden door een equivalente emissiereductie in ETS-installaties met
hogere marginale kosten.

Het vastleggen van broeikasgassen is geen doelstelling van het project. Het is verwaarloosbaar tov de emissies
van de STEG.
Het is tevens duidelijk dat het project niet specifiek als doelstelling heeft de weerbaarheid van de omgeving te
vergroten, noch voor wat betreft het project zelf, noch voor wat betreft de omgeving van het project.
Onder deze hoofding bekijken we of en in welke mate het project de weerbaarheid tegen de gevolgen van
klimaatverandering verhoogt, of juist niet. “Weerbaarheid” heeft te maken met voorbereiding, bescherming,
aanpassing en veerkracht.
Klassieke componenten van weerbaarheid zijn bescherming tegen overstromingen, verminderen van de
gevolgen van hitte, omgaan met droogte,
Een aantal gemakkelijk implementeerbare maatregelen (vermijden van verharding, gedeeltelijke vergroening
van het zuidelijk deel en behoud van de oostelijke groene zone, groenblauwe dooradering van de site, behoud
van de vegetatie in de oostelijke hoek van het terrein, …) kunnen er wel toe bijdragen die weerbaarheid lokaal
in beperkte mate te verhogen. Een aantal zijn sowieso voorzien als onderdeel van het project (aanleg
infiltratiebekken en maximaal gebruik van waterdoorlatende verharding waar mogelijk). Aangezien het project
de weerbaarheid van de omgeving aan de gevolgen van klimaatverandering niet compromiteert zijn op dit vlak
ook geen milderende maatregelen noodzakelijk zijn.
Bij verhoging van de omgevingstemperatuur en de temperatuur van het oppervlaktewater bestaat (als met
koeltorens wordt gewerkt) de mogelijkheid dat de normen op het vlak van lozingstemperatuur en geloosde

95

Bij 8700 draaiuren per jaar. Bij een meer realistische aanname van 5000 h dalen de emissies tot 1,4 Mton/jaar.
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thermische vracht in de toekomst meer dan vandaag een probleem zullen gaan vormen, en daarbij aanleiding
kunnen geven tot een verminderde efficiëntie of zelfs een aanzienlijke lastdaling bij de uitbating van de centrale.
Het voorzien van voldoende volume aan koelwater zal op zich geen probleem vormen gezien de aanwezigheid
van voldoende water vanuit de Schelde. Op termijn is het echter zeker niet uit te sluiten dat het Scheldewater
ter hoogte van de voedingspompen verder zal verzilten.
Op basis van de in het klimaatportaal vervatte informatie kan besloten worden dat overstromingen van de site
geen aandachtspunt vormen, zelfs bij lange terugkeerperiodes en in een situatie van doorgedreven
klimaatverandering.

6.2

MILDERENDE MAATREGELEN

Zoals hoger aangegeven wordt het effect van het project in termen van klimaatimpact niet als aanzienlijk
negatief beoordeeld. Milderende maatregelen zijn dan ook niet nodig. Wel kunnen we volgende aanbevelingen
formuleren :
•

•

•

•

96

Het voornaamste aandachtspunt binnen de discipline Klimaat wordt gevormd door de hoge emissies
aan broeikasgassen van de centrale. De gebruikte technologie is op dit moment state of the art en
garandeert de laagst mogelijke emissies (voor een centrale op fossiele brandstof) per eenheid van
geproduceerde energie. Gezien de snelle technologische evoluties verdient het aanbeveling de nodige
maatregelen te voorzien om ervoor te zorgen dat de centrale ook in de toekomst zoveel mogelijk state
of the art blijft in termen van CO2-emissies en dit ook op te volgen. Specifiek kunnen we hier verwijzen
naar de technieken die vermeld worden onder deel VII4.5.
Een belangrijke aanbeveling is ook de mogelijkheid tot uitkoppeling van restwarmte naar warmtenetten
te blijven evalueren. Hiermee kunnen belangrijke indirecte reducties van broeikasgassen gerealiseerd
worden door de vervanging van warmtegeneratie (tot 400 MWth) door fossiele brandstoffen
Verder verdient het aanbeveling in de projectontwerp zoveel mogelijk maatregelen op te nemen die
kunnen bijdragen aan een verhoging van de weerbaarheid van de omgeving aan de gevolgen van
klimaatverandering, op het vlak van onder meer waterbeheer en hittebeheersing. De in § 6.6 bij wijze
van voorbeeld opgesomde maatregelen kunnen hierbij als inspiratie dienen. Zoals aangehaald in de
samenvattende beoordeling zijn reeds verschillende maatregelen voorzien in het project.
Ten slotte dient er ook op gewezen te worden dat de klimaatverandering de exploitatie van de centrale
zelf deels kan beinvloeden. De temperatuur van het koelwater is daarbij waarschijnlijk het belangrijkste
aandachtspunt. Gezien de thermische centrales met koeltorens volgens de huidige Vlarem-wetgeving
bij een daggemiddelde watertemperatuur van 25 °C of meer, van het opgenomen oppervlaktewater,
gradueel de geloosde thermische vracht dienen te verminderen, kan verwacht worden dat deze situatie
zich in de toekomst door klimaateffecten meer zal voordoen. In beide situaties zou het elektrisch
vermogen hierdoor ook beperkt kunnen worden 96. Andere effecten, zoals de verzilting van het
kanaalwater of het sterk verlagen van de debieten in de Zenne, zullen waarschijnlijk pas op langere
termijn een probleem gaan vormen. Het is wel belangrijk zich bewust te zijn van het feit dat deze
effecten zich kunnen voordoen, om indien nodig tijdig te investeren in de nodige maatregelen.

Er kan wel aangenomen worden dat, gemiddeld gezien, de vraag naar elektriciteit groter zal zijn in de zomer dan in de winter. In de winter
is de temperatuur van het koelwater uiteraard minder een aandachtspunt.
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D I SC IP LI NE S E N A S P E C TE N

BODEM EN GRONDWATER
Tijdens de constructiefase zal rekening gehouden worden met de wetgeving inzake grondverzet. Zo zal er een
technisch verslag worden opgemaakt om de de kwaliteit van de te ongraven bodem en de mogelijke bestemming
ervan te bepalen. Daarnaast wordt gestreefd om de grond maximaal op de site te hergebruiken. Als laatste
wordt opgemerkt dat in kader van grondwerken voor het administratief gebouw zal rekening gehouden worden
met de gebruiksadviezen die gelden voor dit perceel.
Wat betreft de bemalingen die voorzien zijn voor het project wordt voornamelijk een invloed verwacht op de
aanwezige VOCl verontreiniging ter hoogte van de verzamelputten voor bedrijfsafvalwater- neutraput. Er zal
dan ook een grondwaterzuivering worden geplaatst (olie-afscheider, zandfiltratie en actief koolfiltratie) om het
bemalingswater te zuiveren alvorens het geloosd worden in het insteekdok. Indien vereist op basis van
kwaliteitsmetingen, zal ook een zuivering voorzien worden ter hoogte van de zone aan de stoomketel voor de
resterende historische cyanide verontreiniging in het grondwater.
Verder wordt geconcludeerd dat de Vlarebo risico-activiteiten worden geëxploiteerd in overeenstemming met
de vigerende milieuvoorwaarden zoals opgenomen in Vlarem II, en dat bijgevolg kan worden aangenomen dat
de risico’s op het ontstaan van bodem- en/of grondwaterverontreiniging afdoende beheerst worden.
MENS - MOBILITEIT
Voor de discipline mens – mobiliteit werd een evaluatie van de verkeersdoorstroming uitgevoerd voor de
aanlegfase/afbraakfase en de exploitatiefase.
De procentuele toename van de verzadigingsgraad van de Jan Frans Willemstraat/Cockeriestraat en de R22
(ontsluitingsroute die gehanteerd zal worden om aan te sluiten op de Brusselse ring en de E19) naar aanleiding
van het aantal transporten in de aanlegfase wordt beoordeeld als beperkt negatief. Hierbij wordt opgemerkt dat
deze beoordeling uitgaat van een maximaal aantal personen aanwezig op de site. Deze situatie komt slechts
enkele keren voor tijdens de aanlegfase. De ontsluitingsroute langs de Jan Frans Willemstraat/Cockeriestraat en
de R22 Woluwelaan passeert ook over de Willemsbrug. In geval deze brug wegens omstandigheden niet kan
gebruikt worden zal een alternatieve route gevolgd worden zoals voorgesteld door de stad Vilvoorde.
Tijdens de exploitatiefase wordt het aantal transporten als verwaarloosbaar beschouwd. Daarnaast zullen er ook
voldoende parkeerplaatsen worden voorzien op het terrein waardoor gesteld kan worden dat de risico’s op het
ontstaan van mobiliteitsproblemen afdoende beheerst zijn en geen verder onderzoek vereisen.
LANDSCHAP EN BOUWKUNDIG EFGOED
In de geplande situatie worden bijkomende ‘hoge’ structuren opgericht die mogelijks een ruimtelijke invloed
hebben op landschappelijke en bouwkundige erfgoedwaarden waaronder de schouw van de gasturbine met een
hoogte van 60 meter. De geplande werken en handelingen worden maximaal geïntegreerd in de omgeving. Het
groene karakter van de site wordt behouden en waar mogelijk versterkt. -De koeltorens van de bestaande
centrale worden behouden en technisch geïntegreerd in de nieuwe STEG centrale. Deze koeltorens zijn omwille
van hun afmetingen zeer beeldbepalend in hun omgeving en een kwalitatief herkenningspunt, een
oriëntatiepunt, een krachtige land-mark in de wijdere omgeving.Aangezien het om een vervanging gaat van een
bestaande centrale (die zal afgebroken worden als het project wordt doorgevoerd) door een nieuwe
performantere STEG-eenheid en aangezien de site is ingebed in industriegebied waarbij het landschap bepaald
wordt door industriële activiteiten, worden geen aanzienlijk negatieve effecten verwachten ten aanzien van het
omliggende landschap.
De elektriciteitscentrale zelf is vastgesteld als bouwkundig erfgoed, doch niet beschermd. Aangezien de huidige
centrale incl. de koeltorens zijn opgenomen als relict in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed geldt
bij de afbraak van de bestaande centrale de zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden en zal
dit in nauw overleg gebeuren met de stad Vilvoorde alsook het agentschap Onroerend erfgoed.
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Als laatste wordt ook geen invloed verwacht van het project op het landschapserfgoed in de ruime omgeving
van het projectgebied gelet op de tussenliggende bedrijventerreinen (rondom het projectgebied).
ARCHEOLOGIE

Naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw en exploitatie van de nieuwe STEGcentrale werd een archeologienota opgemaakt. Hierin werd geconcludeeerd dat binnen het plangebied zelf er
geen archeologische waarden bekend zijn. De Centrale Archeologische inventaris toont wel verschillende
vondsten/locaties in de directe en ruime omgeving. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de geplande
werken het archeologisch bodemarchief zullen verstoren en er bijkomende maatregelen nodig zijn. Hiervoor
werd een programma van maatregelen uitgewerkt meer bepaald een landschappelijk booronderzoek dat
eventueel (op basis van de resultaten) gevolgd kan worden door een verkennend archeologisch booronderzoek,
een waarderend archeologisch booronderzoek, proefputten en een proefsleuvenonderzoek. Rekening
houdende met het programma van maatregelen worden geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht.
MENS – RUIMTELIJKE ASPECTEN
In de discipline mens – ruimtelijke aspecten worden geen negatieve effecten verwacht gelet op alle maatregelen
(zie overige disciplines) die geïntegreerd zijn in het project. Bij deze beoordeling werd ook rekening gehouden
met het planvoornemen in de startnota van het RUP Asiat Darse.
ATMOSFERISCHE ASPECTEN VAN DE KOELTORENS
Een mogelijke impact van de koeltorens is het risico van ijzelvorming tijdens de winter in de onmiddellijke
omgeving van de koeltoren. Rekening houdende met de afstand van de koeltorens tot de meest nabije
(fiets)wegen en het feit dat deze neerslag zich enkel zou kunnen voordoen bij ongunstige klimatologische
omstandigheden kan het effect van een eventuele ijzelvorming niet als aanzienlijk negatief worden beschouwd.
EXTERNE VEILIGHEID
Gelet op de veiligheidsmaatregelen die reeds voorzien zijn in het project en het feit dat de aardgasleidingen
ondergronds liggen kan gesteld worden dat de risico’s op zware ongevallen voor mens en milieu t.g.v. de
exploitatie van het gasontspanningsstation afdoende beheerst zijn en geen verder gedetailleerd onderzoek
vereisen.

8.

G E ÏNTE GR E E R D E

BE O OR D E LI N G

In voorliggend MER werden de milieueffecten geëvalueerd voor de bouw en de exploitatie van een nieuwe STEG
door ENGIE – Electrabel te Vilvoorde . Eens de nieuwe STEG-centrale functioneel is, zal de bestaande centrale
buiten dienst gesteld en afgebroken worden. Het is technisch niet mogelijk om beide STEG-centrales samen te
exploiteren (o.a. beperkingen m.b.t. aansluiting aardgas en aansluiting op hoogspanningsnet). .
Globaal kan gesteld worden dat, mits het nemen van de voorgestelde milderende maatregelen, de te
verwachten effecten niet aanzienlijk negatief zijn. De meeste effecten worden zelfs als verwaarloosbaar tot
hoogstens beperkt negatief beoordeeld.
Bij de bespreking van de exploitatiefase wordt rekening gehouden met de effecten, die optreden in de
zogenaamde vervangingfase (2025- 2035) met een maximum van 8700 draaiuren per jaar. Voor de backupfase
(2035-2050) wordt een veel lager aantal draaiuren verwacht zodat de beschreven effecten op dagbasis
vergelijkbaar kunnen zijn doch op jaarbasis beduidend lager zullen zijn en minder zullen voorkomen. In de
groene fase (> 2040) zullen de CO2-emissies gelinkt aan de verbranding van fossiele brandstoffen verder
afnemen.
Eveneens kan besloten worden dat er geen betekenisvolle aantasting van de omliggende speciale
beschermingszones, en geen onherstelbare en onvermijdbare schade aan de natuur van de omliggende VENgebieden te verwachten zal zijn ten gevolge van het voorgenomen project.
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Dit geldt voor beide onderzochte alternatieven voor koeling (koeltorens of aërocondensor).
Op het vlak van milieu-effecten kan in het geval van het scenario van koeling door koeltorens een vergelijkbare
akoestische performantie worden bekomen als bij koeling door aërocondensors door het voorzien van
geluidsschermen rond de koeltorens en geluidsdempende matten om het geluid van het vallend water te
beperken. Bij koeling door koeltorens zijn er hydraulische effecten door het onttrekken van kanaalwater en
fysicochemische en themische effecten door het lozen van koelwater . Als een aerocondensor zou gebruikt
worden in plaats van koeltorens speelt de problematiek van het geloosde koelwater uiteraard niet, maar dient
wel gesteld dat de CO2 performantie van de totale STEG installatie (CO 2/ KWh) lager is. In het scenario van
koeling door koeltorens kunnen de bestaande infrastructuren, die tevens een “landmark” voor de stad vormen,
verder gebruikt worden. Dit beperkt ook het landgebruik (vs alternatief aerocondensor) voor de nieuwe STEG.
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Bijlage A3: BBT - toets aan de conclusies van BREF 'Large Combustion Plants', 2017 - Vlarem III hoofdstuk 3.12 Grote stookinstallaties
NR techniek
BAT1

techniek
implementeren van een milieumanagmentsysteem

BAT2

De netto elektrische efficientie en/of de netto totale brandstofbenutting en/of de mechanische energie efficientie van de STEG bepalen door
overeenkomstig EN-normen op volle belasting uit te voeren na inbedrijfstelling. En dit herhalen na elke sinificante verandering van de
installatie die een effect van de efficiëntie/brandstofbenutting en elektrische efficientie kan teweeg brengen.

ng (niet gespecifeerd)

BAT3

monitoring van het rookgas: debiet, zuurstof%, temperatuur, druk en H2O% op periodieke of continue manier

ng

BAT4

monitoring van NOx, CO op een continue manier
Bij SCR continue meting van NH3 en jaarlijks meting van SO3

ng

BAT5
BAT6

Beschrijving

toepasbaarheid

Situatie ENGIE-Electrabel
De sites van BU Generation North - TBE NOORD zijn
ISO14001: versie 2015 gecertificeerd. Als de nieuwe
STEG Vilvoorde gerealiseerd wordt zal deze ook
geïntegreerd worden in het zorgsysteem.
Een performantietest zal uitgevoerd worden bij de
opstart van de STEG-centrale
Meetapparatuur wordt voorzien voor de
procesparameters zuurstof, temperatuur ; het
rookgasdebiet zal bepaald worden.
Er zullen extractieve metingen voorzien worden: het
waterdampgehalte wordt niet bepaald daar het
bemonsterd rookgas gedroogd wordt voorafgaand
aan de meting.
De meetcondities zijn dus bij standaarddruk en
–temperatuur en op droge rookgassen.

Continue meting van NOx en CO wordt voorzien
NH3 zal continue gemeten worden en SO3 jaarlijks

Emissies naar water uit rookgasreiniging te monitoren overeenkomstig EN-normen of (indien niet beschikbaar) nationale, ISO- of andere
ng
internationale normen
Om de algemene milieuprestaties van stookinstallaties te verbeteren en de emissies naar lucht van CO en onverbrande stoffen te
ng
verminderen, is de BBT om te zorgen voor geoptimaliseerde verbranding en een geschikte combinatie van de onderstaande technieken te
gebruiken.
a. samenvoegen en mengen van brandstof
Zorgen voor stabiele verbrandingsomstandigheden en/of
Algemeen toepasbaar
verminderen van de uitstoot van verontreinigende stoffen door
verschillende kwaliteitsvarianten van hetzelfde brandstoftype
met elkaar te mengen

Er zal geen natte rookgasreiniging aanwezig zijn.

In de toekomst zal er tot 10%vol H2 gebruikt kunnen
worden zonder en tot 30%vol met aanpassing

b. Onderhoud van verbrandingssysteem

Regulier planmatig onderhoud volgens de aanbevelingen van de ng
leveranciers

c. Geavanceerd regelsysteem

Zie beschrijving in punt 8,1

De toepasbaarheid op oude
stookinstallaties is mogelijk beperkt
door de noodzaak van aanpassing van Automatisch regelsysteem aardgastoevoer naar
het verbrandingssysteem en/of
gasturbine
besturings- en regelsysteem

d. Goed ontwerp van de verbrandingsapparatuur

Goed ontwerp van de oven, verbrandingskamers, branders en
bijbehorende voorzieningen

Algemeen toepasbaar op nieuwe
stookinstallaties

Periodiek onderhoud conform
onderhoudshandboeken zullen uitgevoerd worden
door gespecialiseerde teams (intern/extern)

De gasturbine zal uitgerust worden met dry low NOx
branders
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e. brandstofkeuze

Selecteren van of geheel of gedeeltelijk overschakelen op (een)
andere brandstof(fen) met een beter ecologisch profiel (bv. met
een laag zwavel- en/of kwikgehalte) dan de overige beschikbare
brandstoffen, ook in opstartsituaties of bij gebruik van
reservebrandstoffen

Toepasbaar binnen de beperkingen in
verband met de beschikbaarheid van
geschikte brandstoftypen met een
beter algeheel ecologische profiel, die
door het energiebeleid van de lidstaat
of, in het geval van verbranding van
brandstoffen uit industriële processen,
door de brandstofbalans van de
Brandstof is aardgas op korte termijn
geïntegreerde locatie kan worden
In de toekomst zal er tot 10%vol H2 gebruikt kunnen
beïnvloed. Voor bestaande
worden zonder en tot 30%vol met aanpassing
stookinstallaties kan het gekozen
brandstoftype worden beperkt door de
configuratie en het ontwerp van de
installatie

BAT7

Om de ammoniakemissies naar lucht als gevolg van gebruik van selectieve katalytische reductie (SCR) en/of selectieve niet-katalytische
ng
reductie (SNCR) voor de reductie van NOX-emissies te verminderen, is de BBT om de opzet en/of de werking van het SCR- en/of SNCR-systeem
te optimaliseren (bv. geoptimaliseerde verhouding reagens/NOX, homogene verspreiding van het reagens en optimale grootte van de
reagensdruppels).

BAT8

Om de emissies naar lucht tijdens normale bedrijfsomstandigheden te voorkomen of verminderen, is de BBT om door passend ontwerp,
ng
gebruik en onderhoud te waarborgen dat de emissiereductiesystemen zo worden gebruikt dat hun capaciteit en beschikbaarheid optimaal
worden benut.
Om de algemene milieuprestaties van verbrandings- en/of vergassingsinstallaties te verbeteren en de emissies naar lucht te verminderen, is de ng
BBT om de volgende elementen op te nemen in de kwaliteitsborgings-/kwaliteitscontroleprogramma's voor alle gebruikte brandstoffen, als
onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1)

BAT9

i) initiële volledige karakterisering van de gebruikte brandstof, die ten minste de onderstaande parameters omvat en in overeenstemming is
met de EN-normen. Nationale normen, ISO-normen, of andere internationale normen kunnen worden gebruikt, mits deze waarborgen dat
gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden verstrekt;

ng

ii) regelmatige tests van de brandstofkwaliteit om na te gaan of deze overeenstemt met de initiële karakterisering en met de
ontwerpspecificaties van de installatie. De frequentie van de tests en de uit de onderstaande tabel gekozen criteria zijn gebaseerd op de
variabiliteit van de brandstof en op een beoordeling van de relevantie van de uitstoot van verontreinigende stoffen (bv. concentratie in
brandstof, toegepaste rookgasreiniging);

ng

Om de emissies naar lucht en/of water tijdens andere dan normale bedrijfsomstandigheden (OTNOC) te verminderen, is de BBT om als
onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) een beheersplan op te stellen en uit te voeren, dat in verhouding staat tot de relevantie
van de mogelijke uitstoot van verontreinigende stoffen en dat de volgende elementen omvat

De voorziene emissie reducerende systemen zullen
optimaal ingezet worden

De brandstof voor de STEG betreft aardgas en wordt
geleverd door Fluxys. Volgende continu gemeten
parameters worden ter beschikking gesteld: dichtheid,
Wobbe-index, Ho, CO2, Kref, N2, CO2, C1 (CH4), C2
(C2H6), C3 (C3H8), C4, NC4, IC5, NC5, C5P, O2, He

de brandstofsamenstelling van aardgas is stabiel
(contractueel vastgelegd)

iii) Latere aanpassing van de instellingen van de installatie als en wanneer nodig en uitvoerbaar (bv. integratie van de brandstofkarakterisering ng
en -controle in het geavanceerde regelsysteem (zie de beschrijving in punt 8.1))
BBT10

SCR zal toegepast worden en continue
meetapparatuur voor NH3 zal aanwezig zijn en het
injectie systeem zal zodoende afgesteld zijn zodat de
maximaal toegelaten concentratie van 10 mg/Nm³
zoals opgenomen in art 3.12.2.4.2 Vlarem III niet
overschreden wordt.

-

ng
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BAT11

i) een geschikt ontwerp van de systemen die als relevant worden beschouwd voor het veroorzaken van OTNOC met mogelijke gevolgen voor
de emissies in lucht, water en/of bodem (bv. op geringe belasting gerichte ontwerpideeën voor het verminderen van de voor een stabiele
vermogensopwekking in gasturbines benodigde minimale belasting bij het opstarten en stilleggen);

ng

ii) opstelling en uitvoering van een specifiek programma voor preventief onderhoud van deze relevante systemen;

ng

iii) onderzoek naar en registratie van door OTNOC en daarmee verband houdende omstandigheden veroorzaakte emissies en waar nodig
uitvoering van corrigerende maatregelen;

ng

iV) periodieke beoordeling van de totale emissies tijdens OTNOC (bv. frequentie van incidenten, duur, kwantificering/raming van de emissies)
en waar nodig uitvoering van corrigerende maatregelen.

ng

De BBT is een adequate monitoring van de emissies naar lucht en/of water tijdens OTNOC

ng

Het beheersplan in andere dan normale
bedrijfsomstandigheden zal opgenomen worden in de
instructie beheer van luchtemissies voor de nieuwe
STEG.
een onderhoudsplan wordt opgesteld en opgevolgd
emissies worden gemeten en geëvalueerd bij OTNOC
oorzaakanalyse wordt uitgevoerd bij abnormale
bedrijfsomstandigheden
De emissies van NOx, en CO worden continu gemeten
ook tijdens de opstart- en stillegperiodes.

Energie-efficientie
BAT 12

a. Optimalisatie van de verbranding

Door de verbranding te optimaliseren, wordt het gehalte aan
onverbrande stoffen in de rookgassen en in vaste
verbrandingsresiduen tot een minimum beperkt
Werking bij de hoogst mogelijke druk en temperatuur van het
gas dat of de stoom die als werkmedium dient, binnen de
beperkingen in verband met, bijvoorbeeld, de beheersing van
NOX- emissies of de kenmerken van de gevraagde energi

algemeen toepasbaar

c. optimalisatie van stoomcyclus

Werking bij lagere uitlaatdruk van de turbine door gebruik van
de laagst mogelijke temperatuur van het koelwater van de
condensor, met inachtneming van de ontwerpcondities

algemeen toepasbaar

d. Minimalisering van het energiegebruik

Minimaliseren van het interne energieverbruik (bv. grotere
doelmatigheid van de voedingswaterpomp)
Gedeeltelijk hergebruik van teruggewonnen warmte uit de
verbranding van rookgas voor het voorverwarmen van voor
verbranding gebruikte lucht

algemeen toepasbaar

f. Voorverwarming van de brandstof

Voorverwarming van de brandstof door middel van
teruggewonnen warmte

toepasbaar binnen de beperkingen in
verband met het ontwerp van de ketel Performance heaters zijn voorzien. Warmte
en de noodzaak om Nox- emissies te
recuperatie vanuit de ketel wordt gebruikt voor het
beheersen
opwarmen van het aardgas.

g. Geavanceerd regelsysteem

Computergestuurde regeling van de belangrijkste
verbrandingsparameters maakt verbetering van het
verbrandingsrendement mogelijk

toepasbaar op nieuwe eenheden. De
toepasbaarheid op oude eenheden is
mogelijk beperkt door de noodzaak
Automatisch regelsysteem aardgastoevoer naar
van aanpassing van het
gasturbine
verbrandingssysteem en/of besturingsen regelsysteem

b. optimisatie van toestand van het werkmedium

e. voorverwarming van de verbrandingslucht

Een automatisch regelsysteem met goede afregeling
van de branders zal aanwezig zijn

algemeen toepasbaar
Ontwerp: Geselecteerde technologie is "technology
edge" met hoogste temperaturen en drukken.
Onderhoud: Druk en temperatuur worden steeds
volgens het maximaal design ingesteld.

toepasbaar binnen de beperkingen in
verband met de noodzaak om Noxemissies te beheersen

Ontwerp: keuze van koeltorens om het vacuüm te
beperken.
Onderhoud: De toestand van de condensor wordt
optimaal gehouden teneinde een zo goed mogelijke
warmteoverdracht te hebben
De voedingswaterpompen zijn voorzien met een VSD.
Niet toepasbaar voor GT technologien. Warmte van
rookgassen wordt gebruikt om stoom te produceren.
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h. Voorverwarming van voedingswater met behulp van teruggewonnen
warmte

Voorverwarmen van het water dat uit de stoomcondensor komt toepasbaar op stoomcircuits en niet op
met teruggewonnen warmte alvorens het opnieuw in de ketel te heetwaterketels. De toepasbaarheid
gebruiken
op bestaande eenheden is mogelijk
beperkt als gevolg van beperkingen in
verband met de configuratie van de
installatie en de hoeveelheid
terugwinbare warmte

i. Warmteterugwinning door middel van warmte- krachtkoppeling (WKK)

Terugwinning van warmte (hoofdzakelijk uit het stoomsysteem)
voor de productie van warm water/stoom voor gebruik in
industriële processen/activiteiten of in een openbaar net voor
stadsverwarming. Aanvullende warmteterugwinning is mogelijk
uit: — rookgas — roosterkoeling — circulerend wervelbed

Toepasbaar binnen de beperkingen in
verband met de plaatselijke vraag naar
warmte en elektriciteit. De
toepasbaarheid is mogelijk beperkt in
het geval van gascompressoren met
een onvoorspelbare operationeel
warmteprofiel

Zie de beschrijving in punt 8.2.

Alleen toepasbaar op nieuwe
eenheden als er sprake is van een
realistisch potentieel voor het
toekomstige gebruik van warmte in de
nabijheid van de eenheid
Algemeen toepasbaar op WKKeenheden mits er voldoende vraag is
naar lagetemperatuur-warmte

j. WKK-gereedheid

Niet toepasbaar voor STEG's.
Warmte wordt uit de rookgassen gerecupereerd met
de bedoeling om de condensaten op te warmen
alvorens deze in de voedingswatertank terecht
komen.

een stoomaftap is mogelijk maar geen concrete
plannen
de mogelijkheden voor warmtewinning uit het
stoomsysteem en het koelwater worden geëvalueerd.

de mogelijkheden voor warmtewinning uit het
stoomsysteem en het koelwater worden geëvalueerd.

k. Rookgascondensator

Zie de beschrijving in punt 8.2.

l. Warmteaccumulatie

Opslag van warmte door accumulatie in WKK-modus

Alleen toepasbaar op WKK-installaties.
De toepasbaarheid is mogelijk beperkt
in het geval van een geringe vraag naar warmtebelasting

m. Natte schoorsteen

Zie de beschrijving in punt 8.2.

Algemeen toepasbaar op nieuwe en
bestaande eenheden die met natte
rookgasontzwaveling zijn uitgerust

n. Uitstoot via koeltoren

De uitstoot van emissies naar lucht via een koeltoren en niet via Alleen toepasbaar op eenheden die
een speciale schoorsteen
met natte rookgasontzwaveling zijn
uitgerust wanneer het rookgas moet
worden herverwarmd alvorens te
worden uitgestoten, en wanneer het
koelsysteem van de eenheid een
koeltoren is

Niet voorzien. Rookgastemperatuur aan de
schouwuitlaat ongeveer 72°C .
Het is technisch gezien zeer moeilijk om deze warmte
te valoriseren. Bovendien is condensatie een
probleem wat corrosie van de onderdelen tot gevolg
heeft en bijkomende emissies.

-

-
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o. Voordroging van brandstof

De verlaging van het vochtgehalte van de brandstof vóór
Toepasbaar op de verbranding van
verbranding om de verbrandingsomstandigheden te verbeteren biomassa en/of turf binnen de
beperkingen in verband met het risico
op zelfontbranding (bv. het
vochtgehalte van turf wordt in de
gehele leveringsketen op meer dan 40
% gehouden). Het aanpassen van
bestaande installaties kan worden
beperkt door de extra calorische
waarde die door het drogen kan
worden verkregen en door de beperkte
mogelijkheden tot aanpassing van
bepaalde ketelontwerpen of
installatiesconfiguraties

p. Minimalisering van warmteverliezen

Verliezen van restwarmte tot een minimum beperken, bv. de
Alleen toepasbaar op met vaste
warmteverliezen via de slakken of verliezen die kunnen worden brandstoffen gestookte
Voorzien. Efficiëntie > 63% (best in class)
verminderd door stralingsbronnen te isoleren
verbrandingseenheden en vergassings/KV-STEG-eenheden
Gebruik van geavanceerde materialen waarvan is aangetoond Alleen toepasbaar op nieuwe
dat zij bestand zijn tegen hoge bedrijfstemperaturen en tegen installaties
Keuze van H-class, laatste generatie met de meeste
een hoge bedrijfsdruk, om aldus efficiëntieverbeteringen te
geavanceerde materialen.
verwezenlijken in het stoom-/verbrandingsproces

q. Geavanceerde materialen

r. Upgraden van stoomturbines

s. Superkritisch en ultrasuperkritisch stoomproces

Dit omvat technieken zoals verhoging van de temperatuur en
druk van middelhogedrukstoom, toevoeging van een
lagedrukturbine en wijzigingen in de geometrie van de
rotorbladen van de turbine
Het gebruik van een stoomcircuit, met inbegrip van systemen
voor herverwarming van stoom, waarin stoom een druk van
meer dan 220,6 bar en temperaturen van meer dan 374 °C kan
bereiken onder superkritische omstandigheden, en een druk van
meer dan 250-300 bar en temperaturen van meer dan 580-600
°C onder ultrasuperkritische omstandigheden.

De toepasbaarheid is mogelijk beperkt
door de vraag, stoomtoestand en/of
beperkte levensduur van installaties
Alleen toepasbaar op nieuwe
eenheden van = 600 MWth die > 4 000
h/jaar in bedrijf zijn. Niet toepasbaar
als de eenheid tot doel heeft lage
stoomtemperaturen en/of lage
stoomdruk in de procesindustrie te
produceren. Niet toepasbaar op
gasturbines en stoom producerende
Niet toepasbaar voor STEG's.
motoren in WKK- modus. Voor
eenheden waarin biomassa wordt
verbrand, is de toepasbaarheid
mogelijk beperkt door
hogetemperatuur-corrosie in het geval
van bepaalde soorten biomassa

Waterverbruik en emissie naar het water
BBT13

Om het waterverbruik en de hoeveelheid geloosd verontreinigd afvalwater te verminderen, is de BBT om één of beide onderstaande
technieken te gebruiken.
a. Waterrecycling Alleen toepasbaar op installaties waarin vaste
Resterende waterige stromen, met inbegrip van afstromend
brandstoffen worden verbrand. Er kan sprake zijn van technische
water, uit de installatie worden hergebruikt voor andere
beperkingen waardoor retrofit op bestaande stookinstallaties niet mogelijk is doeleinden. De mate van recycling wordt beperkt door de
kwaliteitseisen van de ontvangende waterloop en door de
waterbalans van de installatie

Niet toepasbaar op afvalwater uit
koelsystemen indien er chemische
stoffen voor waterbehandeling en/of
hoge concentraties aan zouten uit
zeewater aanwezig zijn

De condensaten (ketelspui) van de water-stoomkring
worden verzameld en hergebruikt voor de aanmaak
van gedemineraliseerd water voor de waterstoomkring.
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b. Verwerking van droge bodemas Droge hete bodemas

Droge hete bodemas valt uit de oven op een mechanisch
transportsysteem en wordt afgekoeld door omgevingslucht. Bij
dit procedé wordt geen water gebruikt

BBT14

Om verontreiniging van niet-verontreinigd afvalwater te voorkomen en de
emissies naar water te beperken, is de BBT om afvalwaterstromen te
scheiden en apart te behandelen, afhankelijk van het gehalte aan
verontreinigende stoffen.

Afvalwaterstromen die doorgaans worden gescheiden en
behandeld zijn onder meer afstromend water, koelwater en
afvalwater van rookgasreiniging.

BBT15

Om de emissies naar water uit rookgasreiniging te verminderen, is de BBT om een geschikte combinatie van onderstaande technieken te
gebruiken, en om secundaire technieken zo dicht mogelijk bij de bron te gebruiken om verdunning te voorkomen.

Alleen toepasbaar op installaties
waarin vaste brandstoffen worden
verbrand. Er kan sprake zijn van
technische beperkingen waardoor
retrofit op bestaande stookinstallaties
niet mogelijk is
De toepasbaarheid is mogelijk beperkt
voor bestaande installaties als gevolg
van de configuratie van de
drainagesystemen.

-

Het verontreinigd hemelwater wordt samen met het
bedrijfsafvalwater ingezameld. Het sanitair
afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater zal apart
worden ingezameld en geloosd.
Niet van toepassing, er is geen natte rookgasreiniging

Afvalbeheer
BBT16

Om de hoeveelheid ter verwijdering verzonden afval afkomstig van verbrandings- en/of vergassingsprocessen en reductietechnieken te
verminderen, is de BBT om de werkzaamheden zo te organiseren dat, in
volgorde van prioriteit en rekening houdend met het levenscyclusperspectief, wordt gezorgd voor maximalisering van:
a) afvalpreventie, bv. het aandeel van residuen die als bijproducten ontstaan zo groot mogelijk te maken;
b) voorbereiding van afvalstoffen voor hergebruik, bv. overeenkomstig de specifieke kwaliteitscriteria die
worden verlangd;
c) recycling van afvalstoffen;
d) andere nuttige toepassing van afvalstoffen (bv. energieterugwinning), door toepassing van een geschikte combinatie van technieken zoals:
a. Productie van gips als bijproduct

b. Recycling of nuttige toepassing van residuen in de bouwsector

c. Energieterugwinning door toepassing van afvalstoffen in de brandstofmix

d. Voorbereiding van afgewerkte katalysatoren voor hergebruik

Optimalisering van de kwaliteit van de reactieresiduen op
calciumbasis die door natte rookgasontzwaveling worden
geproduceerd, zodat zij kunnen worden gebruikt als vervanging
voor gewonnen gips (bv. als grondstof in de gipsplaatsector). De
kwaliteit van de in natte rookgasontzwaveling gebruikte
kalksteen is van invloed op de zuiverheid van het geproduceerde
gips
Recycling of nuttige toepassing van residuen (bv. uit halfdroge
ontzwavelingsprocessen, vliegas, bodemas) als bouwmateriaal
(bv. in de wegenbouw, ter vervanging van zand bij de
betonproductie, of in de cementindustrie)

Algemeen toepasbaar binnen de
beperkingen in verband met de
vereiste kwaliteit van het gips, de
gezondheidsvoorschriften in verband
met ieder specifieke gebruik, en de
marktomstandigheden

Algemeen toepasbaar binnen de
beperkingen in verband met de
vereiste kwaliteit van het materiaal
(bv. fysische eigenschappen, gehalte
aan schadelijke stoffen) in verband
met ieder specifieke gebruik, en de
marktomstandigheden
De restenergie-inhoud van koolstofrijke as en slib, afkomstig van Algemeen toepasbaar wanneer
de verbranding van steenkool, bruinkool, zware stookolie, turf installaties afval als bestanddeel van
of biomassa kan worden teruggewonnen, bijvoorbeeld door
de brandstofmix kunnen aanvaarden
vermenging met de brandstof
en technisch in staat zijn de
brandstoffen in de verbrandingskamer
te brengen
Bij de voorbereiding van katalysatoren voor hergebruik (bv.
De toepasbaarheid is mogelijk beperkt
maximaal vier keer voor SCR-katalysatoren) wordt de
door de mechanische staat van de
oorspronkelijke capaciteit geheel of gedeeltelijk hersteld,
katalysator en de vereiste prestaties
waardoor de nuttige levensduur van de katalysator wordt
met betrekking tot beheersing van
opgerekt tot meerdere decennia. Voorbereiding van afgewerkte NOX- en NH3-emissies
katalysatoren voor hergebruik maakt deel uit van een regeling
voor katalysatorbeheer

-

-

-

De afgewerkte katalysatoren van de SCR zullen
gerecycleerd worden.

Geluidsemissies

6

BAT17

Om de geluidsemissies te beperken, is de BBT om één of een combinatie van de volgende technieken te gebruiken
a. Operationele maatregelen
Hierbij gaat het onder meer om: — verbeterde inspectie en
Algemeen toepasbaar
beter onderhoud van apparatuur; — deuren en ramen van
omsloten gebieden sluiten, indien mogelijk; — apparatuur laten
bedienen door ervaren personeel; — 's nachts lawaaierige
activiteiten vermijden, indien mogelijk; — tijdens onderhoud
maatregelen treffen voor geluidsdemping

b. Geluidsarme apparatuur

Dit omvat mogelijk compressoren, pompen en schijven

c. Geluidsdemping

De verspreiding van lawaai kan worden verminderd door
obstakels tussen zender en ontvanger te plaatsen. Geschikte
obstakels zijn beschermingswanden, taluds en gebouwen

d. Apparatuur voor geluidsbeheersing

e. Een goede locatie van apparatuur en gebouwen

Het gaat hierbij onder meer om: — geluidsdempers; — isolatie
van de apparatuur; — omhulling van lawaaierige apparatuur; —
geluidsisolatie van gebouwen
Het geluidsniveau kan worden verminderd door de afstand
tussen de geluidsbron en de ontvanger te vergroten en door
gebouwen te gebruiken als geluidsschermen

Algemeen toepasbaar als de
apparatuur nieuw is of wordt
vervangen
Algemeen toepasbaar op nieuwe
installaties. In bestaande installaties
kan het plaatsen van obstakels beperkt
zijn wegens ruimtegebrek

De nieuwe STEG eenheid zal uitgebaat worden door
ervaren en goed opgeleid personeel. Bij geplande
werkzaamheden wordt vermeden om lawaaierige
activiteiten tijdens de nacht uit te voeren.

Keuze van H-class, laatste generatie met de meeste
geavanceerde aparatuur.

waar mogelijk wordt hiermee rekening gehouden. Er
worden geluidsschermen voorzien rond de
koeltorens.

De toepasbaarheid is mogelijk beperkt
Geluidsdemping wordt voorzien op diverse
door ruimtegebrek
installaties, zie ook discipline geluid van het MER
Algemeen toepasbaar op nieuwe
installaties. In bestaande installaties
kan de verplaatsing van apparatuur en
productie-eenheden worden beperkt de locatie van de gebouwen is geoptimaliseerd
door het gebrek aan ruimte of door
buitensporige kosten

Verbranding van vaste brandstoffen

Niet van toepassing

Verbranding van vaste biomassa en/of turf

Niet van toepassing

Verbranding van vloeibare brandstoffen

Niet van toepassing

Verbranding van gasvormige brandstoffen
BAT40

Om de energie-efficiëntie van de verbranding van aardgas te verbeteren, is de BBT om een geschikte combinatie van de in BBT 12 en hieronder beschreven technieken toe te passen.
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a. Gecombineerde stoom- en gascyclus

BAT-GEEN

Zie de beschrijving in punt 8.2

Algemeen toepasbaar op nieuwe
gasturbines en motoren, behalve
wanneer deze < 1 500 h/jaar in bedrijf
zijn. Toepasbaar op bestaande
gasturbines en motoren binnen de
beperkingen in verband met het
ontwerp van de stoomcyclus en de
beschikbare ruimte. Niet toepasbaar
op bestaande gasturbines en motoren
Een gecombineerde stoom- gasccyclus is voorzien bij
die < 1 500 h/jaar in bedrijf zijn. Niet
de nieuwe STEG eenheid van de nieuwste generatie Htoepasbaar op gasturbines voor
Class
gasturbines met mechanische
aandrijving die op niet- continue wijze
met grote variaties in de belasting in
bedrijf zijn en frequent worden
opgestart en stilgelegd. Niet
toepasbaar op ketels

stoom- en gasturbine > 600 MWth, nieuwe installatie
netto- elektrische efficiëntie: 57 - 60,5%

De nieuwe STEG eenheid zal een rendement van
minstens 63 % halen

BAT41

Om de NOX-emissies naar lucht afkomstig van de verbranding van aardgas in ketels te voorkomen of te verminderen, is de BBT om één of een combinatie van de onderstaande
technieken te gebruiken.

BAT42

Om de NOX-emissies naar lucht afkomstig van de verbranding van aardgas in gasturbines te voorkomen of te verminderen, is de BBT om één
of een combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

Niet van toepassing

a. Geavanceerd regelsysteem

Zie de beschrijving in punt 8.3. Deze techniek wordt vaak in
combinatie met andere technieken gebruikt, maar kan ook op
zichzelf worden gebruikt voor stookinstallaties die < 500 h/jaar
in bedrijf zijn

De toepasbaarheid op oude
stookinstallaties is mogelijk beperkt
door de noodzaak van aanpassing van
De nieuwe STEG eenheid zal uitgerust zijn met een
het verbrandingssysteem en/of
geavanceerd regelsysteem voor de verbranding van
besturings- en regelsysteem
het aardgas.

b. Toevoeging van water/stoom

Zie de beschrijving in punt 8.3

De toepasbaarheid is mogelijk beperkt
Wordt niet toegepast vermits de hoge
door de beschikbaarheid van water
temperatuurspieken in de vlam moeten vermeden
worden door gebruik te maken van DLN

c. Droge lage-NOX- branders (DLN)

Zie de beschrijving in punt 8.3

De toepasbaarheid is mogelijk beperkt
in het geval van turbines waarvoor
geen retrofitpakket beschikbaar is of
Primaire maatregelen, dry low Nox, branders worden
indien er systemen voor toevoeging
voorzien.
van water/stoom zijn geïnstalleerd
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BAT-AEL

d. Op geringe belasting gerichte ontwerpideeën

Aanpassing van de procesregeling en aanverwante apparatuur De toepasbaarheid is mogelijk beperkt
om een goed verbrandingsrendement te handhaven bij
door het ontwerp van de gasturbine
schommelingen in de energievraag, bv. door verbetering van de
mogelijkheden voor het regelen van de inlaatluchtstroom of
door opsplitsing van het verbrandingsproces in ontkoppelde
verbrandingsfasen

e. Lage-NOX-branders (LNB)

Zie de beschrijving in punt 8.3

Algemeen toepasbaar op aanvullende
verbranding voor stoomgeneratoren
met warmteterugwinning (HRSG's) in
het geval van STEG-stookinstallaties
(gecombineerde stoom- en
gasturbines)

f. Selectieve katalytische reductie (SCR)

Zie de beschrijving in punt 8.3

Niet van toepassing in het geval van
stookinstallaties die < 500 h/jaar in
bedrijf zijn. Niet algemeen toepasbaar
op bestaande stookinstallaties van <
100 MWth. De aanpassing van
bestaande stookinstallaties is mogelijk
beperkt door de beschikbaarheid van
voldoende ruimte. Er kan sprake zijn
Er wordt een SCR geplaatst voor reductie van NOx
van technische en economische
beperkingen op de aanpassing van
bestaande stookinstallaties die tussen
500 en 1 500 h/jaar in bedrijf zijn

nieuwe gasturbine
NOx: 10-30 mg/Nm³ (jaargemiddelde); 15-40 mg/Nm³ (Daggemiddelde of gemiddelde over bemonsteringsperiode) @ 15 % 02

BAT43
BAT44

nvt --> voor motoren
Om de CO-emissies naar lucht afkomstig van de verbranding van aardgas te voorkomen of te verminderen, is de BBT om te zorgen voor
geoptimaliseerde verbranding en/of oxidatiekatalysatoren te gebruiken

BAT45

NVT-> gasmotoren
Verbranding procesgassen uit de ijzer en staalproductie
Verbranding van gasvormige en/of vloeibare brandstoffen op offshore platforms
Met verschillende brandstoffen gestookte installaties
Meeverbranding van afval
Vergassing

De nieuwe STEG eenheid zal voldoen aan de in art.
3.12.5.1.3. van Vlarem III geldende
emissiegrenswaarden voor NOx: jaargemiddelde
30mg/Nm³ en daggemiddelde 40 mg/Nm³
ng

Het verbrandingsproces wordt continu opgevolgd en
bijgestuurd indien vereist met het oog op een
optimale verbranding.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 1 koeling via koeltorens
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Algemeen

Deugdelijk ontwerp van de koelinstallatie

Nieuwe installaties

BREF es, 3.4, 3.5,
annex III.1, annex
III.3, annex XI.3,
tabel 4.2, tabel
4.6, tabel 4.8,
tabel 4.10

De bestaande koeltorens worden gebruikt na grondige renovatie. Alle
installaties van de koelwaterkring zullen nieuw zijn.

Algemeen

Optimalisatie van de werking

Altijd

BREF es, 3.4, tabel
4.2, tabel 4.3

In samenwerking met de koeltoren constructeur wordt een optimale werking
voorzien

Algemeen

Regelmatige controle

Altijd

BREF es, 3.4, 3.7,
annex III.1, annex
VII, annex XI.3,
annex XI.7, tabel
4.7, tabel 4.10,
tabel 4.11

Periodiek worden rondgangen uitgevoerd ter controle

Algemeen

Goed onderhoud

Altijd

BREF es, 3.4, 3.7,
annex VI, tabel
4.2, tabel 4.10

Een onderhoudsprogramma wordt voorzien

Algemeen

Periodieke vervanging van de apparatuur

Bestaande installatie

BREF es

Een grondige renovatie van de twee koeltorens wordt voorzien in het kader
van hergebruik voor het project.

Algemeen

Hybride koelsysteem

Hoeveelheid te koelen medium
beperkt en temperatuur van te
koelen medium maximaal 60°C
combinatie van water en lucht als
koelmiddel; reductie pluim
gewenst, torenhoogte beperkt
toegestaan

BREF es, 2.6, 3.2,
3.3, annex XI,
tabel 4.1, tabel
4.2, tabel 4.4

nvt

Algemeen

Droog koelsysteem

Temperatuur te koelen medium
>60°C, onvoldoende koelwater
voorhanden

BREF es, 3.2, 3.3,
annex XII.6, tabel
4.1, tabel 4.2,
tabel 4.4

nvt

Algemeen

Gesloten koelsysteem, nat of droog koelsysteem

Hoeveelheid te koelen medium
beperkt, onvoldoende
hoeveelheid koelwater
beschikbaar, water duur

BREF es, 2.5

nvt

Algemeen

Nat koelsysteem; natuurlijk of geforceerde trek

Temperatuur te koelen medium

BREF es, tabel 4.1

Twee natte koeltorens met natuurlijke trek

Algemeen

Open koelsysteem nat koelsysteem (koeltoren)

Hoeveelheid te koelen medium
groot, temperatuur te koelen
medium

BREF es, 2.3.1,
2.3.2

Een open koelsysteem met twee natte koeltorens met natuurlijke trek zijn van
toepassing, maar met recirculatie geen doorstroomsysteem.

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
Afdruk: 11/01/2021
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 1 koeling via koeltorens
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Algemeen

Doorstroomsysteem

Hoeveelheid te koelen medium
groot, voldoende hoeveelheid
oppervlaktewater voorhanden

BREF es, 2.3, 3.2,
annex XI.3, tabel
4.2, tabel 4.3

Niet van toepassing

met of zonder koeltoren
direct of indirect koelsysteem
Algemeen

Direct koelsysteem

Te koelen medium bevat geen
gevaarlijke stoffen en
geen/beperkt risico voor de
omgeving

BREF es, 2.3.1

Direct: medium water dat geen gevaarlijke stoffen bevat

Algemeen

Indirect koelsysteem

Te koelen medium bevat
gevaarlijke stoffen en hoog risico
voor de omgeving

BREF es, 2.3.3,
annex VI, tabel
4.1

Er zijn ook indirect koelsystemen aanwezig

Beperking
watergebruik

Recirculatiesystemenkoeltoren met natuurlijke of geforceerde
trek

Natte systemen, indien beperkte
hoeveelheid oppervlaktewater
voorhanden

BREF es, 2.4, 2.7,
3.3, tabel 4.2,
tabel 4.4

Er zal recirculatie voorzien worden zodoende minder oppervlaktewater te
gebruiken.

Beperking
watergebruik

Optimalisatie van het aantal cycli en de concentratie aan o.a.
zouten van het koelmiddel

Recirculatiesystemen

BREF 3.3, annex
XI, tabel 4.4

Een indikkingsfactor van minstens 1,5 wordt voorzien. Het gebruik van een
hogere indikkingsfactor heeft nadelen op controle van de vervuiling van de
pakking, maar beperkt zowel de watercaptatie als de thermische last.

Beperking
watergebruik

Vermijd gebruik van grondwater als koelmiddel

Natte koelsystemen

BREF es, 3.3, tabel
4.4

Niet van toepassing, er wordt geen grondwater gebruikt

Beperking van
emissies naar water

Beperk de hoeveelheid additieven (tegen kalk- en
vuilafzettingen, corrosie en microbiologische groei)

Natte koelsystemen

BREF 3.4, annex V,
XI.3.3.1.1,
XI.3.3.2, XII.7.3,
tabel 4.7

Zwavelzuur wordt gedoseerd tegen kalkafzetting en in de warmere periodes
wordt javel gedoseerd ter voorkoming van biologische groei zoals Legionella
spp

Beperking van
emissies naar water

Automatische reiniging

Condensors

BREF 3.4, annex
XII.5.1, tabel 4.6

Toepassing van Taproggen of gelijkwaardig systeem zal voorzien worden

Beperking van
emissies naar water

Gebruik corrosiebestendig materiaal

Natte koelsystemen, nieuwe
installaties, niet voor brakwater

BREF es, 3.4,
annex IV.1, annex
IV.2, annex XII.3,
annex III.1, annex
XII, tabel 4.6

De condensor zal uit corrosiebestendig materiaal bestaan (inox )

Beperking van
emissies naar water

Beperk fouling en corrosie

Natte koelsystemen

BREF es, 3.4, 3.7,
annex IV.1, annex
VI, tabel 4.6, tabel
4.10

Op periodieke basis zal het koeltorenslib verwijderd worden.

Beperking van
emissies naar water

Optimaliseer de verblijftijd van koelwater in het koelsysteem

Recirculatiesysteem

BREF 3.4

De watersnelheid in de koelkring zal variëren tussen 2 en 2,9 m/s wat hoger is
dan de minimaal gewenste 1,8 m/s.

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
Afdruk: 11/01/2021
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 1 koeling via koeltorens
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Beperking van
emissies naar water

optimaliseer gebruik van koelwateradditieven

Altijd

BREF es, 3.4

Het gebruik van additieven wordt gestuurd via online opvolging van de
koelwaterparameters

Beperking van
emissies naar water

Gebruik minder agressieve additieven

Natte koelsystemen

BREF 3.4, XII.7,
tabel 4.7

Natriumhypochloriet zal aangewend worden als biocide zoals aanbevolen.

Beperking van
emissies naar water

Beperk de hoeveelheid hypochloriet

Doorstroomsystemen, open
systemen

BREF 3.4, annex
XI, annex XII, tabel
4.7

Het gebruik van natriumhypochloriet wordt beperkt door het koelwater op de
geschikte pH (~ 7) te brengen waarop de efficiëntie het hoogst is.

Beperking van
emissies naar water

Toepassen van geschikte vulling

Natte systemen, bestaande
installaties

BREF es, 3.8

Er wordt afgestemd met de koeltoren constructeur voor het gebruik van de
best geschikte pakking die de gekozen indikkingsfactor toelaat

Beperking van
emissies naar water

Beperk de hoeveelheid biocide

Open koelsystemen

BREF es, 3.4,
annex XI.3, tabel
4.7

Site stream biofiltration wordt niet toegepast

Beperking van
emissies naar water

Vermijd blowdown

Open koelsystemen

BREF es, 3.4, tabel
4.7

Na dosering van natriumhypochloriet wordt blow down tijdelijk afgesloten tot
alle vrije chloor geconsumeerd is.

Beperking van
emissies naar water

Beperk de hoeveelheid snel hydrolyserende biociden

Open koelsystemen

BREF 3.4, tabel
4.7

nvt

Beperking van
emissies naar water

Gebruik puls-alternerende chlorering

Koelsystemen waar verschillende
koelstromen aan de uitlaat
worden gemengd

BREF es, 3.4,
annex XII, tabel
4.7

nvt

Beperking van
emissies naar water

Gebruik ozon

Open koelsystemen

BREF es, 3.4,
annex XI.3, tabel
4.7

nvt

Beperking van
emissies naar water

optimalisatie van waterbehandelingsprogramma

Natte koelsystemen

BREF es, 3.4, tabel
4.3

Zwavelzuur wordt gedoseerd tegen kalkafzetting via online monitoring van de
koelwaterparameters en in warmere periodes wordt natriumhypochloriet
gedoseerd ter voorkoming van biologische groei

Beperking van
emissies naar water

Biofiltratie van aftapstroom

Natte systemen, bestaande
installaties

BREF es, 3.4,
annex XI.3, tabel
4.3, tabel 4.7

Niet toegepast

Beperking van
emissies naar water

Circulatie van warmwaterpluim vermijden in rivieren en
beperken in estuaria en zeegebieden

Doorstroomsystemen

BREF annex XII,
tabel 4.3

nvt

Beperking van
emissies naar de
lucht

Vermijd dat de rookpluim de grond raakt

Natte koelsystemen

BREF 3.5, tabel
4.8

De koeltoren is 80 m hoog waardoor de pluim hoog blijft

Beperking van
emissies naar de
lucht

Vermijd pluimvorming

Natte koelsystemen

BREF 3.5, tabel
4.8

Nvt voor natuurlijke trek

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
Afdruk: 11/01/2021
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 1 koeling via koeltorens
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Beperking van
emissies naar de
lucht

Vermijd luchtinlaat bovenaan de koeltoren

Natte koelsystemen

BREF 3.5, tabel
4.8

Is minder belangrijk bij hoge koeltorens met natuurlijke trek

Beperking van
emissies naar de
lucht

Beperk driftverliezen (<0.01% van de recirculatiestroom)

Natte koelsystemen

BREF es, 3.5,
annex XI.5, tabel
4.8

Druppelvangers aanwezig die zullen voldoen

Beperking van
emissies naar de
lucht

Vermijd gebruik van asbest of geïmpregneerd hout

Natte koelsystemen

BREF 3.4, 3.8,
tabel 4.6, tabel
4.8

Er zal kunststofpakking gebruikt worden

Beperking van
geluid

Beperk van vallend water aan de luchtinlaat

Koeltorens met natuurlijke trek

BREF 3.6, tabel
4.9

Hier wordt rekening mee gehouden

Beperking van
geluid

Maak gebruik van een natuurlijke barrière of een geluidswal
rondom de koeltoren

Koeltorens met natuurlijke trek

BREF 3.6, tabel
4.9

De koeltoren groep 3 is uitgerust met een geluidsscherm. Er wordt een
bijkomend scherm voorzien bij de koeltoren groep 2

Beperking van
geluid

Gebruik geluidsarme ventilatoren

Koeltorens met geforceerde trek

BREF es, 3.6, tabel
4.9

nvt

Beperking van
geluid

Gebruik van geluidsdempers

Koeltorens met geforceerde trek

BREF 3.6, tabel
4.9

nvt

Beperking van het
energieverbruik

Gebruik energiezuinige apparatuur

Altijd

BREF es, 3.2, tabel
4.3

Er wordt gebruik gemaakt van een natte koeltoren met natuurlijke trek. Verder
wordt er met energiezuinige apparatuur en hoog performante installaties
gewerkt.

Beperking van het
energieverbruik

Goed energiebeheersingsbeleid

Altijd

BREF es, 3.2, tabel
4.2, tabel 4.4

De koelwaterkring wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat.

Beperking van het
energieverbruik

Geïntegreerde energiebesparingsprogramma's

Altijd

BREF es, 3.2, tabel
4.2, tabel 4.4

De valorisatie van restwarmte wordt geëvalueerd.

Beperking van het
energieverbruik

Zorg voor een goed regelbaar systeem (frequentiegeregelde
aandrijving)

Altijd

BREF 3.2, tabel
4.3

Een regelbaar systeem wordt voorzien voor de make-up

Beperking van het
energieverbruik

Minimaliseer stromings- en warmteweerstanden (moduleer
lucht en/of waterstromen)

Altijd

BREF 3.2, tabel
4.2

Een optimalisatie van het koelconcept wordt uitgewerkt

Beperking van het
energieverbruik

Transportapparatuur (pompen, ventilatoren) met hoog
rendement en lage energievraag

Altijd

BREF 3.2, tabel
4.2

Hoog performante installaties worden voorzien

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
Afdruk: 11/01/2021
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 1 koeling via koeltorens
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Draag persoonlijke beschermingskledij bij betreden van het
koelsysteem

Open natte koelsystemen

BREF 3.7, tabel
4.11

Het dragen van de geschikte PBM’s wordt toegepast

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Voorkom legionellabesmetting door regelmatige reiniging en
desinfectie

Altijd

BREF 3.7

Een monitoringplan zal toegepast worden en periodiek zal
natriumhypochloriet gedoseerd worden ter voorkoming van biologische groei
zoals Legionella

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Vermijd zones met stilstaand water

Natte koelsystemen

BREF es, 3.7

Tijdens de productieactiviteiten is er geen stilstaand water

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Zorg voor een goed regelbaar systeem (frequentiegeregelde
aandrijving)

Altijd

BREF 3.7, tabel
4.2

Hiermee wordt rekening gehouden

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Werk binnen de systeemgrenzen

Altijd

BREF 3.7, annex
III.1, tabel 4.10

De koelwaterkring wordt uitgebaat volgens de vastgelegde richtlijnen

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Onmiddellijk maatregelen treffen bij eventuele lekken

Doorstroom-systemen

BREF es, 3.7,
annex VI, tabel
4.10

De koelwaterkring wordt niet als een doorstroomsysteem uitgebaat maar in
recirculatie.

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Beperk algengroei

Natte circulatie-systemen

BREF 3.7, tabel
4.11

De lichtinval wordt beperkt

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Beperk biologische groei

Natte circulatie-systemen

BREF 3.7, tabel
4.11

Er wordt periodiek natriumhypochloriet gedoseerd ter voorkoming van
biologische groei.

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
Afdruk: 11/01/2021
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 1 koeling via koeltorens
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Maatregelen ter
beperking van de
inname van microen macroorganismen

Doordacht ontwerp van innamesysteem voor oppervlaktewater

Natte koelsystemen

BREF 3.3, annex
XII.3, tabel 4.5

Hiermee wordt rekening gehouden

Maatregelen ter
beperking van de
inname van microen macroorganismen

Optimalisatie van de snelheid van het ingenomen water

Natte koelsystemen

BREF 3.3, tabel
4.5

Hiermee wordt rekening gehouden

Bron: https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/bbt-databank

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
Afdruk: 11/01/2021
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 2 koeling via aerocondensor
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Algemeen

Deugdelijk ontwerp van de koelinstallatie

Nieuwe installaties

BREF es, 3.4, 3.5,
annex III.1, annex
III.3, annex XI.3,
tabel 4.2, tabel 4.6,
tabel 4.8, tabel 4.10

Een optimaal concept wordt uitgewerkt

Algemeen

Optimalisatie van de werking

Altijd

BREF es, 3.4, tabel
4.2, tabel 4.3

In samenwerking met de constructeur wordt een optimale werking voorzien
van de aerocondensor

Algemeen

Regelmatige controle

Altijd

BREF es, 3.4, 3.7,
annex III.1, annex
VII, annex XI.3,
annex XI.7, tabel
4.7, tabel 4.10, tabel
4.11

Periodiek worden rondgangen uitgevoerd ter controle

Algemeen

Goed onderhoud

Altijd

BREF es, 3.4, 3.7,
annex VI, tabel 4.2,
tabel 4.10

Een onderhoudsprogramma wordt voorzien

Algemeen

Periodieke vervanging van de apparatuur

Bestaande installatie

BREF es

Niet van toepassing

Algemeen

Hybride koelsysteem

Hoeveelheid te koelen medium
beperkt en temperatuur van te
koelen medium maximaal 60°C
combinatie van water en lucht als
koelmiddel; reductie pluim
gewenst, torenhoogte beperkt
toegestaan

BREF es, 2.6, 3.2,
3.3, annex XI, tabel
4.1, tabel 4.2, tabel
4.4

Niet van toepassing

Algemeen

Droog koelsysteem

Temperatuur te koelen medium
>60°C, onvoldoende koelwater
voorhanden

BREF es, 3.2, 3.3,
annex XII.6, tabel
4.1, tabel 4.2, tabel
4.4

Niet van toepassing

Algemeen

Gesloten koelsysteem, nat of droog koelsysteem

Hoeveelheid te koelen medium
beperkt, onvoldoende
hoeveelheid koelwater
beschikbaar, water duur

BREF es, 2.5

Een droge luchtgekoelde condensor (“Air cooled condenser”) wordt voorzien
als alternatief 2.

Algemeen

Nat koelsysteem; natuurlijk of geforceerde trek

Temperatuur te koelen medium

BREF es, tabel 4.1

Niet van toepassing

Algemeen

Open koelsysteem nat koelsysteem (koeltoren)

Hoeveelheid te koelen medium
groot, temperatuur te koelen
medium

BREF es, 2.3.1, 2.3.2

Niet van toepassing

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
Afdruk: 11/01/2021
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 2 koeling via aerocondensor
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Algemeen

Doorstroomsysteem

Hoeveelheid te koelen medium
groot, voldoende hoeveelheid
oppervlaktewater voorhanden

BREF es, 2.3, 3.2,
annex XI.3, tabel
4.2, tabel 4.3

Niet van toepassing

met of zonder koeltoren
direct of indirect koelsysteem
Algemeen

Direct koelsysteem

Te koelen medium bevat geen
gevaarlijke stoffen en
geen/beperkt risico voor de
omgeving

BREF es, 2.3.1

Niet van toepassing

Algemeen

Indirect koelsysteem

Te koelen medium bevat
gevaarlijke stoffen en hoog risico
voor de omgeving

BREF es, 2.3.3,
annex VI, tabel 4.1

Er zijn ook indirect koelsystemen aanwezig voor de koeling van de
hulpdiensten van de centrale (b.v. smeerolie). Het koelsysteem wordt door
lucht gekoeld.

Beperking
watergebruik

Recirculatiesystemenkoeltoren met natuurlijke of geforceerde
trek

Natte systemen, indien beperkte
hoeveelheid oppervlaktewater
voorhanden

BREF es, 2.4, 2.7,
3.3, tabel 4.2, tabel
4.4

Niet van toepassing

Beperking
watergebruik

Optimalisatie van het aantal cycli en de concentratie aan o.a.
zouten van het koelmiddel

Recirculatiesystemen

BREF 3.3, annex XI,
tabel 4.4

Niet van toepassing

Beperking
watergebruik

Vermijd gebruik van grondwater als koelmiddel

Natte koelsystemen

BREF es, 3.3, tabel
4.4

Niet van toepassing, er wordt geen grondwater gebruikt

Beperking van
emissies naar water

Beperk de hoeveelheid additieven (tegen kalk- en
vuilafzettingen, corrosie en microbiologische groei)

Natte koelsystemen

BREF 3.4, annex V,
XI.3.3.1.1, XI.3.3.2,
XII.7.3, tabel 4.7

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Automatische reiniging

Condensors

BREF 3.4, annex
XII.5.1, tabel 4.6

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Gebruik corrosiebestendig materiaal

Natte koelsystemen, nieuwe
installaties, niet voor brakwater

BREF es, 3.4, annex
IV.1, annex IV.2,
annex XII.3, annex
III.1, annex XII, tabel
4.6

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Beperk fouling en corrosie

Natte koelsystemen

BREF es, 3.4, 3.7,
annex IV.1, annex
VI, tabel 4.6, tabel
4.10

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Optimaliseer de verblijftijd van koelwater in het koelsysteem

Recirculatiesysteem

BREF 3.4

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

optimaliseer gebruik van koelwateradditieven

Altijd

BREF es, 3.4

Niet van toepassing

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
Afdruk: 11/01/2021
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 2 koeling via aerocondensor
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Beperking van
emissies naar water

Gebruik minder agressieve additieven

Natte koelsystemen

BREF 3.4, XII.7, tabel
4.7

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Beperk de hoeveelheid hypochloriet

Doorstroomsystemen, open
systemen

BREF 3.4, annex XI,
annex XII, tabel 4.7

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Toepassen van geschikte vulling

Natte systemen, bestaande
installaties

BREF es, 3.8

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Beperk de hoeveelheid biocide

Open koelsystemen

BREF es, 3.4, annex
XI.3, tabel 4.7

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Vermijd blowdown

Open koelsystemen

BREF es, 3.4, tabel
4.7

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Beperk de hoeveelheid snel hydrolyserende biociden

Open koelsystemen

BREF 3.4, tabel 4.7

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Gebruik puls-alternerende chlorering

Koelsystemen waar verschillende
koelstromen aan de uitlaat
worden gemengd

BREF es, 3.4, annex
XII, tabel 4.7

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Gebruik ozon

Open koelsystemen

BREF es, 3.4, annex
XI.3, tabel 4.7

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

optimalisatie van waterbehandelingsprogramma

Natte koelsystemen

BREF es, 3.4, tabel
4.3

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Biofiltratie van aftapstroom

Natte systemen, bestaande
installaties

BREF es, 3.4, annex
XI.3, tabel 4.3, tabel
4.7

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar water

Circulatie van warmwaterpluim vermijden in rivieren en
beperken in estuaria en zeegebieden

Doorstroomsystemen

BREF annex XII,
tabel 4.3

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar de
lucht

Vermijd dat de rookpluim de grond raakt

Natte koelsystemen

BREF 3.5, tabel 4.8

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar de
lucht

Vermijd pluimvorming

Natte koelsystemen

BREF 3.5, tabel 4.8

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar de
lucht

Vermijd luchtinlaat bovenaan de koeltoren

Natte koelsystemen

BREF 3.5, tabel 4.8

Niet van toepassing

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
Afdruk: 11/01/2021
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 2 koeling via aerocondensor
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Beperking van
emissies naar de
lucht

Beperk driftverliezen (<0.01% van de recirculatiestroom)

Natte koelsystemen

BREF es, 3.5, annex
XI.5, tabel 4.8

Niet van toepassing

Beperking van
emissies naar de
lucht

Vermijd gebruik van asbest of geïmpregneerd hout

Natte koelsystemen

BREF 3.4, 3.8, tabel
4.6, tabel 4.8

Niet van toepassing

Beperking van
geluid

Beperk van vallend water aan de luchtinlaat

Koeltorens met natuurlijke trek

BREF 3.6, tabel 4.9

Niet van toepassing

Beperking van
geluid

Maak gebruik van een natuurlijke barrière of een geluidswal
rondom de koeltoren

Koeltorens met natuurlijke trek

BREF 3.6, tabel 4.9

Niet van toepassing

Beperking van
geluid

Gebruik geluidsarme ventilatoren

Koeltorens met geforceerde trek

BREF es, 3.6, tabel
4.9

Geluidsarme ventilatoren worden gebruikt.

Beperking van
geluid

Gebruik van geluidsdempers

Koeltorens met geforceerde trek

BREF 3.6, tabel 4.9

Niet van toepassing

Beperking van het
energieverbruik

Gebruik energiezuinige apparatuur

Altijd

BREF es, 3.2, tabel
4.3

Er wordt met energiezuinige apparatuur en hoog performante installaties
gewerkt. Ventilatoren kunnen op verschillende snelheden draaien.

Beperking van het
energieverbruik

Goed energiebeheersingsbeleid

Altijd

BREF es, 3.2, tabel
4.2, tabel 4.4

De ACC wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat (automatische controle). Het
aantal ventilatoren in dienst wordt automatisch op het optimum punt
bepaald.

Beperking van het
energieverbruik

Geïntegreerde energiebesparingsprogramma's

Altijd

BREF es, 3.2, tabel
4.2, tabel 4.4

Opvolging van de prestaties van de ACC wordt voorzien zoals op andere
eenheden van ENGIE in België (onder anderen: verschil tussen stoom
temperatuur en lucht temperatuur – “approach”, verbruik ventilatoren).

Beperking van het
energieverbruik

Zorg voor een goed regelbaar systeem (frequentiegeregelde
aandrijving)

Altijd

BREF 3.2, tabel 4.3

Ventilatoren kunnen op verschillende snelheden draaien en individueel
ingeschakeld / uitgeschakeld worden.

Beperking van het
energieverbruik

Minimaliseer stromings- en warmteweerstanden (moduleer
lucht en/of waterstromen)

Altijd

BREF 3.2, tabel 4.2

De ACC wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat (automatische controle). Het
aantal ventilatoren in dienst wordt automatisch op het optimum punt
bepaald (evenwicht tussen verbruik ventilatoren en druk condensor).
De warmtewisselaars worden periodiek gereinigd als de prestaties afnemen.

Beperking van het
energieverbruik

Transportapparatuur (pompen, ventilatoren) met hoog
rendement en lage energievraag

Altijd

BREF 3.2, tabel 4.2

Hoog performante installaties worden voorzien

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Draag persoonlijke beschermingskledij bij betreden van het
koelsysteem

Open natte koelsystemen

BREF 3.7, tabel 4.11

Niet van toepassing

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
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Bijlage A4 - Toetsing Europese BREF ‘Industrial cooling systems’ (2001) – ENGIE-Electrabel – Alternatief 2 koeling via aerocondensor
Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Voorkom legionellabesmetting door regelmatige reiniging en
desinfectie

Altijd

BREF 3.7

Niet van toepassing

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Vermijd zones met stilstaand water

Natte koelsystemen

BREF es, 3.7

Niet van toepassing

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Zorg voor een goed regelbaar systeem (frequentiegeregelde
aandrijving)

Altijd

BREF 3.7, tabel 4.2

Ventilatoren kunnen op verschillende snelheden draaien en individueel
ingeschakeld / uitgeschakeld worden.

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Werk binnen de systeemgrenzen

Altijd

BREF 3.7, annex
III.1, tabel 4.10

De waterstoom cyclus wordt uitgebaat volgens de vastgelegde richtlijnen.
Lekken worden opgevolgd via de opvolging van prestaties. Het systeem
werkt onder atmosferische druk (lekken vormen geen risico voor het
personeel).

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Onmiddellijk maatregelen treffen bij eventuele lekken

Doorstroom-systemen

BREF es, 3.7, annex
VI, tabel 4.10

Niet van toepassing

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Beperk algengroei

Natte circulatie-systemen

BREF 3.7, tabel 4.11

Niet van toepassing

Maatregelen inzake
arbeidsveiligheid en
ter beperking van
risico's voor de
omgeving

Beperk biologische groei

Natte circulatie-systemen

BREF 3.7, tabel 4.11

Niet van toepassing

Maatregelen ter
beperking van de
inname van microen macroorganismen

Doordacht ontwerp van innamesysteem voor oppervlaktewater

Natte koelsystemen

BREF 3.3, annex
XII.3, tabel 4.5

Niet van toepassing

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
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Onderwerp

Omschrijving techniek

Is dit BBT?

Referentie

Situatie ENGIE-Electrabel

Maatregelen ter
beperking van de
inname van microen macroorganismen

Optimalisatie van de snelheid van het ingenomen water

Natte koelsystemen

BREF 3.3, tabel 4.5

Niet van toepassing

Bron: https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/bbt-databank

Bron: emis.vito.be – BBT-databank (uit Vito BBT-studies en/of BREF)
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Bijlage L1 : juridisch en beleidsmatig kader lucht

1

Luchtkwaliteitsdoelstellingen
.

Grenswaarden/doelstellingen Europese Kaderrichtlijn Lucht
In onderstaande tabel worden de actueel van toepassing zijnde, en de reeds vastgelegde toekomstige
luchtkwaliteitsdoelstellingen opgenomen, zoals af te leiden uit de Europese regelgeving, en in Vlaanderen via VlaremII wetgeving geïmplementeerd.

Tabel 1: Luchtkwaliteitdoelstellingen overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn ‘Lucht’ (herziening goedgekeurd op 14 april
2008)
Polluent

Middelingtijd

Grenswaarde

Overschrijdingsmarge

Datum waarop aan
de grenswaarde
moet voldaan
worden

Zwevende deeltjes (PM10)
Daggrenswaarde
voor de
bescherming van de
gezondheid van de
mens

24 uur

50 µg/m3 PM10 mag
niet meer dan 35
keer per jaar worden
overschreden.
(35/365 -> P 90,40 -

50% bij de inwerkingtreding van deze
richtlijn, op 1 januari
2001 en daarna om
de twaalf maanden
met een gelijkblijvend
jaarpercentage
afnemend tot 0%
uiterlijk 1 januari 2005

1 januari 2005

Jaargrenswaarde
voor de
bescherming van de
gezondheid van de
mens

kalenderjaar

40 µg/m3 PM10

20% bij de inwerkingtreding van deze
richtlijn, op 1 januari
2001 en daarna om
de twaalf maanden
met een gelijkblijvend
jaarpercentage
afnemend tot 0%
uiterlijk 1 januari 2005

1 januari 2005

Zwevende deeltjes (PM2,5)
Jaargrenswaarde
voor de
bescherming van de
gezondheid van de
mens
1

kalenderjaar

25 µg/m3 PM2,5 1

1 januari 2015

: tot 2015 geldt de waarde als streefwaarde; voor 2020 staat een indicatieve waarde van 20 µg/m³ vermeld.

Stikstofdioxide (NO2) en stikstofoxiden (NOX)
Uurgrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

1 uur

200 µg/m3 NO2 mag
niet meer dan 18 keer
per kalenderjaar
worden overschreden
(18/8760 -> P 99,79 -

50% bij de inwerkingtreding van deze richtlijn,
op 1 januari 2001 en
daarna om de twaalf
maanden met een
gelijkblijvend
jaarpercentage
afnemend tot 0%

1 januari 2010
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Polluent

Middelingtijd

Grenswaarde

Overschrijdingsmarge

Datum waarop aan
de grenswaarde
moet voldaan
worden

jaargrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

Kalenderjaar

40 µg/m3 NO2

50% bij de inwerkingtreding van deze richtlijn,
op 1 januari 2001 en
daarna om de twaalf
maanden met een
gelijkblijvend
jaarpercentage
afnemend tot 0% uiterlijk
1 januari 2010

1 januari 2010

alarmdrempel

uurbasis

400 µg/m3 NO2
gedurende 3
opeenvolgende uren

Geen
overschrijdingsmarge

1 januari 2010

jaargrenswaarde voor
de bescherming van de
vegetatie

Kalenderjaar

30 µg/m3 NOx

Geen
overschrijdingsmarge

19 juli 2001
In Vlaanderen zijn
evenwel geen
gebieden
gedefinieerd waar de
grenswaarde van
toepassing is

Zwaveldioxide (SO2)
Uurgrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

1 uur

350 µg/m3 mag niet
meer dan 24 keer per
kalenderjaar worden
overschreden

150 µg/m3 (43%) bij de
inwerkingtreding van
deze richtlijn, op 1 januari
2001 en daarna om de
twaalf maanden met een
gelijkblijvend jaarpercentage afnemend tot
0% uiterlijk 1 januari
2005

1 januari 2005

Daggrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

24 uur

125 µg/m3 mag niet
meer dan 3 keer per
kalenderjaar worden
overschreden

geen

1 januari 2005

Gemiddeld dagelijks
maximum over 8 uur

10 mg/m3

6 mg/m3 op 13 december
2000, op 1 januari 2003
en daarna om de 12
maanden afnemend met
2 mg/m3, om op 1 januari
2005 uit te komen op 0%

1 januari 2005

kalenderjaar

0,5 µg/m3

100% 1 januari 2001 –
12 maanden afnemend
tot 0% op 1 januari 2005
(2010)

1 januari 2005

Koolstofmonoxide (CO)
Grenswaarde voor de
bescherming van de
gezondheid van de
mens

Lood (Pb)
Jaargrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

(1 januari 2010)

Benzeen (C6H6)
Jaargrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

kalenderjaar

5 µg/m3

daggemiddelde

50 µg/m³ (als 98P)

-

-

Gemiddeld dagelijks
maximum over 8 uur

120 µg/m³ (25 x
gemiddelde over 3 jaar)

Grenswaarde nog niet
definitief

1 januari 2010

1 januari 2010

Ozon (O3)
Streefwaarde voor de
bescherming van de
gezondheid van de
mens
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Niettegenstaande de ingevoerde doelstellingen inzake PM2,5, (fractie die als schadelijker voor de gezondheid kan beschouwd
worden dan PM10), blijkt uit evaluatie van de gegevens dat alsnog het respecteren van de daggemiddelde doelstelling inzake
PM10 de meest kritische factor is ten aanzien van het al of niet voldoen aan de luchtkwaliteitseisen. Dit heeft vnl. te maken
met de hoogte van de jaargemiddelde PM2,5 doelstellingen, het feit dat de PM2,5 concentratie doorgaans zowat 60 à 70% van
de PM10 concentratie uitmaakt, en dat statistisch gezien 35 overschrijdingen van de daggemiddelde PM10 grenswaarde van
50 µg/m³ zou optreden bij een jaargemiddelde PM10 concentratie van 32 à 33 µg/m³.
Indien in 2020 de strengere jaargemiddelde grenswaarde van 20 µg/m³ inzake PM2,5 van kracht zou worden (invoering dient
op Europees vlak nog bevestigd te worden), kan deze nieuwe norm inzake PM2,5 wel als strengste beoordelingscriterium
inzake PM beschouwd worden.

Aanvullende
luchtkwaliteit

grenswaarden/doelstellingen

inzake

Aanvullende grenswaarden/doelstellingen kunnen betrekking hebben op:


Wettelijke (Vlarem-II) bepalingen



Richtwaarden WGO



Gezondheidskundige advieswaarden (GAW) Vlaamse overheid



Andere internationaal gehanteerde grenswaarden/doelstellingen

M.b.t. de grenswaarden opgenomen in de Kaderrichtlijn Lucht dient gesteld dat het voldoen hieraan zeker niet impliceert dat
er geen gezondheidseffecten meer zullen zijn. Dit is geenszins het geval m.b.t. fijn stof waarvan aangenomen wordt dat er
geen onderste concentratie bestaat beneden dewelke er geen (gezondheids)effecten meer zouden optreden. Doelstellingen
inzake gezondheid zitten vervat in o.a. de WGO richtwaarden en de Vlaamse GAW (gezondheidskundige advieswaarden.

PM
Inzake PM10 wordt door WGO een jaargemiddelde doelstelling van 20 µg/m³ voorop gesteld. Deze waarde komt overeen met
de Vlaamse GAW.
Inzake PM2,5 wordt door de WGO een jaargemiddelde doelstelling van 10 µg/m³ voorop gesteld.

NO2
Door de WGO wordt thans nog een jaargemiddelde richtwaarde van 40 µg/m³ gehanteerd, daar waar als Vlaamse GAW een
jaargemiddelde concentratie van 20 µg/m³ gehanteerd wordt.
De WGO-uurgemiddelde richtwaarde bedraagt 200 µg/m³.

HCl en HF
Vlarem-II grenswaarde inzake HF van 3 µg/m³ als 98P
WGO richtwaarde van 1 µg/m³ HF als jaargemiddelde
TA-luft beschermingswaarde van 0,4 µg/m³ HF als jaargemiddelde
TA-luft beschermingswaarde van 0,3 µg/m³ fluorzouten als jaargemiddelde
Vlarem-II grenswaarde inzake HCl van 300 µg/m³ (als 98P waarde)

Stofdepositie
Vlarem-II richt- of grenswaarden van respectievelijk 350 of 650 mg/m².dag
Dit betreft waarden die betrekking hebben op niet-gevaarlijk stof. Controle ervan dient te gebeuren overeenkomstig een
specifieke meetstrategie met meetposten rondom de bron, waarvoor de gemiddelde depositiewaarde berekend wordt.

Pagina 3 van 15

Zware metalen in neervallend stof
Tabel 2 : Jaargemiddelde grens- en streefwaarden inzake depositie van zware metalen
gemiddelde op jaarbasis)

lood

Grenswaarde

Richtwaarde

Vlarem-II

Vlarem-II

3.000

250

100

20

2

cadmium

uitgedrukt in µg/m².dag (als

TA-luft

nikkel

15

arseen

4

kwik

1

vanadium
mangaan
thallium

10

2

Zware metalen (in zwevend stof)
Naast enkele Europees vastgelegde streefwaarden inzake cadmium, nikkel en arseen (streefwaarden waaraan zoveel
mogelijk moet voldaan worden na 2012) kan nog melding gemaakt worden van grenswaarden opgenomen in Vlarem-II en
van internationaal gehanteerde doelstellingen. Deze laatste hebben betrekking op de totale fracties terwijl de Europees
vastgelegde doelstellingen voor cadmium, nikkel en arseen enkel betrekking hebben op de PM10 fractie.
Tabel 3 : Jaargemiddelde grens- en streefwaarden inzake zware metalen in omgevingslucht, uitgedrukt in µg/m³
Grenswaarde

Europese

Vlarem-II

streefwaarde

lood

0,5

cadmium

0,03

0,005

nikkel

0,020

arseen

0,006

kwik

WGO doelstelling

0,005

1

vanadium

11

mangaan

0,15

thallium
Chroom VI
1

0,0025

: als maximaal daggemiddelde

Doelstellingen inzake zure en vermestende depositie
Doelstellingen inzake zure en vermestende depositie zijn functie van de aard van de vegetatie en worden niet beoordeeld in
de discipline lucht. Er wordt dan ook geen oplijsting ervan opgenomen in deze bijlage.
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Doelstellingen NH3 concentraties in omgevingslucht
Inzake NH3-concentraties in de omgevingslucht liggen geen wettelijke doelstellingen vast.
Voor NH3 zijn kritieke niveaus voor de bescherming van de vegetatie bepaald in het kader van het verdrag over
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (UNECE-CLRTAP: United Nations Economic Commission for
Europe - Convention on Long-range Transboundary Air Pollution). Dit zijn aanbevelingen en geen wettelijke normen.
Tabel 4 : Kritieke niveaus NH3 voor de bescherming van de vegetatie-UNECE-CLRTAP,2011 (bron VMM, 2018; Jaarrapport Lucht.
Emissies 2000-2016 en luchtkwaliteit 2017)

In feite gebeurt de beoordeling van de impact inzake NH3 in het MER ook indirect via de beoordeling van de N-depositie.
Hiervoor wordt verwezen naar de discipline biodiversiteit.

Doelstellingen VOS concentraties in omgevingslucht
Inzake specifieke VOS bestaan er weinig wettelijk vastgelegde luchtkwaliteitsdoelstellingen. Er is evenmin een doelstelling
voor VOS totaal.
Voor benzeen wordt op Europees en Vlaams niveau een grenswaarde opgelegd.
Vlarem-II legt ook nog voor enkele andere specifieke VOS grenswaarden vast.
Voor enkele specifieke VOS kan bijkomend verwezen worden naar de doelstellingen zoals vastgelegd door de WGO.
Een overzicht wordt in onderstaand schema opgenomen (VMM, 2018; jaarrapport luchtkwaliteit 2017).
Tabel 5 : grenswaarden en doelstellingen voor specifieke VOS (bron VMM, 2018; Jaarrapport Lucht. Emissies 2000-2016 en
luchtkwaliteit 2017)

Voor andere aromatische koolwaterstoffen zoals xylenen wordt door WHO een jaargemiddelde doelstelling opgenomen van
870 µg/m³. Wegens mogelijke cumulatieve effecten kan voor de beoordeling van de som van aromaten gebruik gemaakt
worden van een kader af te leiden uit bvb. de doelstellingen voor tolueen en styreen, die wel strenger zijn dan deze voor
xylenen.

Inzake formaldehyde (kankerverwekkende stof die bvb emitteert uit motoren met inwendige verbranding), kan
voor het vastleggen van toetsingscriteria ook verwezen worden naar internationaal gehanteerde doelstellingen
(dit zijn dus geen wettelijke grenswaarden).
Tabel 6 : aanvullende luchtkwaliteitsdoelstellingen inzake formaldehyde
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Kwaliteitsdoelstellingin µg/m³
Korte termijndoelstelling (1/2 uur)
WGO

100

Nederland

120

Duitsland

120

Kwaliteitsdoelstellingin µg/m³ lange
termijndoelstelling (jaargemiddelde)
10

Door de WGO wordt een luchtkwaliteitsdoelstelling voor formaldehyde vooropgesteld van 100 µg/m³ (te bepalen op korte
termijnbasis van 30 minuten). Dit betreft een doelstelling zowel voor binnenhuisklimaat als voor buitenlucht (doorgaans worden
in het binnenhuisklimaat hogere formaldehyde concentraties vastgesteld).
Het Duitse “Bundesambt für Risikobewertung” stelt voor binnenhuisklimaat een doelstelling van 120 µg/m³ (0,1 ppm) voorop
(Möller et.al., 2003 1). Gezien deze waarden van toepassing zijn voor binnenhuisklimaat, kan aangenomen worden dat deze
waarde ook als lange termijn doelstelling zou kunnen aanzien worden.
In Nederland wordt een MTR-waarde (maximaal toelaatbare risicowaarde) gehanteerd van 120 µg/m3(referentie periode van
30 minuten). Dit is echter geen wettelijk verplichte normwaarde.
Een MTR-waarde geeft een waarde voor een bepaalde stof aan waarbij de gezondheidsrisico’s toelaatbaar (of niet significant)
zijn.

PAK’s
Inzake PAK’s liggen geen wettelijke grenswaarden vast. Voor één van de kankerverwekkende PAK’s, i.c. benzo(apyreen, is
er wel een Europese streefwaarde vastgelegd van 1 ng/m3. B(a)P wordt hierbij als zgn. gidsstof beschouwd en dient als maat
voor de beoordeling van de PAK’s als geheel.
Er zijn geen toetsingswaarden voor de depositie van PAK’s.

Dioxines en dioxineachtige PCB’s
Inzake dioxines en dioxineachtige PCB’s liggen geen wettelijke grenswaarden vast, noch ten aanzien van de concentraties in
de lucht noch m.b.t. deposities.
Door VMM worden wel toetsingswaarden (drempelwaarden) voorop gesteld voor de beoordeling van deposities in
woonomgevingen en landbouwgebieden. Deze toetsingswaarden zijn afgeleid uit aanvaardbare inname dosissen.
Tabel 7 : drempelwaarden deposities dioxines en dioxineachtige PCB’s (bron VMM, (2018), Dioxine- en PCB-depositiemetingen in
de periode juni 2017 – april 2018)

1

Möller, A. et.al., 2003, « Untersuchung van Emissionen aus Bürogeräten », Gefahrstoffe-Reinhaltung der Luft 63 (2003) nr 3, p
71-77
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2

Emissiedoelstellingen

Broeikasgassen
Het Kyoto Protocol vormt de basis van het beleid waarbij emissiedoelstellingen worden vastgelegd voor broeikasgassen
voor de verschillende contractsluitende landen. Binnen dit protocol engageerde België zich tot een emissiereductie van
gemiddeld 7,5% in de periode 2008 – 2012 ten opzichte van het referentiejaar 1990. De verdeling tussen de
verschillende gewesten werd in maart 2004 vastgelegd. Vlaanderen moet hierbij 5,2% broeikasgassen reduceren t.o.v.
1990, Wallonië 7,5%. Deze reductie doelstelling werd gehaald.
In een studie die door VITO werd uitgevoerd, werd de uitstoot door de sector verkeer en vervoer in 2020 op 15 miljoen
CO2 equivalenten berekend. Dit is 2% minder dan in 2000. De niet meegerekende CO2 emissie van de biobrandstoffen
(deze CO2-emissies worden neutraal verondersteld; de CO2-emissies afkomstig van biobrandstoffen werden en worden
niet meegenomen in de reductiedoelstellingen), zouden tegen 2020 voor een aanzienlijke daling in CO2 equivalenten
moeten zorgen in de mate dat er in de toekomst meer biobrandstoffen gebruikt zouden worden.
Actueel kader m.b.t. CO2 -emissiereductie (bron AEKG)
Internationaal en Europees kader
Er bestaat grote wetenschappelijke consensus over het feit dat de globale gemiddelde opwarming van de aarde niet
meer dan 2°C mag bedragen als men de effecten van de klimaatverandering beheersbaar wil houden. Om aan deze
algemene doelstelling tegemoet te komen, moeten de industrielanden tegen 2050 hun uitstoot van broeikasgassen
met minstens 80% verminderen ten aanzien van het niveau van in het basisjaar 1990.
In het Europese Energie- en Klimaatpakket heeft de Europese Unie voor de EU-27 de volgende ambitieuze 20-20-20
doelstellingen voor 2020 vastgelegd:




Een vermindering van het energiegebruik met 20% door efficiënter gebruik ten opzichte van het verwachte
niveau in 2020 bij ongewijzigd beleid (indicatieve doelstelling);
Een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik tot 20%. Voor België
stelt Europa deze doelstelling vast op 13%. Voor transport geldt een specifieke doelstelling van minstens 10%
hernieuwbare energie op het totale energiegebruik voor vervoer.
Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte van 1990.

Deze laatste doelstelling van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen werd op Europees niveau verder
opgesplitst:
De lidstaten krijgen enkel een individuele doelstelling voor die sectoren die niet onder het Europees
emissiehandelssysteem vallen. Voor België werd die doelstelling vastgelegd in Beschikking 406/2009/EG (de
zogenaamde Effort Sharing Decision of ESD) op een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de niet-ETS
sectoren met minstens 15% in 2020 ten opzichte van 2005.
Voor de periode 2013-2020 worden jaarlijkse reductiedoelstellingen opgelegd in de niet-ETS sectoren volgens een
lineair afnemend pad vanaf 2013:
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De Europese Commissie heeft op 8 maart 2011 de Mededeling A Roadmap for Moving to a Competitive Low Carbon
Economy in 2050 gepubliceerd. Op basis van modellen werden een aantal scenario’s onderzocht om tegen 2050 de
emissies van broeikasgassen sterk te reduceren in lijn met wat de wetenschap voorschrijft om de opwarming te
beperken tot maximaal 2°C t.o.v. het pre-industriële niveau. Dit betekent concreet een emissiereductie van 80 tot 95%
in 2050. In de analyse ligt de nadruk op het op een kostenefficiënte manier realiseren van de reducties. Om de
doelstelling tegen 2050 te halen op een kostenefficiënte manier, werd becijferd dat de emissies in 2020 met 25%, in
2030 met 40% en in 2040 met 60% zouden moeten worden gereduceerd. Door een golf aan nieuwe investeringen,
zou het ritme van emissiereducties gaandeweg worden opgedreven.
Situatie in Vlaanderen
De Belgische niet-ETS doelstelling (-15%) uit het Europese Energie- en Klimaatpakket is nog niet vertaald naar een
Vlaamse doelstelling. Deze vertaalslag dient te worden doorgevoerd door middel van een intra-Belgische
inspanningsverdeling. Als gevolg van de federale regeringsvorming na de verkiezingen van 13 juni 2010 liepen de
besprekingen hierover met de federale overheid en de andere gewesten vertraging op.
Met het VMP 2013-2020 zal op Vlaams niveau invulling geven worden aan bovenvermelde niet-ETS doelstelling.
Volgende sectoren maken samen het toepassingsgebied uit van de niet-ETS doelstelling: Landbouw, Transport,
Gebouwen (residentieel en tertiair) en niet-ETS Industrie en Energie.

Nationale Energie- en Klimaatplan 2021-2030
Op 19 december 2018 keurde het overlegcomité het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. Het plan –
de omzetting van het interfederale energiepact naar een uitvoeringsplan met concrete maatregelen – kan nu tijdig naar
Europa.
De Vlaamse, Waalse en Brusselse regering zetten deze zomer het energiepact dat de vier energieministers van ons
land gemaakt hadden om in een eigen Energie- en Klimaatplan. Deze plannen werden samen met het federale plan
geïntegreerd tot één Nationaal Energie- en Klimaatplan. Vandaag keurde het overlegcomité het plan goed, waardoor
het voor het einde van het jaar ingediend kan worden bij Europa. In het plan staan concrete maatregelen om ervoor te
zorgen dat er tegen 2030 in België 35 procent minder CO2-uitstoot is en dat het aandeel hernieuwbare energie stijgt tot
18,3 procent. Het Nationaal Energie- en Klimaatplan zal nu voorgelegd worden aan de bevolking en belanghebbenden,
de verschillende parlementen en onze buurlanden. Tegelijk start de dialoog met Europa.
Eind 2019 heeft België aan de Europese Commissie de definitieve versie van zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan
voor de periode 2021-2030 voorgelegd.
Met het plan moet ons land aangeven hoe het zal bijdragen aan de langetermijndoelstellingen inzake
broeikasgasemissiereductie in het kader van de Overeenkomst van Parijs.
Dit plan werd voorafgegaan door:
 een ontwerpplan, dat eind 2018 werd neergelegd bij de Europese Commissie
 een publieksenquête, die door de EU-wetgeving is opgelegd om de burgers en stakeholders inspraak geven
in dit ontwerpplan. De federale en gewestelijke ministers van Energie en Klimaat lanceerden daarom op 4 juni
2019 (voor een periode van 6 weken) een dergelijke enquête.
Het definitieve plan van eind 2019 hield niet alleen rekening met de resultaten van deze enquête, maar ook met de
aanbevelingen van de Europese Commissie op het ontwerpplan, de resultaten van een regionale consultatie met de
buurlanden, en met de adviezen van vele belanghebbenden.
Niet-broeikasgassen
Emissie van verzurende en ozonvormende componenten
Teneinde verzuring, vermesting, ozonvorming en impact op de gezondheid tegen te gaan, worden zowel op
internationaal, Europees als regionaal niveau emissiedoelstellingen vastgelegd.
Ten aanzien van de reductiedoelstellingen kan verwezen worden naar de goedgekeurde herziening van het Protocol
van Göteborg in 2012.
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De reductiedoelstellingen voor België worden in onderstaande tabel gegeven. Deze doelstellingen zijn geformuleerd als
procentuele reducties t.o.v. 2005, wat betekent dat de absolute doelstelling voor 2020 (in kton) wijzigt bij een aanpassing
van de geïnventariseerde emissies voor 2005 (ook emissies van historische jaren worden regelmatig bijgesteld). In de
tabel hieronder worden de emissies voor het jaar 2005 vermeld en de resulterende absolute doelstellingen voor 2020.
Tabel 8 : reductiedoelstellingen voor België cfr herziening Protocol van Göteborg (2012)

NOx
SO2
PM2,5
VOS
NH3

Reductiedoelstelling
2020 t.o.v. 2005

Emissie 2005 (kton)

Doelstelling
(kton)

41%
43%
20%
21%
2%

291,0
145,2
24,4
142,7
71,3

171,7
82,8
19,5
112,7
69,9

2020

Ter voorbereiding van de goedkeuring van het gewijzigde protocol werd met een beslissing van de Interministeriële
Conferentie Leefmilieu (d.d. 27/04/2012) ook een verdeling van de emissiereductiedoelstellingen over de drie gewesten
afgesproken.
Tabel 9 : emissieplafonds cfr herziening Protocol van Göteborg (2012)

2020

NOx
SO2
PM2,5
VOS
NH3

Vlaanderen
Stationair

Brussel
Stationair

Wallonië
Stationair

België
Transport

België
Totaal

(kton)
56,9
44,5
6,7
63,5
41,2

(kton)
2,3
2,0
0,2
4,0
0

(kton)
43,0
25,7
5,8
29,6
24,9

(kton)
68,0
1,0
5,0
15,0
1,0

(kton)
170,2
73,2
17,7
112,1
67,1

De nationale emissieplafondrichtlijn of NEC-richtlijn (National Emission Ceilings, 2001/81/EG) werd in 2001
gepubliceerd. De richtlijn definieerde emissieplafonds die vanaf 2010 niet meer mochten overschreden worden voor:
- zwaveldioxide (SO2)
- stikstofoxiden (NOx)
- niet-methaan vluchtige organische stoffen (VOS)
- ammoniak (NH3)
Eind 2016 trad de herziene NEC-richtlijn in werking (2016/2284/EU). Ze bevat doelstellingen voor 2020 en 2030 die
geformuleerd zijn als relatieve reducties ten opzichte van de emissies in 2005. Ook werden emissieplafonds opgenomen
voor PM2,5. Tot 2019 wordt getoetst aan de plafonds uit de 'oude' NEC-richtlijn (2001/81/EG).
Tabel 10 : emissieplafonds cfr (herziening) NEC-Richtlijn (2016)

NEC-richtlijn 2010

Herziene
NECrichtlijn - 2020

Herziene
NECrichtlijn - 2030

Emissies
(1)

2005

kton/jaar
% t.o.v. 2005
% t.o.v. 2005
Kton/jaar
SO2
99
43 %
66 %
142.6
NOx
176
41 %
59 %
304.5
NMVOS
139
21 %
35 %
147.7
NH3
74
2%
13 %
68.4
PM2,5
n.v.t.
20 %
39 %
36.5
(1): cfr Ontwerp van decreet mbt instemming met het samenwerkingsakkoord van 24/04/2020 tussen de Federale Staat
en de gewesten
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Cfr. het Ontwerp van decreet mbt instemming met het samenwerkingsakkoord van 24/04/2020 tussen de Federale Staat
en de gewesten, werden de emissiedoelstellingen die op federaal niveau van toepassing zijn opgesplitst per gewest.

Tabel 11: Emissiedoelstellingen 2030 per gewest (absolute emissieplafonds; Cfr. het Ontwerp van decreet mbt instemming met het
samenwerkingsakkoord van 24/04/2020 tussen de Federale Staat en de gewesten)

SO2
NOx
NMVOS
NH3
PM2,5

Vlaams Gewest

Waals Gewest

BHG

Totaal

kton/jaar
32.5
71.8
59.5
40
12.9

kton/jaar
15.6
49.6
32.5
19.4
8.8

kton/jaar
0.4
3.4
4
0.1
0.5

Kton/jaar
48.5
124.8
96
59.5
22.2

Tabel 12 : NEC reductie doelstellingen 2030 zoals geciteerd in het Vlaamse Luchtkwaliteitsplan 2030

Voor prognoses van de emissies te wijten aan elektriciteitsproductie op Belgisch niveau kan verwezen worden naar
gegevens van Irceline.
Tabel 13 : raming te verwachten emissies in 2030 (bron www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/emissies-update gegevens 15/02/2019)

Projected emissions (kt)

NH3

NOx

NMVOC

ANNEX IV A-WM
Projected national sectoral total
emissions of main pollutants (With
Measures)

Guidelines
Reporting
Years

Guidelines
Reporting
Years

Guidelines
Reporting
Years

2030

2030

2030

2030

2030

0.28

15.63

0.60

9.44

0.45

66.8

117.3

115.0

39.5

19.9

Energy industries (Combustion in
power plants & Energy
Production)
National Total for the entire
territory

SOx (as
SO2)

PM2.5

Guidelines Guidelines
Reporting Reporting
Years
Years
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3

Vlaamse milieubeleidsplannen
Luchtkwaliteitsplan 2030

In oktober 2019 werd het Vlaams luchtbeleidsplan 2030 (VLP) door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Uit dit plan
blijkt dat vooral de polluenten NO2 en fijn stof moeten gesaneerd worden om tot een situatie te komen waarbij
luchtverontreiniging geen negatieve impact meer heeft op mens en milieu. Verder blijkt ook dat de luchtkwaliteitsnorm
voor NO2 in gans Vlaanderen op vele, vooral verkeersdrukke, plaatsen overschreden wordt. De
achtergrondconcentraties worden veroorzaakt door het cumulatief effect van alle emissiebronnen in de omgeving. Om
de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden zullen bijkomende emissies maximaal ingeperkt moeten
worden.
Geformuleerde doelstellingen in het Vlaamse Luchtkwaliteitsplan:
-

Op korte termijn (zo snel mogelijk) worden nergens in Vlaanderen de Europese luchtkwaliteitsnormen en/of
streefwaarden overschreden en worden de emissieplafonds voor 2020 gehaald.
Op middellange termijn (2030) worden de emissieplafonds van de NEC-richtlijn voor 2030 bereikt.

In het Vlaams Luchtbeleidsplan zijn tevens volgende lange termijn doelstellingen opgenomen:
-

In 2050 respecteren we in heel Vlaanderen de gezondheidskundige advieswaarden van de WGO.
In 2050 mogen zich geen overschrijdingen meer voordoen van de kritische lasten voor vermesting en verzuring.

Voor meer detail wordt verwezen naar volgende link:
- https://omgeving.vlaanderen.be/luchtverontreiniging-actieplannen#luchtbeleidsplan
M.b.t. de emissies vanuit de elektriciteitsproductie kan verwezen worden naar volgende bepalingen in het plan:

Pagina 11 van 15

M.b.t. de noodzakelijke globale NOx emissie-reductie in het kader van het streven naar verlaagde NO2-impact en de
NEC-emissie reductie doelstellingen, wordt voor de elektriciteitsproductie echter wel uit gegaan van een
emissietoename in het BAU-max. scenario:

Ten aanzien van de emissies vanuit de elektriciteitsproductie, en de te verwachten evolutie kan verwezen worden naar
tabel 31 uit het Luchtkwaliteitsplan 2030.
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Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030
Voor wat betreft de broeikasgassen heeft Europa aan België een reductiedoelstelling van -35% (ten opzichte van 2005)
tegen 2030 opgelegd voor de niet-ETS-sectoren (transport, gebouwen, afval en landbouw). Om deze doelstelling te
realiseren, hebben de verschillende gewesten en de federale overheid klimaat- en energieplannen opgesteld. Het
Vlaams Energie- en klimaatplan werd in december 2019 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Uit dit plan blijkt dat
in alle sectoren maar voornamelijk in de sectoren wegtransport en gebouwen een belangrijke vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen zal moeten gerealiseerd worden. Concreet betekent dit implementatie van maatregelen die
de voertuigkilometers verminderen en tegelijkertijd het vergroenen van het wagenpark en het investeren in
energiezuinige woningen.
Op 20 december 2019 keurde de Vlaamse Regering de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed. Hierin is volgende
strategie (geen bindende doelstellingen) opgenomen:
-

-

We streven ernaar om de broeikasgasemissies van de sectoren die niet gedekt zijn door het EU ETS
(zogenaamde niet-ETS sectoren) te reduceren met 85% tegen 2050 (ten opzichte van 2005), met de ambitie
om te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit. Voor de ETS sectoren schrijven we ons in binnen de context
die Europa bepaalt voor deze sectoren met een dalende emissieruimte onder het EU ETS.
We zullen verhinderen dat het gevoerde klimaatbeleid leidt tot een reductie van de Vlaamse emissies louter
door bepaalde activiteiten te delokaliseren naar andere regio’s. Indien rekening gehouden wordt met bijkomend
transport en/of minder strenge milieunormen in andere regio’s, zouden globale emissies zelfs kunnen stijgen.

Daarnaast zijn er indicatieve doelstellingen per sector bepaald. Voor de transportsector is het volgende opgenomen:
-

Tegen 2050 streven we naar een nuluitstoot van de Vlaamse transportsector. Daartoe zorgen we dat het
personenvervoer en het goederenvervoer volledig emissievrij is. Internationale lucht- en scheepvaart is niet
opgenomen in dit streefdoel.

Voor de andere sectoren werden volgende indicatieve doelstellingen bepaald:
-

-

In de niet-ETS industrie worden de energetische emissies met 75%, en de niet- energetische emissies met 50%
gereduceerd, t.o.v. de 2030 WAM-projecties in het VEKP (Vlaams Energie- en KlimaatPlan).
In de gebouwensector wordt het energieverbruik – en dus ook de energetische emissies – in lijn met het
Renovatiepact gereduceerd met 75% t.o.v. 2015. Een verdere verduurzaming van de energiemix reduceert de
emissies nog verder.
In de landbouwsector worden de energetische emissies gereduceerd met 75% t.o.v. de 2030 WAM-projecties
in het VEKP. De niet- energetische emissies worden gereduceerd met 40% t.o.v. 2005.
Voor de afvalsector worden de emissies quasi-volledig uitgefaseerd (er wordt enkel nog een zeer beperkte,
onvermijdelijke restuitstoot voorzien).

Voor meer detail wordt verwezen naar volgende link:
- https://omgeving.vlaanderen.be/vlaams-energie-en-klimaatplan-2021-2030
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Vlaamse Klimaatstrategie 2050
De Vlaamse Regering keurde op 20 december 2019 de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed:
De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat
uiterlijk op 1 januari 2020, en daarna om de tien jaar, een langetermijnstrategie indient bij de Commissie met een
perspectief van minstens dertig jaar. Binnen de Nationale Klimaatcommissie en ENOVER zijn werkafspraken gemaakt
om België in staat te stellen aan deze verplichting tegemoet te komen. Zo werd afgesproken dat elk gewest een eigen
strategie zal opstellen, die vervolgens zal samengevoegd en geïntegreerd worden in een Belgische strategie. Het
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben hun langetermijnstrategie reeds goedgekeurd. De
Vlaamse Regering keurt nu de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed, die later aan de Europese Commissie zal worden
genotificeerd als onderdeel van de Belgische klimaatstrategie 2050. Ze wordt overgemaakt aan de Nationale
Klimaatcommissie en aan ENOVER.
Voor meer detail wordt verwezen naar volgende link:
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaamse-klimaatstrategie-2050
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Bijlage L2: overzicht luchtkwaliteit studiegebied

Figuur 1 : jaargemiddelde NO2 concentratie 2019 (bron VMM)
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Figuur 2: jaargemiddelde NO2 concentratie 2019 – detail onmiddellijke omgeving projectgebied (bron VMM)
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Figuur 3 : jaargemiddelde NO2 concentratie 2018 (bron VMM)
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Figuur 4 : jaargemiddelde NO2 concentratie 2018 – detail omgeving project (bron VMM)
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Figuur 5 : jaargemiddelde NO2 concentratie 2018 – detail onmiddellijke omgeving projectgebied (bron VMM)
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Figuur 6 : jaargemiddelde PM10 concentratie 2019 (bron VMM)
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Figuur 7 : jaargemiddelde PM10 concentratie 2018 (bron VMM)
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Figuur 8 : jaargemiddelde PM2,5 concentratie 2019 (bron VMM)
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Figuur 9 : jaargemiddelde PM2,5 concentratie 2018 (bron VMM)

Pagina 9 van 9

Bijlage L3 : outputfiguren IMPACT

Figuur 1 : jaargemiddelde NO2 achtergrondconcentraties 2020, in µg/m³ (groot raster)
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Figuur 2: P99,79 NO2 achtergrondconcentraties 2020, in µg/m³ (groot raster)
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Figuur 3 : jaargemiddelde PM10 achtergrondconcentraties 2020, in µg/m³
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Figuur 4 : P90.40 daggemiddelde PM10 achtergrondconcentraties 2020, in µg/m³
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Figuur 5 : jaargemiddelde PM2.5 achtergrondconcentraties 2020, in µg/m³
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Figuur 6 : jaargemiddelde worst case NO2 impactbijdrage bij volle capaciteit plus achtergrondconcentratie 2020, in µg/m³ (berekend met rasters van 200m x 200m)
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Figuur 7 : P99,79 NO2 impactbijdrage bij volle capaciteit in combinatie met P99,79 achtergrondwaarden 2020, in µg/m³ (berekend met rasters van 200m x 200m)
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Figuur 8 : jaargemiddelde worst case NOx impactbijdrage, in µg/m³ bij volle capaciteit (berekend met rasters van 200m x 200m)
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Figuur 9 : jaargemiddeldeworst case NOx impactbijdrage bij volle capaciteit, in de onmiddellijke omgeving van de site, in µg/m³ (berekend met rasters van 25m x 25m)
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Figuur 10 : P99,79 NOx impactbijdrage bij volle capaciteit, in µg/m³ (berekend met rasters van 200m x 200m)
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Figuur 11 : P99,79 NOx impactbijdrage bij volle capaciteit, in µg/m³ (berekend met kleine rasters van 25 m x 25 m)
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Figuur 12 : jaargemiddelde wordt case NH3 impactbijdrage in µg/m² bij volle capaciteit (berekend op basis van emissiegrenswaarden)
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Figuur 13 : raming absolute worst case jaargemiddelde SO2 impactbijdrage in µg/m³ bij volle capaciteit (berekend op basis van emissiegrenswaarden) (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 14 : raming absolute worst case jaargemiddelde SO2 impactbijdrage in µg/m³ bij volle capaciteit (berekend op basis van emissiegrenswaarden) (rasters 25 m x 25 m)
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Figuur 15 : raming meer realistische jaargemiddelde SO2 impactbijdrage in µg/m³ bij volle capaciteit (berekend op basis van maximaal zwavelgehalte aardgas) (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 16 : worst case raming P99,73 uurgemiddelde SO2 impactbijdrage in µg/m³ bij volle capaciteit (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 17 : realistische P99,73 uurgemiddelde SO2 impactbijdrage in µg/m³ bij volle capaciteit (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 18 : worst case raming P99,18 daggemiddelde SO2 impactbijdrage in µg/m³ bij volle capaciteit (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 19 : worst raming P99,18 daggemiddelde SO2 impactbijdrage in µg/m³ bij volle capaciteit (rasters 25 m x 25 m)
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Figuur 20 : realistische raming P99,18 daggemiddelde SO2 impactbijdrage in µg/m³ bij volle capaciteit (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 21 : P99,90 uurgemiddelde CO impactbijdrage bij volle capaciteit, in µg/m³ (groot raster 200 m x 200 m)
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Figuur 22 : P99,90 uurgemiddelde CO impactbijdrage bij volle capaciteit, in µg/m³ (klein raster 25m x 25m)
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Figuur 23 : P99,18 daggemiddelde CO impactbijdrage bij volle capaciteit, in µg/m³ (groot raster 200 m x 200 m)
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Figuur 24 : P99,18 daggemiddelde CO impactbijdrage bij volle capaciteit, in µg/m³ (klein raster 25m x 25m)
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Figuur 25 : maximaal uurgemiddelde CO impactbijdrage bij volle capaciteit, in µg/m³ (groot raster 200 m x 200 m)
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Figuur 26 : Ligging beoordelingspunten vlakbij de site
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Bijlage L4 : voorstelling meest relevante resultaten op topografische kaart

Figuur 1: jaargemiddelde NO2 achtergrond 2020 (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 2: jaargemiddelde NO2 achtergrond 2020 in onmiddellijke omgeving van de site (kleine rasters 25 m x 25 m)
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Figuur 3 : P99,79 NO2 achtergrond 2020 (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 4 : P99,79 NO2 achtergrond 2020 in onmiddellijke omgeving van de site (kleine rasters 25 m x 25 m)
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Figuur 5 : jaargemiddelde NO2 impactbijdrage, incl. achtergrond 2020 (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 6 : jaargemiddelde NO2 impactbijdrage, incl. achtergrond 2020 in onmiddellijke omgeving van de site (kleine rasters
25 m x 25 m)
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Figuur 7 : P99,79 NO2 impactbijdrage plus achtergrond 2020 (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 8 : P99,79 NO2 impactbijdrage plus achtergrond 2020 in onmiddellijke omgeving van de site (kleine rasters 25 m x 25
m)
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Figuur 9 : jaargemiddelde NOx impact (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 10 : jaargemiddelde NOx impact in onmiddellijke omgeving site (rasters 25 m x 25 m)
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Figuur 11 : P99,79 NOx impact (rasters 200 m x 200 m)
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Figuur 12 : P99,79 NOx impact in onmiddellijke omgeving site (rasters 25 m x 25 m)
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Bijlage MG1 - Totale bevolkingsaantallen en -dichtheden van gemeenten in de wijde
omgeving van Engie-Electrabel te Vilvoorde, die zich geheel of gedeeltelijk situeren binnen
het studiegebied van de discipline lucht
Oppervlakte (2,3)

Gemiddelde
Bevolkingsdichtheid
(#/km2)

Gemeente

Bevolking (1,3)

Anderlecht

117.412

17,7

6.617

Asse

32.402

49,6

653

Bertem

9.803

29,7

330

Bonheiden

14.704

29,3

502

Boortmeerbeek

12.102

18,6

651

Bornem

21.039

45,8

460

Brussel

178.552

32,6

5.477

Buggenhout

14.469

25,3

573

Dilbeek

41.450

41,2

1.007

Duffel

17.292

22,7

761

Elsene

85.541

6,3

13.482

Etterbeek

47.180

3,1

14.981

Evere

39.556

5

7.911

Ganshoren

24.269

2,5

9.708

Grimbergen

36.742

38,6

952

Haacht

14.296

30,6

468

Herent

21.213

32,7

648

Huldenberg

9.743

39,6

246

Jette

51.426

5

10.285

Kampenhout

11.689

33,5

349

Kapelle-op-den-Bos

9.370

15,2

616

Koekelberg

21.638

1,2

18.455

Kortenberg

19.714

34,5

571

Lier

34.905

49,7

702

Londerzeel

18.274

36,3

503

Machelen

14.764

11,6

1.273

Mechelen

84.523

65,2

1.296

Meise

18.742

34,8

539

Merchtem

16.083

36,7

438

(km2)
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Oppervlakte (2,3)

Gemiddelde
Bevolkingsdichtheid
(#/km2)

Gemeente

Bevolking (1,3)

Oud Heverlee

10.973

31,1

352

Oudergem

33.161

9,0

3.671

Putte

17.227

35,0

493

Puurs

16.999

33,4

509

Rumst

15.140

19,9

761

Schaarbeek

132.590

8,1

16.369

Sint-Agatha-Berchem

24.224

2,9

8.213

Sint-Amands

8.332

15,6

535

Sint-Gillis

50.659

2,5

20.065

Sint-Jans-Molenbeek

96.586

5,9

16.393

Sint-Joost-ten-Node

27.402

1,1

23.989

Sint-Katelijne Waver

20.609

36,1

571

Sint-Lambrechts-Woluwe

54.311

7,2

7.517

Sint-Pieters leeuw

33.512

40,4

830

Sint-Pieters-Woluwe

41.207

8,9

4.655

Steenokkerzeel

11.924

23,5

507

Tervuren

21.572

32,9

655

Vilvoorde

43.017

21,5

2.001

Wemmel

16.059

8,7

1.846

Wezenbeek Oppem

14.095

6,8

2.067

Willebroek

25.745

27,4

939

Zaventem

33.034

27,6

1.197

Zemst

23.068

42,8

539

(1)
(2)
(3)

(km2)

cfr. http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm, geconsulteerd op 09/05/2017 (recentste gegevens d.d. 01/01/2016)
cfr. https://bestat.economie.fgov.be/, geconsulteerd op 09/05/2017 (recentste gegevens d.d. 01/01/2016)
het aangegeven bevolkingsaantal en de oppervlakte per gemeente betreft de totale bevolking/oppervlakte binnen de gemeente,
dus niet enkel het gedeelte van de gemeente dat zich binnen het studiegebied van de discipline lucht situeert.

p. 2/2

Bijlage MG 2 : gevoelige bestemmingen
Tabel 1 : overzicht gevoelige bestemmingen in het studiegebied in de omgeving van het projectgebied

X
m
153358
156522
156897
150730
151375
155524
157723
149640
149854
159349
153004
156605
156685
154405
154657
155141
155384
158930
159125
149889
150281
150309
152761
153962

Y
m
186591
186049
186166
184072
184462
184421
184524
182937
182949
183320
181937
182017
182052
180673
180601
180698
180655
180315
180155
180008
180057
180052
179808
179952

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Vilvoorde en omgeving
Lagere en kleuterscholen
Gemeentelijke basisschool De Pimpernel
GO! Basisschool Wonderwijs
Vrije Basisschool Tuimeling
Vrije Basisschool De Cirkel
Gemeentelijke basisschool Mozaiek
Gemeentelijke basisschool De Waterleest
Vrije Basisschool
Gemeentelijke Basisschool 't Mierken
Gemeentelijke Basisschool 't Mierken
Gemeentelijke Basisschool De Regenboog
Vrije Basisschool De Ankering
Gemeentelijke Basisschool De Groene Planeet
Gemeentelijke Basisschool De Biekorf
GO! Basisschool Klim Op
Vrije Basisschool Sint Jozef
Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs oase
GO! Freinetschool De Zwierezwaai
Vrije Basisschool Cajetanusschool
Vrije Basisschool Cajetanusschool
GO! Basisschool De regenboog
Vrije kleuterschool Prinsenhof
Vrije lagere school Prinsenhof
Gemeentelijke basisschool
Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Klavertje 4

straat

gemeente

Splitstraat 274
Bovenweg 17
Brusselsesteenweg 23
Dorpsstraat 24
Nachtegaallaan 5
Waterleestweg 20
Pastorijsttraat 15
Gemeentehuisstraat 1
Molenstraat 14
Molenveld 26
Heienbeekstraat 26
Karel Trekelstraat 30
Karel Trekelstraat 42
Karel Ledeganckstraat 16
Groenstraat 244
de Bavaylei 130
de Bavaylei 134
de Ribaucourtplein 7
Tervuursestwg 176
Speelbroek 38
Prinsenstraat 17
Prinsenstraat 19
Jean Deschampsstraat 19/21
Guldenschaapstraat 27

1980 Zemst
1980 Zemst
1980 Zemst
1851 Grimbergen
1852 Grimbergen
1980 Zemst
1982 Zemst
1852 Grimbergen
1853 Grimbergen
1982 Zemst
1850 Grimbergen
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1820 Steenokkerzeel
1820 Steenokkerzeel
1850 Grimbergen
1850 Grimbergen
1850 Grimbergen
1850 Grimbergen
1800 Vilvoorde
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154011
154431
155086
156042
156130
154347
153121
153020

180068
179979
179811
179588
179509
179503
179348
179287

25
26
27
28
29
30
31
32

154803
155045
149761
153677
153309
153731
153920
154010
153736
154314

180814
180536
180222
180223
179918
179964
179978
180069
179587
179586

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

154569
158902
148951
150731
156156
157644
159003
155831
156941

184937
186472
185537
184090
184675
184541
184474
183938
184864

43
44
45
46
47
48
49
50
51

Vrije basisschool De knipoog
Gemeentelijke basisschool t Groentje
Gemeentelijke basisschool De Kastanjelaar
Vrije basisschool De Lampion
Gemeentelijke basisschool De Doening
GO! Basisschool Kaleido
Vrije basisschool Heilig hart
Gemeentelijke basisschool Kinderkoppen
Secundaire scholen
GO! Atheneum Emanuel Hiel Schaarbeek-Evere
GO! Tecnisch Atheneum Horteco Vilvoorde
GO! Atheneum Grimbergen
Stedelijke school Buitengewoon secundair onderwijs De Vest
TecnOV
Het College
Virgo
Virgo
GO! Tecnisch Atheneum campus De Brug Vilvoorde
GO! Atheneum Viloorde
Groepsopvang Baby's en peuters
De Tutterkes
Mippie en Moppie 5
Bambilino
Kribbekrabbel
Villa Clementina
De Kaboutertuin
Boom Vol Geluk
Mippie en Moppie 3
Mippie en Moppie 4

F. Rooseveltlaan 98
Groenstraat 21
Perksestraat 125
Kerkstraat 14
Aarschotsestraat 14
Van Helmontstraat 6
Thaelstraat 7
Vlierkensstraat 49

1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde

Groenstraat 260
De Bavaylei 116
Lagesteenweg 77
Vestenstraat 14
Zennelaan 51
Mechelsestraat 7
Hellingstraat 44
Franklin Roosveltlaan 98
Vaartsraat 1
Leopoldstraat 22

1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1850 Grimbergen
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vivoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde

Stijn Streuvelslaan 297
Tervuursesteenweg 358
Meiselaan 52
Dorpsstraat 22
Brusselsesteenweg 143
Pastorijstraat 24
Tervuursesteenweg 626
Kreupelstraat 66
Weverstraat 3

1980 Zemst
1981 Zemst
1880 Kapelle op den Bosch
1851 Grimbergen
1980 Zemst
1982 Zemst
1982 Zemst
1980 Zemst
1982 Zemst
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159380
149716
156661
157051
155076
149360
154247
156662
158412
158760

182829
182401
182202
181843
180848
180781
180680
180510
180395
180210

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Tropikidz
Kinderdagverblijf Grimbergen
De Bosvriendjes
Bloemetjes/ Bijtjes
KaDeeke
De Koalabeertjes
Zonnetje Vilvoorde
De Puzzel
De Prinskes
Bij Falke

Boektsestraat 30A
Zevensterre 9
Haesendonckstraat 39
Eggenpad 3
Nieuwe Rolleweg 151
Wolvertemssteenweg 210
Mechelsesteenweg 151B
Martelarenstraat 181
Krekelenhoekstraat 17
Driesstraat 28

1820 Steenokkerzeel
1852 Grimbergen
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1850 Grimbergen
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1820 Steenokkerzeel
1820 Steenokkerzeel

159008
149615
153543
153938
154266
155895
153990
154086

180160
179380
179630
179551
179692
179427
179078
179036

62
63
64
65
66
67
68
69

Driesstraat 2
Dr. Hemerijcklaan 21
Vaartsraat 42
Heldenplein 8
Leuvensestraat 104
Aarschotsestraat 63
Harensesteenweg 72
Schaarbeeklei 144

1820 Steenokkerzeel
1850 Grimbergen
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde

156110
156095
156513
156544
150847
149362
149701
150540
153894
154537

186170
186104
185883
185833
184160
180931
180495
180397
179698
179772

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

De spruitjes
BVBa llonka
Zonnetje Vilvoorde
Kabouterland
Pomato
De kinderhoeve
De kikker
De regenboog bvba
Ziekenhuizen, Rusthuizen en woonzorgcentra
Releghem
Gaw De Meerpaal ocmw zemst
Gaw Zonnesteen zemst
Gaw Zonnesteen zemst
Seniorie Deen Bogaet
Ter Biest
GAW De Maalbeek 1 Grimbergen
Heilig Hart Grimbergen
WZC De Stichel
WZC Seniorenresidentie Rietdijk

Lindesttraat 60
Lindestraat 54
Leopoldstraat 63
Brusselsesteenweg 144
Dorpsstraat 1
Chrysantenlaan 50
Brusselsesteenweg 37
Veldkantstraat 30
Kleine Molensstraat 9
Bolwerkstraat 7

1980 Zemst
1980 Zemst
1980 Zemst
1980 Zemst
1851 Grimbergen
1850 Grimbergen
1850 Grimbergen
1850Grimbergen
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
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153490
153488
153561
153868
153963
153492
149800
149474
154221
149360
157616
157712

179629
179577
179592
179535
179152
179781
182978
180908
180293
178879
178684
178712

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

GAW Het Poorthuys
GAW De Steenkaai
GAW De Steenkaai
GAW Riverpark
Filfurdo
AZ Vilvoorde
Beschut wonen De Raster
CGG Aeneas
CGG Ahasverus
PVT Kraaienberg
AZH Nationale MS Centrum
Campus Melsbroek PVT

Vlaanderenstraat 6
Vlaanderenstraat 4
Vlaanderenstraat 4
Tuchthuisstraat 2
Harensesteenweg 72
Gendarmeriestraat 65
Molenstraat 7
Ruwaai 12
Consciencestraat 16
Grimbergsesteenweg 40
Vanheylenstraat 16
Vanheylenstraat 16

1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1800 Vilvoorde
1852 Grimbergen
1850 Grimbergen
1800 Vilvoorde
1850 Grimbergen
1820 Steenokkerzeel
1820 Steenokkerzeel
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Figuur 1 : ligging meest nabij gelegen gevoelige bestemmingen (aangeduid op kaart met P99,79 uurgemiddelde NOx-impact in de geplande situatie)
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Figuur 2 : ligging in kaart gebrachte gevoelige bestemmingen (aangeduid op kaart met P99,18 daggemiddelde SO2-impact in de geplande situatie)
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Figuur 3 : ligging in kaart gebrachte gevoelige bestemmingen gelegen in gebied met de hoogste impact in de geplande situatie (aangeduid op kaart met P99,18 daggemiddelde SO2-impact in
de geplande situatie)
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Figuur 4 : ligging in kaart gebrachte gevoelige bestemmingen gelegen in gebied met de hoogste impact in de geplande situatie (aangeduid op kaart met P99,79 uurgemiddelde NOx-impact in
de geplande situatie)
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Bijlage MG 3 : overzicht berekende impact thv bewoning
Tabel 1: NO2 concentraties en impact berekend thv bewoning, uitgedrukt in % tov doelstellingen (de indicatieve P99,79 impact inzake NO2 werd op twee verschillende manieren berekend,
voor details zie hoofdstuk lucht)

indicatief
indicatief (60% NOx)

indicatief

indicatief
(60% NOx)

AG-2020

AG-2020

impact
+ AG

impact
+ AG

impact

impact

impact

NO2

NO2

NO2

NO2

NO2

NO2

NOx

avg

P99.79

avg

P99.79

avg

P99.79

avg

P99.79

avg

P99.79

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

impact

impact

impact

NOX NO2-equiv

NO2-equiv

X

Y

154777

181235

MP1

21.3

68.9

21.4

69.3

0.04

0.4

0.1

6.9

0.1

4.2

151910

179532

MP2

25.4

81.1

25.4

81.2

0.06

0.1

0.1

9.7

0.1

5.8

154684

182740

MP3

19.1

64.7

19.3

65.0

0.23

0.2

0.3

16.0

0.2

9.6

153260

181970

w1

19.7

66.5

19.7

66.6

0.02

0.1

0.1

4.7

0.1

2.8

154840

182930

w2

19.1

64.7

19.4

64.9

0.28

0.2

0.3

16.3

0.2

9.8

155520

181930

w3

19.6

66.5

19.7

66.8

0.06

0.3

0.1

11.2

0.1

6.7

154930

181370

w4

21.0

68.3

21.0

68.5

0.03

0.3

0.1

7.9

0.1

4.7

154500

180940

w5

21.9

71.4

21.9

71.8

0.04

0.4

0.1

5.8

0.1

3.5

155120

179920

w6

25.5

85.8

25.6

85.9

0.03

0.1

0.1

6.5

0.1

3.9

157618

190722

w7

23.0

71.1

23.2

71.3

0.16

0.3

0.2

10.9

0.1

6.5

158800

186700

w8

19.9

64.7

20.5

65.9

0.61

1.2

0.4

13.3

0.3

8.0

156818

186122

w9

19.6

64.2

19.9

64.9

0.38

0.7

0.5

13.3

0.3

8.0

157018

184722

w10

19.2

64.1

19.7

64.7

0.47

0.6

0.5

12.3

0.3

7.4

156018

183322

w11

19.4

65.6

19.7

65.9

0.34

0.3

0.4

15.6

0.3

9.4

150418

180322

w12

22.6

72.7

22.7

72.7

0.06

0.1

0.1

10.0

0.1

6.0

153818

179522

w13

25.9

83.7

25.9

83.8

0.01

0.1

0.1

4.1

0.1

2.5

155040

189320

w14

20.8

68.2

20.9

69.3

0.13

1.1

0.2

11.3

0.1

6.8

149130

188370

w15

16.0

54.8

16.1

55.7

0.07

0.9

0.1

15.3

0.1

9.2

146790

180940

w16

18.8

63.1

18.8

64.1

0.07

1.0

0.1

13.8

0.1

8.3
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149110

177750

w17

28.2

86.3

28.3

86.8

0.08

0.5

0.1

13.7

0.1

8.2

150420

177150

w18

29.4

89.1

29.5

90.6

0.09

1.5

0.1

11.8

0.1

7.1

155010

175690

w19

30.4

90.1

30.5

90.3

0.09

0.1

0.1

12.0

0.1

7.2

154860

177630

w20

30.2

92.0

30.3

92.0

0.05

0.0

0.1

9.4

0.1

5.6

157310

175540

w21

27.8

86.1

27.9

86.6

0.08

0.5

0.1

12.5

0.1

7.5

160480

177220

w22

22.8

72.5

22.9

73.1

0.07

0.7

0.1

11.8

0.1

7.1

156150

179690

w23

26.6

88.4

26.7

88.4

0.05

0.1

0.1

9.4

0.1

5.6

159050

183230

w24

18.1

62.1

18.2

62.9

0.12

0.8

0.2

12.4

0.1

7.4

162520

190220

w25

17.8

58.2

18.0

59.2

0.21

1.0

0.2

9.7

0.1

5.8

160220

188860

w26

22.8

71.7

23.1

72.6

0.28

0.9

0.3

13.0

0.2

7.8

164240

185290

w27

16.5

56.0

16.5

59.5

0.08

3.5

0.1

10.7

0.1

6.4

151050

176530

w28

30.3

89.4

30.4

89.8

0.08

0.4

0.1

12.5

0.1

7.5

151750

177300

w29

29.5

87.5

29.5

87.7

0.07

0.2

0.1

10.5

0.1

6.3

153700

176350

w30

30.5

89.0

30.6

89.3

0.05

0.2

0.1

11.2

0.1

6.7

151300

174250

w31

34.7

100.5

34.8

100.6

0.08

0.1

0.1

11.5

0.1

6.9

150730

172460

w32

33.6

97.3

33.7

97.4

0.07

0.1

0.1

13.6

0.1

8.2

155730

173380

w33

29.5

87.2

29.6

87.2

0.06

0.1

0.1

11.9

0.1

7.2

154270

181360

AD1

21.0

68.1

21.1

68.6

0.10

0.5

0.1

14.3

0.1

8.6

154610

181430

AD2

20.8

67.8

20.8

68.2

0.04

0.4

0.1

7.5

0.1

4.5

154450

181270

AD3

21.3

68.8

21.3

69.2

0.08

0.5

0.1

11.2

0.1

6.7

154490

181100

AD4

21.6

70.8

21.7

71.3

0.04

0.5

0.1

7.5

0.1

4.5

20

200

20

200

20

200

20

200

GAW
kleiner dan
verschilberekening uit files met AG
achtergrond AG 2020

AG : achtergrond
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Tabel 2 : relatieve NO2 concentraties en impact berekend thv bewoning, uitgedrukt in % tov doelstellingen (de indicatieve P99,79 impact inzake NO2 werd op twee verschillende manieren
berekend, voor details zie hoofdstuk lucht)

gepland

AG-2020

AG-2020

impact
+ AG

impact
+ AG

impact

indicatief
impact (60% NOx)

indicatief
(60% NOx)

NO2

NO2

NO2

NO2

NO2

NO2 NO2-equiv

NO2-equiv

avg

P99.79

avg

P99.79

avg

P99.79

avg

P99.79

%

%

%

%

%

%

%

%

X

Y

154777

181235

MP1

106.7

34.5

106.9

34.7

0.2

0.2

0.5

2.1

151910

179532

MP2

126.9

40.5

127.2

40.6

0.3

0.0

0.5

2.9

154684

182740

MP3

95.6

32.4

96.7

32.5

1.2

0.1

0.8

4.8

153260

181970

w1

98.3

33.3

98.4

33.3

0.1

0.1

0.3

1.4

154840

182930

w2

95.4

32.3

96.8

32.4

1.4

0.1

1.0

4.9

155520

181930

w3

98.1

33.2

98.4

33.4

0.3

0.2

0.5

3.4

154930

181370

w4

104.9

34.1

105.1

34.3

0.2

0.1

0.5

2.4

154500

180940

w5

109.4

35.7

109.6

35.9

0.2

0.2

0.3

1.7

155120

179920

w6

127.6

42.9

127.8

43.0

0.2

0.0

0.3

1.9

157618

190722

w7

115.2

35.5

116.0

35.7

0.8

0.1

0.7

3.3

158800

186700

w8

99.7

32.4

102.7

33.0

3.1

0.6

1.3

4.0

156818

186122

w9

97.8

32.1

99.7

32.4

1.9

0.3

1.4

4.0

157018

184722

w10

96.0

32.1

98.3

32.4

2.3

0.3

1.6

3.7

156018

183322

w11

96.8

32.8

98.5

32.9

1.7

0.2

1.3

4.7

150418

180322

w12

113.0

36.3

113.3

36.3

0.3

0.1

0.5

3.0

153818

179522

w13

129.7

41.9

129.7

41.9

0.1

0.1

0.3

1.2

155040

189320

w14

104.0

34.1

104.7

34.7

0.6

0.6

0.5

3.4

149130

188370

w15

80.0

27.4

80.3

27.9

0.3

0.5

0.5

4.6

146790

180940

w16

93.8

31.5

94.1

32.0

0.4

0.5

0.5

4.1

149110

177750

w17

141.1

43.1

141.5

43.4

0.4

0.3

0.3

4.1

150420

177150

w18

147.1

44.6

147.6

45.3

0.4

0.8

0.3

3.5
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155010

175690

w19

152.2

45.1

152.6

45.1

0.4

0.1

0.5

3.6

154860

177630

w20

151.0

46.0

151.3

46.0

0.3

0.0

0.5

2.8

157310

175540

w21

139.2

43.0

139.6

43.3

0.4

0.3

0.3

3.7

160480

177220

w22

113.9

36.2

114.3

36.6

0.4

0.3

0.5

3.5

156150

179690

w23

133.2

44.2

133.4

44.2

0.3

0.1

0.5

2.8

159050

183230

w24

90.5

31.1

91.1

31.4

0.6

0.4

0.5

3.7

162520

190220

w25

88.9

29.1

90.0

29.6

1.0

0.5

0.7

2.9

160220

188860

w26

114.1

35.8

115.5

36.3

1.4

0.5

1.0

3.9

164240

185290

w27

82.3

28.0

82.7

29.7

0.4

1.7

0.3

3.2

151050

176530

w28

151.7

44.7

152.1

44.9

0.4

0.2

0.3

3.7

151750

177300

w29

147.3

43.8

147.6

43.8

0.4

0.1

0.3

3.1

153700

176350

w30

152.7

44.5

153.0

44.6

0.3

0.1

0.5

3.4

151300

174250

w31

173.5

50.3

173.9

50.3

0.4

0.0

0.3

3.4

150730

172460

w32

167.9

48.6

168.3

48.7

0.4

0.1

0.5

4.1

155730

173380

w33

147.7

43.6

148.0

43.6

0.3

0.1

0.5

3.6

154270

181360

AD1

104.8

34.1

105.3

34.3

0.5

0.2

0.4

4.3

154610

181430

AD2

104.0

33.9

104.2

34.1

0.2

0.2

0.5

2.2

154450

181270

AD3

106.3

34.4

106.7

34.6

0.4

0.2

0.3

3.4

154490

181100

AD4

108.1

35.4

108.3

35.6

0.2

0.2

0.5

2.3

kleiner dan
verschilberekening uit files met AG
achtergrond AG 2020
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Tabel 3 : impact inzake CO, SO2 en NH3 berekend thv bewoning (voor SO2 berekend als absolute worst case bijdrage en als meer realistische benadering; voor details mbt de berekeningen
wordt verwezen naar het hoofdstuk lucht)

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

realist.

realist.

realist.

worst
case

impact

impact

impact

impact

impact

impact

impact

impact

impact

impact

SO2

SO2

SO2

SO2

NH3

avg P99,73 u

P99.18 d

avg

avg

CO

CO

CO

SO2

SO2

P99.18

P99.90

max.u

P99,73 u

P99.18 d

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

X

Y

154777

181235

MP1

10

11

25

2.8

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

151910

179532

MP2

10

22

30

2.1

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

154684

182740

MP3

10

34

42

3.8

1.3

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

153260

181970

w1

10

7

8

2.0

0.4

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

154840

182930

w2

10

34

39

3.9

1.5

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

155520

181930

w3

10

25

36

2.4

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

154930

181370

w4

10

19

28

2.5

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

154500

180940

w5

10

8

9

2.5

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

155120

179920

w6

10

17

26

1.5

0.5

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

157618

190722

w7

10

25

38

2.6

0.6

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

158800

186700

w8

10

31

35

3.2

1.1

0.5

0.3

0.2

0.02

0.14

156818

186122

w9

10

28

30

3.2

1.1

0.5

0.3

0.2

0.02

0.16

157018

184722

w10

10

26

28

3.0

1.4

0.5

0.3

0.2

0.02

0.18

156018

183322

w11

10

31

34

3.6

1.5

0.5

0.3

0.2

0.02

0.14

150418

180322

w12

10

24

31

2.3

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

153818

179522

w13

10

11

19

1.2

0.3

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

155040

189320

w14

10

25

40

2.7

0.9

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

149130

188370

w15

10

33

38

3.6

0.8

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

146790

180940

w16

10

30

36

3.2

0.6

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

149110

177750

w17

10

29

36

3.2

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

150420

177150

w18

10

27

33

2.8

1.2

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1
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155010

175690

w19

10

26

33

2.8

0.4

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

154860

177630

w20

10

21

27

2.3

0.6

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

157310

175540

w21

10

30

34

2.9

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

160480

177220

w22

10

31

41

2.6

0.4

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

156150

179690

w23

10

23

25

2.1

0.5

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

159050

183230

w24

10

26

30

3.0

0.6

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

162520

190220

w25

10

22

35

2.2

0.6

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

160220

188860

w26

10

31

38

2.9

0.8

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

164240

185290

w27

10

29

40

2.4

0.4

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

151050

176530

w28

10

27

30

2.8

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

151750

177300

w29

10

24

30

2.5

0.5

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

153700

176350

w30

10

25

31

2.6

0.6

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

151300

174250

w31

10

32

35

3.3

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

150730

172460

w32

10

30

38

3.1

0.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

155730

173380

w33

10

28

38

2.4

0.4

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

154270

181360

AD1

10

19

21

5.0

1.7

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

154610

181430

AD2

10

15

21

2.3

0.5

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

154450

181270

AD3

10

15

17

4.8

1.5

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

154490

181100

AD4

10

10

11

3.1

0.8

0.5

0.3

0.2

0.02

0.1

125

50

125

50

500

GAW

7000

30000

kleiner dan
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Tabel 4 : relatieve impact inzake CO, SO2 en NH3 berekend thv bewoning, uitgedrukt in % tov doelstellingen (voor SO2 berekend als absolute worst case bijdrage en als meer realistische
benadering; voor details mbt de berekeningen wordt verwezen naar het hoofdstuk lucht)

relatieve concentratie / impact

X

Y

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

realist.

realist.

worst
case

impact

impact

impact

impact

impact

impact

impact

CO

CO

SO2

SO2

SO2

SO2

NH3

P99.18

max.u

P99.18 d

avg

P99.18 d

avg

avg

%

%

%

%

%

%

%

154777 181235 MP1

0.1

0.1

0.5

1.0

0.2

0.04

0.1

151910 179532 MP2

0.1

0.1

0.6

1.0

0.2

0.04

0.1

154684 182740 MP3

0.1

0.1

1.1

1.0

0.2

0.04

0.1

153260 181970 w1

0.1

0.0

0.3

1.0

0.2

0.04

0.1

154840 182930 w2

0.1

0.1

1.2

1.0

0.2

0.04

0.1

155520 181930 w3

0.1

0.1

0.5

1.0

0.2

0.04

0.1

154930 181370 w4

0.1

0.1

0.6

1.0

0.2

0.04

0.1

154500 180940 w5

0.1

0.0

0.6

1.0

0.2

0.04

0.1

155120 179920 w6

0.1

0.1

0.4

1.0

0.2

0.04

0.1

157618 190722 w7

0.1

0.1

0.4

1.0

0.2

0.04

0.1

158800 186700 w8

0.1

0.1

0.9

1.0

0.2

0.04

0.1

156818 186122 w9

0.1

0.1

0.9

1.0

0.2

0.04

0.1

157018 184722 w10

0.1

0.1

1.1

1.0

0.2

0.04

0.1

156018 183322 w11

0.1

0.1

1.2

1.0

0.2

0.04

0.1

150418 180322 w12

0.1

0.1

0.6

1.0

0.2

0.04

0.1

153818 179522 w13

0.1

0.1

0.2

1.0

0.2

0.04

0.1

155040 189320 w14

0.1

0.1

0.7

1.0

0.2

0.04

0.1

149130 188370 w15

0.1

0.1

0.6

1.0

0.2

0.04

0.1

146790 180940 w16

0.1

0.1

0.5

1.0

0.2

0.04

0.1

149110 177750 w17

0.1

0.1

0.6

1.0

0.2

0.04

0.1

150420 177150 w18

0.1

0.1

0.9

1.0

0.2

0.04

0.1
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155010 175690 w19

0.1

0.1

0.3

1.0

0.2

0.04

0.1

154860 177630 w20

0.1

0.1

0.5

1.0

0.2

0.04

0.1

157310 175540 w21

0.1

0.1

0.5

1.0

0.2

0.04

0.1

160480 177220 w22

0.1

0.1

0.3

1.0

0.2

0.04

0.1

156150 179690 w23

0.1

0.1

0.4

1.0

0.2

0.04

0.1

159050 183230 w24

0.1

0.1

0.5

1.0

0.2

0.04

0.1

162520 190220 w25

0.1

0.1

0.5

1.0

0.2

0.04

0.1

160220 188860 w26

0.1

0.1

0.6

1.0

0.2

0.04

0.1

164240 185290 w27

0.1

0.1

0.3

1.0

0.2

0.04

0.1

151050 176530 w28

0.1

0.1

0.6

1.0

0.2

0.04

0.1

151750 177300 w29

0.1

0.1

0.4

1.0

0.2

0.04

0.1

153700 176350 w30

0.1

0.1

0.5

1.0

0.2

0.04

0.1

151300 174250 w31

0.1

0.1

0.6

1.0

0.2

0.04

0.1

150730 172460 w32

0.1

0.1

0.5

1.0

0.2

0.04

0.1

155730 173380 w33

0.1

0.1

0.3

1.0

0.2

0.04

0.1

154270 181360 AD1

0.1

0.1

1.4

1.0

0.2

0.04

0.1

154610 181430 AD2

0.1

0.1

0.4

1.0

0.2

0.04

0.1

154450 181270 AD3

0.1

0.1

1.2

1.0

0.2

0.04

0.1

154490 181100 AD4

0.1

0.0

0.6

1.0

0.2

0.04

0.1

kleiner dan
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Tabel 5: NO2 concentraties en impactbijdragen berekend thv gevoelige bestemmingen ( de indicatieve P99,79 impact inzake NO2 werd op twee verschillende manieren berekend, voor details
zie hoofdstuk lucht)

Vilvoorde en
omgeving

Scholen
X

X

Y

Lagere en kleuter

1

153358

186591

2

156522

3

AG2020

worst
case indicatief
AG- impact impact
impact
impact
2020
+ AG
+ AG verschil- verschil-

NO2

NO2

avg P99.79

worst
case indicatief
impact

indicatief
(60%
NOx)
impact
NO2equiv

NO2

NO2

NO2

NOx

NOX

impact
NO2equiv

avg P99.79

avg

P99.79

avg

P99.79

avg

P99.79

NO2

impact

indicatief
(60%
NOx)

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

Gemeentelijke basisschool De Pimpernel

15.2

53

15.3

53

0.1

0.0

0.1

12.7

0.1

7.6

186049

GO! Basisschool Wonderwijs

19.4

64

19.8

64

0.4

0.0

0.5

13.2

0.3

7.9

156897

186166

Vrije Basisschool Tuimeling

19.6

64

19.9

65

0.4

0.7

0.5

13.3

0.3

8.0

5

151375

184462

Gemeentelijke basisschool Mozaiek

15.4

56

15.5

56

0.1

0.0

0.1

9.8

0.0

5.9

6

155524

184421

Gemeentelijke basisschool De Waterleest

19.0

64

19.4

64

0.4

0.0

0.5

14.8

0.3

8.9

7

157723

184524

Vrije Basisschool

19.0

64

19.3

65

0.3

0.5

0.4

12.8

0.2

7.7

10

159349

183320

Gemeentelijke Basisschool De Regenboog

18.1

61

18.2

63

0.1

2.0

0.2

13.3

0.1

8.0

11

153004

181937

19.7

67

19.7

67

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

2.5

12

156605

182017

Vrije Basisschool De Ankering
Gemeentelijke Basisschool De Groene
Planeet

19.0

66

19.1

66

0.1

0.0

0.1

13.3

0.1

8.0

13

156685

182052

Gemeentelijke Basisschool De Biekorf

19.0

66

19.1

66

0.1

0.0

0.1

13.3

0.1

8.0

14

154405

180673

GO! Basisschool Klim Op

22.6

73

22.6

74

0.0

0.8

0.0

4.1

0.0

2.5

15

154657

180601

22.8

73

22.8

74

0.0

0.1

0.0

4.2

0.0

2.5

16

155141

180698

Vrije Basisschool Sint Jozef
Gemeentelijke lagere school voor
buitengewoon onderwijs oase

22.6

73

22.7

74

0.1

0.1

0.0

5.0

0.0

3.0

17

155384

180655

GO! Freinetschool De Zwierezwaai

22.7

73

22.8

74

0.1

0.6

0.0

6.6

0.0

3.9

25

154011

180068

Vrije basisschool De knipoog

23.9

85

23.9

85

0.1

0.0

0.0

3.4

0.0

2.0

180814

Secundaire scholen
GO! Atheneum Emanuel Hiel SchaarbeekEvere

22.3

72

22.3

73

0.0

1.1

0.0

4.9

0.0

3.0

33

154803
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34

155045

180536

22.9

73

23.0

74

0.0

0.1

0.0

5.0

0.0

3.0

180223

GO! Tecnisch Atheneum Horteco Vilvoorde
Stedelijke school Buitengewoon secundair
onderwijs De Vest

36

153677

40

154010

23.5

73

23.5

74

0.0

0.6

0.0

3.5

0.0

2.1

180069

Virgo

23.9

85

23.9

85

0.1

0.0

0.0

3.4

0.0

2.0

Groepsopvang Baby's en peuters
43

154569

184937

De Tutterkes

17.8

62

18.0

62

0.2

0.0

0.2

13.2

0.1

7.9

44

158902

186472

Mippie en Moppie 5

19.7

64

20.0

66

0.3

1.2

0.4

13.5

0.2

8.1

47

156156

184675

Villa Clementina

19.4

65

19.8

66

0.4

1.4

0.6

13.8

0.3

8.3

48

157644

184541

De Kaboutertuin

19.0

64

19.3

65

0.3

0.5

0.4

12.8

0.2

7.7

49

159003

184474

Boom Vol Geluk

18.7

63

18.8

64

0.1

0.8

0.2

12.8

0.1

7.7

50

155831

183938

Mippie en Moppie 3

19.3

65

19.8

66

0.5

0.7

0.6

14.9

0.4

8.9

51

156941

184864

Mippie en Moppie 4

19.2

64

19.7

65

0.5

0.9

0.6

12.7

0.3

7.6

52

159380

182829

Tropikidz

17.9

61

18.0

62

0.1

1.1

0.1

10.3

0.1

6.2

54

156661

182202

De Bosvriendjes

19.0

65

19.1

66

0.1

0.3

0.1

13.7

0.1

8.2

55

157051

181843

Bloemetjes/ Bijtjes

19.3

66

19.4

66

0.1

0.0

0.1

11.7

0.1

7.0

56

155076

180848

KaDeeke

22.3

72

22.3

72

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

3.4

58

154247

180680

Zonnetje Vilvoorde
Ziekenhuizen, Rusthuizen en
woonzorgcentra

22.6

73

22.6

73

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

2.5

70

156110

186170

Releghem

19.6

64

19.8

64

0.2

0.2

0.4

12.9

0.3

7.7

71

156095

186104

Gaw De Meerpaal ocmw zemst

19.6

64

19.8

64

0.2

0.5

0.5

12.9

0.3

7.7

72

156513

185883

Gaw Zonnesteen zemst

19.4

64

19.8

64

0.4

0.1

0.5

13.2

0.3

7.9

73

156544

185833

Gaw Zonnesteen zemst

19.4

64

19.8

64

0.4

0.1

0.5

13.2

0.3

7.9

88

154221

180293

CGG Ahasverus

23.4

74

23.4

74

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

2.3

20

200

20

200

20

200

20.0

200.0

GAW
verschilberekening uit files met AG
achtergrond AG 2020

AG : achtergrond
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Tabel 6: relatieve NO2 concentraties en impact berekend thv gevoelige bestemmingen, uitgedrukt in % tov doelstellingen ( de indicatieve P99,79 impact inzake NO2 werd op twee verschillende
manieren berekend, voor details zie hoofdstuk lucht)

Vilvoorde en
omgeving

Scholen
X

X

Y

Lagere en kleuter

1

153358

186591

2

156522

3

156897

5

impact

impact

NO2

NO2

NO2

indicatief
(60%
NOx)
NO2equiv

avg P99.79

avg

P99.79

avg

P99.79

AG2020

AG- impact impact
2020
+ AG
+ AG

NO2

NO2

avg P99.79

NO2

indicatief
(60%
NOx)
NO2equiv

%

%

%

%

%

%

%

%

Gemeentelijke basisschool De Pimpernel

75.9

26.7

76.3

26.7

0.4

0.0

0.3

3.8

186049

GO! Basisschool Wonderwijs

97.1

31.9

99.0

31.9

1.9

0.0

1.5

4.0

186166

Vrije Basisschool Tuimeling

97.8

32.1

99.7

32.4

1.9

0.4

1.4

4.0

151375

184462

Gemeentelijke basisschool Mozaiek

77.2

27.8

77.4

27.8

0.3

0.0

0.2

2.9

6

155524

184421

Gemeentelijke basisschool De Waterleest

94.8

32.0

96.8

32.0

2.0

0.0

1.5

4.4

7

157723

184524

Vrije Basisschool

95.0

32.0

96.6

32.3

1.6

0.3

1.1

3.8

10

159349

183320

Gemeentelijke Basisschool De Regenboog

90.5

30.7

91.2

31.7

0.6

1.0

0.5

4.0

11

153004

181937

98.5

33.5

98.7

33.5

0.2

0.0

0.1

1.2

12

156605

182017

Vrije Basisschool De Ankering
Gemeentelijke Basisschool De Groene
Planeet

95.1

32.8

95.5

32.8

0.4

0.0

0.3

4.0

13

156685

182052

Gemeentelijke Basisschool De Biekorf

95.1

32.8

95.5

32.8

0.4

0.0

0.3

4.0

14

154405

180673

GO! Basisschool Klim Op

113.1

36.4

113.2

36.8

0.2

0.4

0.1

1.2

15

154657

180601

113.8

36.4

113.9

36.8

0.1

0.1

0.1

1.3

16

155141

180698

Vrije Basisschool Sint Jozef
Gemeentelijke lagere school voor
buitengewoon onderwijs oase

113.1

36.4

113.4

36.8

0.3

0.1

0.1

1.5

17

155384

180655

GO! Freinetschool De Zwierezwaai

113.6

36.4

114.1

36.8

0.5

0.3

0.1

2.0

25

154011

180068

Vrije basisschool De knipoog

119.3

42.6

119.6

42.6

0.3

0.0

0.1

1.0

111.6

36.2

111.7

36.7

0.1

0.5

0.1

1.5

114.7

36.4

114.8

36.8

0.0

0.1

0.1

1.5

33

154803

180814

Secundaire scholen
GO! Atheneum Emanuel Hiel SchaarbeekEvere

34

155045

180536

GO! Tecnisch Atheneum Horteco Vilvoorde
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36

153677

180223

Stedelijke school Buitengewoon secundair
onderwijs De Vest

117.5

36.7

117.6

37.0

0.1

0.3

0.1

1.1

40

154010

180069

Virgo

119.3

42.6

119.6

42.6

0.3

0.0

0.1

1.0

43

154569

184937

De Tutterkes

88.8

30.9

89.8

30.9

0.9

0.0

0.7

4.0

44

158902

186472

Mippie en Moppie 5

98.5

32.2

100.2

32.8

1.7

0.6

1.2

4.1

45

148951

185537

Bambilino

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46

150731

184090

Kribbekrabbel

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47

156156

184675

Villa Clementina

97.0

32.3

99.2

33.0

2.2

0.7

1.7

4.1

48

157644

184541

De Kaboutertuin

95.0

32.0

96.6

32.3

1.6

0.3

1.1

3.8

49

159003

184474

Boom Vol Geluk

93.4

31.4

94.0

31.8

0.6

0.4

0.6

3.8

50

155831

183938

Mippie en Moppie 3

96.5

32.7

98.8

33.0

2.3

0.3

1.8

4.5

51

156941

184864

Mippie en Moppie 4

96.2

32.2

98.5

32.6

2.3

0.4

1.7

3.8

52

159380

182829

Tropikidz

89.4

30.5

89.9

31.0

0.4

0.5

0.3

3.1

54

156661

182202

De Bosvriendjes

95.1

32.7

95.5

32.9

0.4

0.1

0.4

4.1

55

157051

181843

Bloemetjes/ Bijtjes

96.7

32.9

97.1

32.9

0.4

0.0

0.3

3.5

56

155076

180848

KaDeeke

111.4

36.2

111.6

36.2

0.2

0.0

0.1

1.7

58

154247

180680

Zonnetje Vilvoorde
Ziekenhuizen, Rusthuizen en
woonzorgcentra

113.0

36.4

113.1

36.4

0.1

0.0

0.1

1.3

70

156110

186170

Releghem

98.1

32.1

99.1

32.2

1.0

0.1

1.3

3.9

71

156095

186104

Gaw De Meerpaal ocmw zemst

98.1

31.9

99.1

32.2

1.0

0.2

1.4

3.9

72

156513

185883

Gaw Zonnesteen zemst

97.0

31.9

99.0

31.9

2.0

0.0

1.5

4.0

73

156544

185833

Gaw Zonnesteen zemst

97.0

31.9

99.0

31.9

2.0

0.0

1.5

4.0

88

154221

180293

CGG Ahasverus

116.9

36.9

117.0

36.9

0.1

0.0

0.1

1.2

Groepsopvang Baby's en peuters
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Tabel 7: SO2, CO en NH3 impactbijdragen berekend thv gevoelige bestemmingen (voor SO2 berekend als absolute worst case bijdrage en als meer realistische benadering; voor details mbt de
berekeningen wordt verwezen naar het hoofdstuk lucht)

Vilvoorde en
omgeving

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

realist.

realist.

worst
case

impact

impact

impact

impact

impact

impact

impact

CO

CO

SO2

SO2

SO2

SO2

NH3

Scholen

P99.18

max.u P99.18 d

avg

avg

X

X

Y

Lagere en kleuter

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

avg P99.18 d
µg/m³

µg/m³

µg/m³

1

153358

186591

Gemeentelijke basisschool De Pimpernel

10

50

0.5

0.5

0.04

0.02

0.1

2

156522

186049

GO! Basisschool Wonderwijs

10

50

1.3

0.5

0.04

0.02

0.1

3

156897

186166

Vrije Basisschool Tuimeling

10

50

1.1

0.5

0.04

0.02

0.1

5

151375

184462

Gemeentelijke basisschool Mozaiek

10

50

0.6

0.5

0.04

0.02

0.1

6

155524

184421

Gemeentelijke basisschool De Waterleest

10

50

1.9

0.5

0.05

0.02

0.1

7

157723

184524

Vrije Basisschool

10

50

1.1

0.5

0.04

0.02

0.1

10

159349

183320

Gemeentelijke Basisschool De Regenboog

10

50

0.6

0.5

0.04

0.02

0.1

11

153004

181937

Vrije Basisschool De Ankering

10

50

0.3

0.5

0.04

0.02

0.1

12

156605

182017

Gemeentelijke Basisschool De Groene Planeet

10

50

0.7

0.5

0.04

0.02

0.1

13

156685

182052

Gemeentelijke Basisschool De Biekorf

10

50

0.7

0.5

0.04

0.02

0.1

14

154405

180673

GO! Basisschool Klim Op

10

50

0.6

0.5

0.04

0.02

0.1

15

154657

180601

Vrije Basisschool Sint Jozef

10

50

0.4

0.5

0.04

0.02

0.1

16

155141

180698

Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs oase

10

50

0.4

0.5

0.04

0.02

0.1

17

155384

180655

GO! Freinetschool De Zwierezwaai

10

50

0.6

0.5

0.04

0.02

0.1

25

154011

180068

Vrije basisschool De knipoog

10

50

0.3

0.5

0.04

0.02

0.1

Secundaire scholen
33

154803

180814

GO! Atheneum Emanuel Hiel Schaarbeek-Evere

10

50

0.4

0.5

0.04

0.02

0.1

34

155045

180536

GO! Tecnisch Atheneum Horteco Vilvoorde

10

50

0.4

0.5

0.04

0.02

0.1

36

153677

180223

Stedelijke school Buitengewoon secundair onderwijs De Vest

10

50

0.4

0.5

0.04

0.02

0.1
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40

154010

180069

Virgo

10

50

0.3

0.5

0.04

0.02

0.1

Groepsopvang Baby's en peuters
43

154569

184937

De Tutterkes

10

50

1.4

0.5

0.04

0.02

0.1

44

158902

186472

Mippie en Moppie 5

10

50

1.0

0.5

0.04

0.02

0.1

47

156156

184675

Villa Clementina

10

50

1.4

0.5

0.04

0.02

0.1

48

157644

184541

De Kaboutertuin

10

50

1.1

0.5

0.04

0.02

0.1

49

159003

184474

Boom Vol Geluk

10

50

0.6

0.5

0.04

0.02

0.1

50

155831

183938

Mippie en Moppie 3

10

50

1.5

0.5

0.04

0.02

0.1

51

156941

184864

Mippie en Moppie 4

10

50

1.3

0.5

0.04

0.02

0.1

52

159380

182829

Tropikidz

10

50

0.6

0.5

0.04

0.02

0.1

54

156661

182202

De Bosvriendjes

10

50

0.7

0.5

0.04

0.02

0.1

55

157051

181843

Bloemetjes/ Bijtjes

10

50

0.6

0.5

0.04

0.02

0.1

56

155076

180848

KaDeeke

10

50

0.5

0.5

0.04

0.02

0.1

58

154247

180680

Zonnetje Vilvoorde

10

50

0.7

0.5

0.04

0.02

0.1

70

156110

186170

Releghem

10

50

1.2

0.5

0.04

0.02

0.1

71

156095

186104

Gaw De Meerpaal ocmw zemst

10

50

1.2

0.5

0.04

0.02

0.1

72

156513

185883

Gaw Zonnesteen zemst

10

50

1.2

0.5

0.04

0.02

0.1

73

156544

185833

Gaw Zonnesteen zemst

10

50

1.2

0.5

0.04

0.02

0.1

88

154221

180293

CGG Ahasverus

10

50

0.4

0.5

0.04

0.02

0.1

7000

30000

125

50

125

50

500

Ziekenhuizen, Rusthuizen en woonzorgcentra

GAW
kleiner dan
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Tabel 8: relatieve SO2, CO en NH3 impactbijdragen berekend thv gevoelige bestemmingen (voor SO2 berekend als absolute worst case bijdrage en als meer realistische benadering; voor
details mbt de berekeningen wordt verwezen naar het hoofdstuk lucht)

Vilvoorde en
omgeving

Scholen

worst
case

worst
case

worst
case

worst
case

realist.

realist.

worst
case

CO

CO

SO2

P99.18

max.u

SO2
P99.18
d

SO2

NH3

avg

SO2
P99.18
d

%

%

%

avg

avg

%

%

%

%

X

X

Y

Lagere en kleuter

1

153358

186591

Gemeentelijke basisschool De Pimpernel

0.1

0.2

0.4

1.0

0.03

0.04

0.02

2

156522

186049

GO! Basisschool Wonderwijs

0.1

0.2

1.0

1.0

0.03

0.04

0.02

3

156897

186166

Vrije Basisschool Tuimeling

0.1

0.2

0.9

1.0

0.03

0.04

0.02

5

151375

184462

Gemeentelijke basisschool Mozaiek

0.1

0.2

0.5

1.0

0.03

0.04

0.02

6

155524

184421

Gemeentelijke basisschool De Waterleest

0.1

0.2

1.5

1.0

0.04

0.04

0.02

7

157723

184524

Vrije Basisschool

0.1

0.2

0.9

1.0

0.03

0.04

0.02

10

159349

183320

Gemeentelijke Basisschool De Regenboog

0.1

0.2

0.5

1.0

0.03

0.04

0.02

11

153004

181937

Vrije Basisschool De Ankering

0.1

0.2

0.3

1.0

0.03

0.04

0.02

12

156605

182017

Gemeentelijke Basisschool De Groene Planeet

0.1

0.2

0.6

1.0

0.03

0.04

0.02

13

156685

182052

Gemeentelijke Basisschool De Biekorf

0.1

0.2

0.6

1.0

0.03

0.04

0.02

14

154405

180673

GO! Basisschool Klim Op

0.1

0.2

0.4

1.0

0.03

0.04

0.02

15

154657

180601

Vrije Basisschool Sint Jozef

0.1

0.2

0.3

1.0

0.03

0.04

0.02

16

155141

180698

Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs oase

0.1

0.2

0.3

1.0

0.03

0.04

0.02

17

155384

180655

GO! Freinetschool De Zwierezwaai

0.1

0.2

0.5

1.0

0.03

0.04

0.02

25

154011

180068

Vrije basisschool De knipoog

0.1

0.2

0.2

1.0

0.03

0.04

0.02

Secundaire scholen
33

154803

180814

GO! Atheneum Emanuel Hiel Schaarbeek-Evere

0.1

0.2

0.3

1.0

0.03

0.04

0.02

34

155045

180536

GO! Tecnisch Atheneum Horteco Vilvoorde

0.1

0.2

0.3

1.0

0.03

0.04

0.02

36

153677

180223

Stedelijke school Buitengewoon secundair onderwijs De Vest

0.1

0.2

0.3

1.0

0.03

0.04

0.02

40

154010

180069

Virgo

0.1

0.2

0.2

1.0

0.03

0.04

0.02

Groepsopvang Baby's en peuters
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43

154569

184937

De Tutterkes

0.1

0.2

1.1

1.0

0.03

0.04

0.02

44

158902

186472

Mippie en Moppie 5

0.1

0.2

0.8

1.0

0.03

0.04

0.02

45

148951

185537

Bambilino

0.1

0.2

0.0

1.0

0.03

0.04

0.02

46

150731

184090

Kribbekrabbel

0.1

0.2

0.0

1.0

0.03

0.04

0.02

47

156156

184675

Villa Clementina

0.1

0.2

1.1

1.0

0.03

0.04

0.02

48

157644

184541

De Kaboutertuin

0.1

0.2

0.9

1.0

0.03

0.04

0.02

49

159003

184474

Boom Vol Geluk

0.1

0.2

0.5

1.0

0.03

0.04

0.02

50

155831

183938

Mippie en Moppie 3

0.1

0.2

1.2

1.0

0.03

0.04

0.02

51

156941

184864

Mippie en Moppie 4

0.1

0.2

1.1

1.0

0.03

0.04

0.02

52

159380

182829

Tropikidz

0.1

0.2

0.5

1.0

0.03

0.04

0.02

54

156661

182202

De Bosvriendjes

0.1

0.2

0.6

1.0

0.03

0.04

0.02

55

157051

181843

Bloemetjes/ Bijtjes

0.1

0.2

0.5

1.0

0.03

0.04

0.02

56

155076

180848

KaDeeke

0.1

0.2

0.4

1.0

0.03

0.04

0.02

58

154247

180680

Zonnetje Vilvoorde

0.1

0.2

0.5

1.0

0.03

0.04

0.02

Ziekenhuizen, Rusthuizen en woonzorgcentra
70

156110

186170

Releghem

0.1

0.2

1.0

1.0

0.03

0.04

0.02

71

156095

186104

Gaw De Meerpaal ocmw zemst

0.1

0.2

1.0

1.0

0.03

0.04

0.02

72

156513

185883

Gaw Zonnesteen zemst

0.1

0.2

1.0

1.0

0.03

0.04

0.02

73

156544

185833

Gaw Zonnesteen zemst

0.1

0.2

1.0

1.0

0.03

0.04

0.02

88

154221

180293

CGG Ahasverus

0.1

0.2

0.3

1.0

0.03

0.04

0.02

kleiner dan
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Bijlage B1

Passende Beoordeling
STEG-Vilvoorde

ELECTRABEL NV
SIMON BOLIVARLAAN 34
1000 BRUSSEL

UITGAVE : APR 2021
REF. :
ESM19060180
REV. :

Sertius NV
Environmental & Safety Services
Remy-toren
Vaartdijk 3-bus 202
B-3018 Wijgmaal (Leuven)

Blz. 2

Lidstaat: België - Vlaams gewest

Datum:

16/04/2021

INFORMATIE AAN DE EUROPESE COMMISSIE INZAKE PLAN/PROJECT IN NATURA 2000
VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN (SBZ-V) EN HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN (SBZ-H) IN NAVOLGING VAN ARTIKEL 6 VAN
DE HABITATRICHTLIJN (RICHTLIJN 92/43/EEG)

Naam en code betrokken Natura
2000-gebied:
Over te nemen uit wetenschappelijk
rapport van de aanwijzing van de gebieden

een SBZ-V aangeduid onder de Vogelrichtlijn:
een SBZ-H aangemeld onder de Habitatrichtlijn:
BE2200044 “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek”
BE2400010 – “Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en
Veltem”
een gebied waar een prioritair habitat voorkomt

Titel
plan

en locatie betreffend Bouw en exploitatie van een STEG-centrale
/ project
:

ter informatie (Habitatrichtlijn, art. 6, lid 4, 1e alinea)

Documentatie overgemaakt:

Informeren van genomen compenserende maatregelen als waarborg voor samenhang van
Natura2000-netwerk in geval van negatieve impact van een project/plan dat om dwingende
redenen van groot openbaar belang toch wordt uitgevoerd

of:
voor advies door de Europese Commissie (Habitatrichtlijn, art. 6, lid 4, 2 e
alinea)
indien negatieve impact op prioritair habitattype en plan/project niet van publiek belang is
inzake veiligheid, volksgezondheid, milieumaatregelen

Bevoegde nationale instantie:

Agentschap voor Natuur en Bos

Adres:

Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 - Brussel

Contactpersoon - algemeen:

Telefoon:
Telefax:
e-mail

Jeroen Nachtergaele
Afdelingshoofd Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies &
Relatiebeheer
*32 (0)2 553 76 84
*32 (0)2 553 76 85
jeroen.nachtergaele@vlaanderen.be

Indien dit document vertrouwelijke informatie bevat, geef dan aan welke en verantwoord.

Blz. 3

1.

I NLE ID I N G -

P R O JE C TS IT U E R IN G

In het licht van de nakende nucleaire uitfasering in België, signaleerde Elia (TSO) de nood aan bijkomende
productiecapaciteit tegen 2025. Om de nodige investeringen voor deze nieuwe capaciteiten mogelijk te maken wordt
een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) opgezet. De (kader)wet hiertoe werd gestemd en het
implementatietraject is lopende, de eerste veiling voor nieuwe capaciteit wordt verwacht in oktober 2021. De meest
competitieve projecten (gevraagde capaciteitsvergoeding in EUR per kW per jaar) zullen in de veiling geselecteerd
worden.
Als belangrijke speler op de Belgische markt wil ENGIE-Electrabel ook deelnemen aan deze veiling met de installatie
van een moderne STEG, met een hoog rendement.
Het projectgebied omhelst het terrein waar heden de bestaande STEG centrale uitgebaat wordt en het aangrenzend
noordelijk braakliggend terrein. De nieuwe STEG-eenheid zal gebouwd worden op het noordelijk terrein. Op het
meest zuidelijk gedeelte wordt de bestaande elektriciteitscentrale verder uitgebaat tot opstart van de nieuwe STEG.
Deze laatste zal gebouwd worden op het meest noordelijke deel van de site.
Op het terrein is zoals eerder aangegeven een vergunde STEG aanwezig. Deze zal verder uitgebaat worden zoals
momenteel vergund tot de opstart van de nieuwe STEG-eenheid. De werken voor de bouw van het project zullen in
tussentijd opgestart worden. De inschatting is dat het nieuwe project tegen 2024-25 in gebruik kan genomen worden.
Het nieuwe project omhelst de bouw en exploitatie van een centrale van het type STEG-eenheid (Stoom En
Gasturbine).
In dit concept zijn volgende installatie-onderdelen voorzien:
•

1 gasturbine;

•

1 stoom generator met warmterecuperatie (recuperatiestoomketel of HRSG – Heat Recovery Steam
Generator);

•

1 stoomturbine;

•

2 alternatoren met elk een opvoertransformator;

•

Koelsysteem (koeltorens of aerocondensor)

•

Rookgaszuivering deNOx.

De koeling kan uitgevoerd worden op twee manieren:
•

(Bestaande) natte koeltorens met natuurlijke trek (alternatief 1). Hiervoor zullen de twee bestaande
koeltorens en de watervang van de bestaande STEG-centrale gebruikt worden.;

•

Droge luchtgekoelde condensor of aerocondensor (alternatief 2).

Voor de aanlevering van aardgas zal de bestaande FLUXYS-leiding hergebruikt worden.
De STEG centrale kan een netto elektrisch vermogen van 875 MWe opwekken, wat overeenkomt met een thermisch
vermogen van 1390 MWth.
Met de installatie van één van de eerste gasturbines van de “H” generatie met een rendement van 63%, zal de
centrale één van de beste wereldwijd zijn. Het rendement zal beter zijn dan alle bestaande thermische eenheden.
Na 2025 zal het rendement, wanneer mogelijk, nog worden opgetrokken indien upgrades beschikbaar zijn.
Eens de nieuwe STEG-centrale functioneel is, zal de bestaande centrale buiten dienst gesteld en afgebroken worden.
Het is technisch niet mogelijk om beide STEG-centrale samen te exploiteren (o.a. beperkingen m.b.t. aansluiting
aardgas en aansluiting op hoogspanningsnet). Aangezien beide centrales nooit samen in werking zullen zijn zal er ook
geen tussenscenario voor de exploitatie worden beoordeeld in voorliggend MER.

Blz. 4

2.
2.1

A FB A KE NI NG

E N BE SC H R IJV IN G V A N H E T PR OJE C T - E N STU D IE GE B IE D

PROJECTGEBIED

Het projectgebied komt overeen met de zone waarop de bestaande centrale zich bevindt en waarop de toekomstige
gascentrale wordt ingepland. Deze zone wordt aangeduid op Figuur 1. Het volledige projectgebied situeert zich
volgens het gewestplan binnen industriegebied.

Figuur 1: Situering projectgebied STEG-centrale ENGIE-Electrabel

Blz. 5

2.2

STUDIEGEBIED

Het studiegebied wordt in het MER afgebakend door een zone van 2 km rondom het projectgebied. In het kader van
voorliggende passende beoordeling wordt het studiegebied voor beoordeling van de luchtemissies bepaald door de
reikwijdte van het IMPACT-model en de depositiebijdrage waarbij een waarneembare verandering optreedt. Voor
de beoordeling van de potentiële bijdrages tot verzurende en vermestende deposities binnen de gemodelleerde
pluim zal nagegaan worden wat de potentiële impact zal zijn op de aanwezige habitats en zoekzones van de speciale
beschermingszones (SBZ). Binnen het studiegebied bevinden zich delen van volgende speciale beschermingszones
(zie Figuur 1): Habitatrichtlijngebied BE2300044 – “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek” en BE2400010
– “Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem”.

2.2.1
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De SBZ-H BE2300044 “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek” is een gebied bestaande uit boscomplexen
en valleigebieden verspreid op, zoals de naam het aangeeft, zandleemgronden. Dit gebied is gelegen ten zuiden van
de Zeeschelde en strekt zich uit van Merelbeke in Oost-Vlaanderen, over Mechelen in Antwerpen tot in Bonheiden
en Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant.
De SBZ-H beslaat ongeveer 1793 ha en bestaat uit 20 ver van elkaar verwijderde deelgebieden. Deze deelgebieden
situeren zich in de volgende gemeenten: Aalst, Bonheiden, Boortmeerbeek, Buggenhout, Erpe-Mere, Gavere,
Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Lede, Mechelen, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Vilvoorde, Wetteren, Wichelen en
Zemst. De SBZ-H ligt in een belangrijke landbouwstreek, met een combinatie van akkerbouw, veeteelt en tuinbouw
(boomkwekerijen). Daarnaast kent het ook een rijke traditie van bosbouw, jacht en visvangst. Het grootste deel (75
%) is in eigendom van landbouwers en private bos- en landeigenaars. 30% van de oppervlakte is effectief in
landbouwgebruik. Ongeveer 40% van het gebied is momenteel bos. Een deel van de gebieden (25%) wordt in functie
van natuurbeheer en recreatieve ontsluiting beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos of een
terreinbeherende organisatie.
De habitats en soorten binnen de SBZ-H kunnen gegroepeerd worden in 2 type landschappen, met name het
‘boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen’ en het ‘grasland- en moeraslandschap in beek- en riviervalleien’.
Het boslandschap bestaat uit de habitattypes 9120, 9130, 9160, 91E0 en 6430_boszomen, waarbinnen zeer
plaatselijk heide- en heischrale habitattypes 2310, 2330, 4010, 4030 en 6230 door beheer van open plekken
voorkomen. Voor de boshabitattypes 9120, 9130, 9160 en 91E0 wordt deze SBZ als ‘zeer belangrijk’ beschouwd. De
habitattypes 6430_boszomen, 6230, 4010 en 4030 zijn ‘belangrijk’, terwijl er een kennislacune bestaat voor de
heidehabitats 2310 en 23303. Deze laatste twee habitattypes vormen geen kerntypes van het SBZ2300044 en zijn
slechts beperkt aanwezig in enkele deelzones. In eerste instantie dient zorg besteed te worden aan het behoud van
de reeds aanwezige heischrale graslanden en heidevegetaties en worden er geen bijkomende doelstellingen tot het
bekomen van grotere oppervlaktes vooropgesteld.

1

Agentschap voor Natuur en Bos, 2014, Managementplan Natura 2000 1.0: BE2300044 - Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek
Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de
zandleemstreek’ en tot definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten
3 Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering: Technisch nazicht van vier ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing
van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn en tot vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn
2

Blz. 6
Het grasland- en moeraslandschap wordt beschouwd als een samenhangend complex van bloemrijke hooilanden
(6510), schralere graslandtypes (6410, 6230) en natte ruigtes (6430) Tevens worden eutrofe plassen (3150) en
drijftillen (7140) toegevoegd. De SBZ BE2300044 “Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek” is in de
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen aangeduid als ‘essentieel’ voor het habitattype 6510, ‘zeer belangrijk’
voor het habitattype 6410 en ‘belangrijk’ voor het habitattype 6430. Voor wat het habitattype 3150 betreft, is een
uitbreiding in aantal hectare gekoppeld aan onder de meer de instandhoudingsdoelstellingen voor kwartelkoning 4.
Het studiegebied bevat onder meer de deelgebieden 14 (BE2300044-14) “Bos van Aa, Kollintenbos, 's Gravenbos,
Driesbos”, 17 (BE2300044-17) “Kesterbeek, Lareveld”, 19 (BE2300044-19) “Dorent-Nelebroek”, 20 (BE2300044-20)
“Vrijbroek”, 21 (BE2300044-21) “Pikhakendonk-Hollaken”(zie Figuur 1).
Het deelgebied 14 “Bos van Aa, Kollintenbos, 's Gravenbos, Driesbos” is één van de 5 boskerngebieden die in de
specifieke instandhoudingsdoelstellingen 5 van de SBZ-H “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek” dient
bij te dragen aan het boslandschap.
Naast de bijdrage aan het boslandschap wordt deelgebied 14 “Bos van Aa, Kollintenbos, 's Gravenbos, Driesbos”
samen met de deelgebieden 19 “Dorent-Nelebroek” en 21 “Pikhakendonk-Hollaken”, in de s-IHD’s van de SBZ-H
“Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek”, aangeduid als 3 van de 5 kerngebieden voor grasland en
moerasvegetaties.
Voor de deelgebieden 17 “Kesterbeek, Lareveld” en 20 “Vrijbroek” worden in de s-IHD’s geen specifiek landschappen
toegekend. Daarnaast zijn er voor deelgebied 20 geen tot doel gestelde habitattypes gedefinieerd in de beschikbare
documentatie1,2,3.
In de verdere bespreking van dit SBZ-H worden enkel de relevante kenmerken en s-IHD’s meegenomen van
bovengenoemde deelgebieden. Indien er potentiële effecten kunnen optreden op de relaties met de overige
gebieden, dan wordt dit in de beoordeling verder toegelicht.

4

Op het moment van het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZ-H BE2300044 was het niet duidelijk in welke mate het
habitattype reeds aanwezig was en in welke mate nieuwe zones dienden aangelegd/ behouden te worden om bijvoorbeeld de
instandhoudingsdoelstelling voor kwartelkoning te behalen (zie voetnoot 3).
5 Afgekort s-IHD
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Tabel 1 geeft per habitattype de actuele staat van instandhouding en de instandhoudingsdoelstellingen (oppervlakteen kwaliteitsdoelstellingen) weer voor de deelgebieden 14, 17, 19, 20 en 21.
Tabel 1: Weergave van de habitattypes in deelgebied 14, 17, 19, 20, 21 met de actuele staat van instandhouding
(actuele oppervlakte binnen de SBZ-H + actuele oppervlakte in de relevante deelgebieden (overgenomen uit De
Beck et al., 20186)) en de instandhoudingsdoelstellingen (oppervlakte- en kwaliteitsdoelstellingen)
Habitattype

Actuele
staat
instandhouding

van

Instandhoudingsdoelstellingen
(Oppervlakte- en kwaliteitsdoelstellingen)

Boslandschap
9120 – Atlantische zuurminnende
beukenbossen met Ilex en soms ook
Taxus in de ondergroei (Quercion
roboripetraeae of Ilici-Fagenion)

Actueel: 404 ha

Toename van +128 ha met een richtwaarde van 73 ha door
bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 532 ha.

-Deelgebied 14: 49,61 ha

De permanente open plekken zoals aanwezig in onder
andere deelgebied 21 Pikhakendonk moeten het behoud
van intermediaire Atlantische heidevegetaties (2130, 2330,
4010, 4030 en 6230) garanderen. Specifiek voor deelgebied
21 bedraagt de oppervlakte realisatie van deze permanente
open vlekken 1-2 ha.

9160 - Sub-Atlantische en MiddenEuropese wintereikenbossen of
eikenhaagbeukenbossen behorend
tot het Carpinion betuli

Actueel: 38 ha

Toename van +31 ha met een richtwaarde van 24 ha door
bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 69 ha.

-Deelgebied 14: 37,76 ha

Doel om tot een goede staat van instandhouding te komen
in ‘grote boshabitatkernen’ (hiertoe behoord o.a.
deelgebied 14 Bos van Aa, Kollintenbos, ’s Gravenbos,
Driesbos)

-Deelgebied 21: 13,11 ha
(+0,47 ha 9120,gh)

-Deelgebied 21: 0,43 ha

Daarnaast wordt gestreefd naar een mozaïekstructuur door
structuurbepalende processen kansen en ruimte te bieden.
91E0 – Alluviale bossen met Alnus
glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion,
Alnion
incanae,
Salicion albae) – alle subtypes

Actueel: 173 ha
-Deelgebied 14: 39,49 ha
(subtype 91E0_va)

Toename van (alle subtypes) tot +105 ha met een
richtwaarde van 77 ha door bosuitbreiding tot een totale
oppervlakte van 278 ha.

-Deelgebied 21: 0,49 ha
(subtype 91E0_va) en
9,25
ha
(subtype
91E0_vn)
6230 – Soortenrijke heischrale
graslanden op arme bodems van
berggebieden (en van submontane
gebieden in het binnenland van
Europa)
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Actueel: 1,2 ha
-Deelgebied 14: 2,07 ha
(subtype 6230_ha)

Doel, behoud van de actuele oppervlakte met een
voldoende staat van instandhouding met meer
sleutelsoorten

De Beck L. & Vanderkerkhove K.(2018). PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2300044 Bossen van het zuidoosten van
de zandleemstreek. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (rapportnr. 38). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek,
Brussel.

Blz. 8
Grasland- & moeraslandschap
3150 - Van nature eutrofe meren
met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition

Actueel: 0,38
-Deelgebieden 14 en 17:
actueel niet aanwezig,
wel tot doel gesteld.

6430 – Voedselrijke zoomvormende
ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones, subtype
natte ruigte

Actueel: 17 ha

6510 – Laaggelegen schraal hooiland
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis),
subtype
Glanshavergraslanden
(Arrhenaterion) en subtype Grote
pimpernelgraslanden

Actueel: 16,8 ha

Toename van + 8 ha door omvorming van bestaande
plassen in deelgebieden 14 en 17. In de oeverzone van de
verschillende plassen in deelgebied 14 wordt het habitat
nagestreefd.
Er wordt gestreefd naar het behoud van sleutelsoorten.
Toename van + 1 ha naar 18 ha in o.a. deelgebied 19.

-Deelgebied 14: 3,13 ha
-Deelgebied 19: 0,02 ha

-Deelgebied 14: 0,34 ha
-Deelgebied 19: 0,8 ha
(subtype 6510_hus)
-Deelgebied 21: 0,63 ha
(6510, gh), 3,89 ha
(subtype 6510_hu) en
2,69
ha
(subtype
6510_hus)

Toename van 119 ha naar 136 ha, met als richtwaarde voor
uitbreiding 104 ha in deelgebieden 1, 4, 9, 12, 14, 19 en 21.
In deelgebieden 19 en 21 wordt ontwikkeling van Grote
pimpernelgraslanden nagestreefd. Plaatselijk herstel van
samenhangende hooiland- en moerascomplexen met hoge
faunawaarde. De doelen van 26 ha grote pimpernelgrasland
en 24 ha glanshavergrasland in deelgebied 21 en van 18 ha
pimpernelgrasland en 26 ha glanshavergrasland in
deelgebied 19 zijn gesteld in het Sigma-inrichtingsplan.
De belangrijkste doelstellingen voor deelgebied 19 zijn de
ontwikkeling van pimpernelgraslanden (6510_hus) en
glanshavergraslanden (6510_hu), beide subtypes hebben in
dit deelgebied een erg grote potentie.

Kruipend moerasscherm, een pionierplant van open of lage vegetaties op (periodiek) natte, matig voedselrijke
gronden, werd aangemeld als plantensoort voor de SBZ-H. Het behoud en de uitbreiding is voorzien in deelgebied
20. De mogelijke effecten op kruipend moerasscherm zullen beoordeeld worden aan de hand van de biotopen (natte,
matig voedselrijke gronden) waarin deze soort kan voorkomen.
Er werd één amfibiesoort aangemeld voor de SBZ-H, met name de kamsalamander. De SBZ-H wordt beschouwd als
zeer belangrijk voor kamsalamander. De deelgebieden 14, 17, 19 en 21 worden specifiek vernoemd als gebieden met
potentieel voor de kamsalamander. De beoordeling van de potentiële effecten op kamsalamander gebeurd op basis
van de beoordeling van het habitattype 3150, waarin deze soort kan voorkomen.
Daarnaast is er één vissoort aangemeld voor de SBZ-H, met name de bittervoorn. De bittervoorn is gebonden aan
wateren waar zoetwatermossels van het geslacht Unio of Anodonta voorkomen, zoals vijvers, plassen, sloten en
afgesloten riviermeanders met goed ontwikkelde waterplantenvegetatie (cf. habitattype 3150) en oeverzones van
traag stromende beken en rivieren met een goede tot vrij goede waterkwaliteit (cf. habitattype 3260). De potentiële
effecten op bittervoorn zullen beoordeeld worden aan de hand van de beoordeling van het habitattype 3150, waarin
deze soort kan voorkomen (habitattype 3260 komt niet voor in deze SBZ-H).
Binnen de groep van de zoogdieren werden verschillende vleermuizen aangemeld voor de SBZ-H, met name:
gewone/grijze grootoorvleermuis, Brandts vleermuis, gewone baardvleermuis, kleine dwergvleermuis, gewone
dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, franjestaart, watervleermuis en meervleermuis.
Voor deze vleermuissoorten werd als kwaliteitsdoelstelling voornamelijk het behoud, herstel en ontwikkeling van
kleine lijnvormige landschapselementen in het volledige habitatrichtlijngebied vooropgesteld. De mogelijke effecten
op bovenstaande vleermuissoorten worden in de verdere beoordeling meegenomen indien relevant. Immers het
project op zich heeft geen directe impact om de habitattypes ter hoogte van de speciale beschermingszones. Er is
bijvoorbeeld geen direct habitatverlies door het project te verwachten gezien de bouwwerkzaamheden niet plaats
vinden in de SBZ. De relevantie is gekoppeld aan bijvoorbeeld een ernstige habitatwijziging waardoor eventuele
foerageerzones of vliegroutes in het gedrang kunnen komen.

Blz. 9
Tot slot werd er één vogelsoort aangemeld voor de SBZ-H, de kwartelkoning. In deelgebied 21 wordt als
populatiedoelstelling één broedkoppel voorzien aangezien de tot doel gestelde oppervlakten 6510 (in het open
graslandlandschap van Hollaken) tegemoetkomen aan de oppervlaktevereisten voor het leefgebied van de
kwartelkoning. De potentiële effecten op kwartelkoning zullen, voor zover van toepassing, beoordeeld worden aan
de hand van de beoordeling van het habitattype 6510.
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KENMERKEN

In het kader van het Sigmaplan werd het deelgebied “Dorent-Nelebroek” heringericht (zomer 2019) ter bevordering
van de waterbergende capaciteiten teneinde overstromingen te vermijden. Deze herinrichting en het natuurbeheer
gebeurd op basis van een goedgekeurd natuurbeheersplan.
Ook deelgebied “Pikhakendonk-Hollaken” zal in de nabije toekomst heringericht worden. Het
omgevingsvergunningstraject voor de herinrichtingswerken in Pikhaken is momenteel lopende en over enkele jaren
zal ook gestart worden met de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Hollaken-Hoogdonk. De
aanbestedingsprocedure voor de opmaak van een natuurbeheersplan voor het deelgebied “Pikhakendonk-Hollaken”
is in 2021 gestart.
Het deelgebied “Dorent-Nelebroek” werd, en Pikhaken van het deelgebied “Pikhakendonk-Hollaken” wordt,
heringericht met het oog op de optimalisatie van de waterbergende/-bufferende capaciteiten van deze gebieden.
Daarnaast werd/wordt ook het herstel van de wetlands, de hooilanden en weilanden meegenomen. Hiermee
werd/wordt ook tegemoetgekomen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het habitatrichtlijngebied
BE2300044 “Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek” en de overlappende VEN-gebieden.
De uitgevoerde en uit te voeren herinrichtingswerken voor beide deelgebieden (19 en 21) beogen het herstel en
creatie van matig voedselrijke hooilandvegetaties van het habitattype 6510 (subtype 6510_hu - Soortenrijke
glanshavergraslanden en subtype 6510_hus - Soortenrijke glanshaverhooilanden met Grote pimpernel).
In het kader van de opmaak van het Sigmaplanzelf werd in de studie ‘Onderzoek naar de potenties voor herstel en
ontwikkeling van glanshavergrasland met grote pimpernel in de gebieden Pikhaken-Hollaken en Dorent7’ nagegaan
of er op basis van de bodemsamenstelling kon achterhaald worden in welke mate de beoogde pimpernelgraslanden
tot ontwikkeling konden komen. Er werd in het gevoerde onderzoek vastgesteld dat er ten gevolge van historische
activiteiten in de meeste percelen een sterk verhoogde concentratie fosfor (P), al dan niet onmiddellijk
biobeschikbaar, aanwezig is. De gebieden werden vroeger gebruikt als landbouwgronden, en worden gekenmerkt
door hoge gehalten aan nutriënten in de toplaag, waarvan voornamelijk fosfor sterk is geaccumuleerd en zeer
immobiel is. Honderden tot zelfs duizenden jaren na stopzetting van het voormalige landbouwgebruik kunnen nog
steeds verhoogde P-concentraties in de bodem en hieraan gerelateerde effecten op de samenstelling van de
vegetatie worden teruggevonden. In tegenstelling tot stikstof (N) dat zeer mobiel is en gemakkelijk uitspoelt of
vervluchtigt, is fosfor in de bodem zeer persistent aanwezig omwille van het feit dat het vastgebonden zit aan
bodemdeeltjes. De studie van De Schrijver et al. (2013) gaat aan de hand van de analyse van de bodemeigenschappen
na welk type beheer er toegepast kan worden afgestemd op de limitatie van fosfor. Voor het herstel van soortenrijke
vegetatietypes op nutriëntenrijke bodems bestaat momenteel een consensus dat voornamelijk fosfor een cruciale
rol speelt (De Schrijver et al., 2013)7.

7

De Schrijver, A., Schelfhout, S. en Verheyen, K. (2013) Onderzoek naar de potenties voor herstel en ontwikkeling van glanshavergrasland met
grote pimpernel in de gebieden Pikhaken-Hollaken en Dorent. Eindrapport.
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De limitatie van fosfor kan via maaibeheer, uitmijnen of afgraven van een bepaalde laag van de bodem. Er werd
echter vastgesteld in de studie dat, ten gevolge van de duurtijd waarin het perceel onderhevig is geweest aan
landbouwactiviteiten, de concentratie fosfor niet overal gelijk is. Hierdoor is er een sterke variatie ontstaan in de
noodzakelijke duur om tot de gewenst P-verlaging te komen, afhankelijk van de gekozen beheersmethoden. Ter
illustratie is op Figuur 2 en Figuur 3 respectievelijke voor de Dorent en voor Pikhaken af te leiden dat sommige
percelen reeds hun abiotische doelen bereikt hebben en waarop reeds grote pimpernel werd vastgesteld. Maar
andere percelen waarbij uitsluitend maaibeheer zou toegepast worden, hebben een verarmingstijd nodig van 5 tot
30 jaar om tot de gewenste P-verlaging te komen om de ontwikkeling van grote pimpernelgraslanden toe te laten.
Zoals de studie van De Schrijver et al. (2013)7 aangeeft, zal na het uitvoeren van de vooropgestelde
beheersmaatregelen het gestelde doel voor bepaalde percelen niet of heel moeilijk bereikt kunnen worden omwille
van een te grote P-concentraties. Ter hoogte van deze percelen kan best geopteerd worden voor een ander
natuurdoel dat kan gedijen op een rijkere bodem. In het beheerplan van de Dorent zijn dit zones geworden waar
door middel van graasbeheer een graslandschap met kleine landschapselementen zal ontwikkeld worden.

Figuur 2: Noodzakelijke duur van maaibeheer van deelgebied Dorent-Nelebroek in functie van de creatie van
glanshavergraslanden (met grote pimpernel)(uit: De Schrijver et al., 2013 7).

Blz. 11

Figuur 3: Noodzakelijke duur van maaibeheer van deelgebied Pikhaken-Hollaken in functie van de creatie van
glanshavergraslanden (met grote pimpernel)(uit: De Schrijver et al., 2013 7).

Naast de potentiële impact van de aanwezige nutriënten met in het bijzonder de aanwezige fosforconcentratie werd
in de studie van De Schrijver et al. ook de impact van de historische activiteiten op de bodemzuurtegraad (pH-H2O)
onderzocht. De pH-H2O is voor het merendeel van de percelen in de deelgebieden “Dorent-Nelebroek” en
“Pikhakendonk-Hollaken”, afhankelijk van de diepte, gelegen tussen de 5,5 en de 7,5. De optimale zuurtegraad voor
de ontwikkeling van glanshavergraslanden (6510_hu en 6510_hus) ligt tussen de 5,5 en de 8,5 8. Voor bepaalde
percelen in de deelgebieden “Dorent-Nelebroek” en “Pikhakendonk-Hollaken” werd een lagere zuurtegraad
vastgesteld dan de zuurtegraad die optimaal genoemd wordt voor de ontwikkeling van de gewenste graslandtypes
(5,5-8,5). In het deelgebied “Dorent-Nelebroek” is de pH-H2O voor slechts één perceel lager dan 5,5. Voor een 3-tal
percelen is de pH-H2O hoger dan 7,5. In het deelgebied “Pikhakendonk-Hollaken” ligt het aantal percelen met een
pH-H2O kleiner dan 5,5 (tot een minimum van 4,5) hoger dan in het deelgebied “Dorent-Nelebroek”. Voor een 5-tal
percelen is de pH-H2O hoger dan 7,5.
Hoewel de zuurtegraad in sommige bodems lager is dan het optimum is er geen sprake van een interferentie met de
pH zone waarbinnen effecten ten gevolge van een aluminiumvergiftiging kan spelen (pH lager dan 4,5). In de studie
van De Schrijver et al. (2013) werd vastgesteld dat, hoewel de pH voor een aantal percelen lager is dan de
veronderstelde optimale pH voor de ontwikkeling van de doelgraslanden, deze lagere pH de ontwikkeling van de
graslanden zoals type 6510 niet in de weg staat. Met andere woorden de lagere pH zal niet zorgen voor een
betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen.
Bijkomend kan aangegeven worden dat bij de herinrichting van de Dorent in het kader van het Sigmaplan er gericht
aandacht is geschonken aan het verhogen van het waterbufferend vermogen 9. Door de tijdelijke aanwezigheid van
stagnerend water bij hogere grondwaterstanden/overstroming kan de bodem-pH zich ter hoogte van het
graslandniveau terug herstellen van de historische invloeden.

8

Bosch, H., Hoffmann, M., Van Den Bergh, E., Vandevoorde, B. & Provoost, S. (2009). Slikken en schorren. In: Tjollyn, F. et al. 2009. Criteria voor
de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de NATURA2000-habitattypen, versie 2.0. Rapporten van het Instituut voor natuur- en
Bosonderzoek 2009 (46). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
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2 . 2 . 1 . 3 . 2 N AT U U R B E H E E R P L A N

Het gewenste beheer voor het deelgebied BE2300044-19 De Dorent werd vastgelegd in een goedgekeurd
natuurbeheerplan (okt 2019) 9 en dit voor termijn van 24 jaar. Er dient minstens een 6-jaarlijkse evaluatie gemaakt
te worden waarbij de status van de doelstellingen wordt beschreven en geëvalueerd.
Voor het deelgebied Pikhaken is er echter nog geen natuurbeheerplan opgemaakt.
In het natuurbeheerplan opgemaakt voor het deelgebied - de Dorent wordt een natuurbalans weergegeven (zie Tabel
2).
Tabel 2: Natuurbalans deelgebied Dorent

Op basis van deze balans werd, in het natuurbeheerplan, vastgesteld dat 95 % van de oppervlakte doelstellingen voor
de SBZ-H “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek”in het deelgebied Dorent behaald worden bij het
bereiken van het natuurstreefbeeld (zie groen kader in Tabel 2). Met deze inrichtingswerken wordt voor deze
deelzone van het habitatrichtlijngebied tegemoetgekomen aan de doelstelling voor grote pimpernelgrasland (18 ha)
en zo goed als volledig tegemoetgekomen aan de oppervlaktedoelstelling voor glanshavergrasland (26 ha). Gezien
de pimpernelgraslanden een meer doorgedreven vorm is van de glanshavergraslanden, kan beschouwd worden dat
er een tekort is van ongeveer 4 ha grasland van het type 6510_hu. Dit is te wijten aan de aanwezige abiotische
condities waardoor geen bijkomende graslanden meer ontwikkeld kunnen worden. Het uiteindelijke
natuurstreefbeeld wordt weergegeven in Figuur 4.

9

Sweco (2019) Natuurbeheerplan Dorent te Zemst en Vilvoorde
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Er kan ondertussen worden vastgesteld dat, ten gevolge van het gevoerde beheer, er op een aantal percelen in zowel
de Dorent als Pikhaken reeds het gewenste abiotisch doel bereikt is. Er zijn reeds grote pimpernelgraslanden
ontwikkeld. Andere percelen zullen nog een aantal jaar beheerd moeten worden om de aanwezige
fosforconcentratie te doen dalen tot de gestelde doelen

Figuur 4: Natuurstreefbeeld deelgebied Dorent
Opmerking: Hoewel het beheer bij voornoemde gebieden voornamelijk gericht is op het verwijderen van fosfor uit
de bodem, onder meer door het tweemaal per jaar te maaien, is er door het maaibeheer ook een effect te merken
op de aanwezig stikstofconcentratie in de bodem. Door het uitvoeren van een maaibeheer op een schraal hooiland
(type 6510) wordt in ideale omstandigheden en dus bij het behalen van de instandhoudingdoelstellingen, ongeveer
5 ton DS/ha10 per maaibeurt gehaald11. Een goed bemest grasland levert tot 15 ton DS per ha op.
Om een beeld te schetsen van de N-afvoer wordt even dieper ingegaan op een gemiddelde situatie met een
opbrengst van 10 ton DS per ha. In de situatie waarin gras voor veevoeder geteeld wordt maar waar geen bijkomende
mest wordt toegediend, bevat het gemaaide gras ongeveer 24 g N/kg DS12. Omgerekend naar de afvoer per ha wordt
er dan in die situatie ongeveer 240 kg N per ha afgevoerd. Met een opbrengst van ongeveer 5 ton DS/ha bedraagt
de N-afvoer dan volgens voorgaande berekening ongeveer 120 kg N per ha per jaar. Bij aanvang van het beheer
wordt, gezien het historisch gebruik als landbouwgrond, een N-afvoer van ca. 240 kg N per ha per jaar verwacht.
Naarmate de natuur ontwikkelt richting het gewenste natuurstreefbeeld zal de N-afvoer dalen, tot een niveau van
ca. 120 kg N per ha per jaar. Lagere stikstofconcentraties worden gezien enerzijds het historisch landbouwgebruik en
anderzijds de doelstellingen in het kader van het Sigmaplan (waterbufferend gebied) niet verwacht en niet
noodzakelijk geacht in functie van het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Echter indien deze
concentraties toch zouden behaald worden, wordt volgens de meest conservatieve benadering bij een DS-gehalte
van 5 ton per ha ongeveer 75 kg N afgehaald13.
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DS = Droge Stof
Technisch Park- en Groenbeheer. Harmonisch Park- en Groenbeheer. Agentschap Natuur en bos.
12 Beynen A.C. en Blok, M.C. (2005) Handleiding Mineralenvoorziening Rundvee, Schapen, Geiten. Commissie Onderzoek Minerale Voeding.
13
Dorland E., Rotthier S., Gaudnik C., Wotherspoon K. (2013) Differential effects of oxidised and reduced nitrogen on vegetationand soil chemistry
of species-rich acidic grasslands. Water, air and soil pollution.
11
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De SBZ-H BE2400010 “Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem” omvat delen van de
valleien van de Barebeek, de Weesbeek en de Molenbeek. De SBZ-H beslaat ongeveer 1445 ha en bestaat uit 9
deelgebieden. Deze deelgebieden situeren zich in de volgende gemeenten: Steenokkerzeel, Kampenhout,
Kortenberg, Herent, Zemst, Vilvoorde en Machelen.
Typisch voor deze valleigebieden van de Molenbeek en de Weesbeek is dat zij onder invloed staan van kalkrijk
grondwater. De grote hoeveelheden nutriëntarme, kalkrijke kwel die in een aantal zones aan de oppervlakte komt,
is bepalend voor de hoge natuurwaarden in deze gebieden. Dit zorgt immers voor het voorkomen van voor
Vlaanderen zeldzame moeras-, vijver- en graslandbiotopen.
Hoewel dit valleigebied in een dichtbevolkte streek ligt, heeft het een overwegend groene bestemming (85%). Het
aandeel landbouw is eerder klein (15%). De belangrijkste beken, de Bare-, de Molen- en de Weesbeek, worden
beheerd door de provincie Vlaams-Brabant. Het grootste deel van het gebied is in private eigendom, onder andere
van grote en kleine boseigenaars. Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos beheren samen ongeveer een
vierde van dit valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem.
De habitats en soorten binnen de SBZ-H kunnen gegroepeerd worden in 3 type landschappen, met name het
‘boslandschap’, ‘ruigte- en graslandlandschap’ en het ‘open water en moerasvegetatielandschap’.
Het boslandschap bestaat uit de habitattypes 9120, 9160, 91E0. De SBZ-H “Valleigebied tussen Melsbroek,
Kampenhout, Kortenberg en Veltem” is essentieel voor de ontwikkeling van 9160-bossen, voor de overige bossen is
deze SBZ (zeer) belangrijk. Zowel op vlak van structurele verbondenheid als op vlak van kwaliteit zijn er verbeteringen
nodig aan de boshabitats. De bosuitbreidingen mogen er echter niet gebeuren ten koste van de beoogde open
biotopen en de aanwezige regionaal belangrijke biotopen. Meer nog de open habitattypes, die in deze SBZ
voorkomen, dienen ook in de bossen ontwikkeld te worden via het effectief beheren van voldoende grote open
plekken grasland/heide in al de boshabitats (concreet 4030 en 6230 in 9120; 6230, 6410 of 6510 in de andere
bostypes). Dit om ook een graslandnetwerk te realiseren en om de aanwezige relicten van graslandhabitattypes niet
verder te versnipperen.
Het ruigte en graslandlandschap bestaat uit 6230, 6410, 6430 en 6510. De SBZ-H “Valleigebied tussen Melsbroek,
Kampenhout, Kortenberg en Veltem” is voor 6230 en 6510 belangrijk, voor 6430 zeer belangrijk en voor 6410 zelfs
essentieel. De graslandhabitattypes komen in deze SBZ momenteel relatief beperkt voor (7 ha) en door
versnippering, vervuiling, verdroging, overstroming en een onaangepast beheer vaak in een gedeeltelijk aangetaste
actuele staat van instandhouding. De structurele verbondenheid en de kwaliteit van deze graslanden dienen
verbeterd te worden. Al deze habitattypes zullen voornamelijk in de deelgebieden 2b en 4-5 (voor de ruigtes vooral
deelgebied 5) een voldoende tot goede staat van instandhouding moeten bereiken.
Het water- en moerasvegetatielandschap bestaat uit 3140, 7140, 7210, 7220 en 7230. De SBZ-H “Valleigebied tussen
Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem” is voor 7210 en 7220 zeer belangrijk en voor 3140, 7140 en 7230
essentieel. Ondanks de momenteel beperkt voorkomende oppervlakte zijn deze habitats van uitzonderlijke goede
kwaliteit.
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Agentschap voor Natuur en Bos, 2014, Managementplan Natura 2000 1.0: BE2400010 – Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout,
Kortenberg en Veltem, https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/11_valleigebied_kampenhout_mp1.0.pdf
15
Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2400010 Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout,
Kortenberg en Veltem’ en tot definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten, https://natura2000-prd477218783059.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/11_valleigebied_kampenhout_s-ihd-besluit_vr.pdf
16 Wouters, J. De Becker, P. en Thomaes, A.(2018). PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2400010 Valleigebied tussen
Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (rapportnr. 35). Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
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Het studiegebied bevat onder meer de deelgebieden 1 (BE2400010-1) “Floordambos”, 2a (BE2400010-2a)
“Hellenbos” en 2b (BE2400010-2b) “Snijsselsbos, Vossekot, Driebunders” (zie Figuur 1). In de verdere bespreking van
deze SBZ-H worden enkel de relevante kenmerken en s-IHD’s meegenomen van bovengenoemde deelgebieden.
Indien er potentiële effecten kunnen optreden op de relaties met de overige deelgebieden, dan wordt dit in de
beoordeling verder toegelicht.
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S p e c i f i e ke i n sta n d ho u d i n g s d o e l ste l l i n ge n d e e lg e b i e de n 1 (B E2 4 0 0 0 1 0 - 1 )
“ F l o o rd a m b o s ”, 2 a (B E 2 4 0 0 0 1 0 -2 a ) “ H e l le n b o s ” e n 2 b ( BE 2 4 0 0 0 1 0 -2 b )
“ S n i j s s e l s b o s , Vo s s eko t , D r i e b u n d ers ”

Tabel 3 geeft per habitattype de actuele staat van instandhouding en de instandhoudingsdoelstellingen (oppervlakteen kwaliteitsdoelstellingen) weer voor de deelgebieden 1 en 2.
Tabel 3: Weergave van de habitattypes in deelgebied 1, 2a en 2b met de actuele staat van instandhouding (actuele
oppervlakte binnen de SBZ-H + actuele oppervlakte in de relevante deelgebieden o.b.v. BWK v2020) en de
instandhoudingsdoelstellingen (oppervlakte- en kwaliteitsdoelstellingen)
Habitattype

Actuele
staat
instandhouding

van

Instandhoudingsdoelstellingen
(Oppervlakte- en kwaliteitsdoelstellingen)

Water- en moerasvegetaties
3140 – Kalkhoudende oligomesotrofe wateren met benthische
Chara spp. vegetaties

Actueel: 4,7 ha
- Deelgebied 2: 0,1 ha

Behoud van de actuele oppervlakte en een pleksgewijze
oppervlaktetoename van 2 ha via omvorming in
deelgebieden 1, 3 en 5b.

Ruigtes en graslanden
6230 – Soortenrijke heischrale
graslanden op arme bodems van
berggebieden (en van submontane
gebieden in het binnenland van
Europa)

Actueel: 0,3 ha

6410 - Grasland met Molinia op
kalkhoudende, venige of lemige
kleibodem (EU-Molinion)

Actueel: 1,5 ha

6430 – Voedselrijke zoomvormende
ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones

Actueel: 60,0 ha

6510 – Laaggelegen schraal hooiland
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

Actueel: 4,0 ha

- Deelgebied 2: 6 m²

- Deelgebied 2: 0,4 ha

- Deelgebied 2: 3,1 ha

Behoud van de huidige fragmenten (0,3 ha in deelgebied
5d) en (lijnvormige) relicten (in de deelgebieden 2b en 4). In
deelgebied 2b en 4 zal dit habitattype wel ingebed worden
in een groter graslandcomplex (voor een goede staat van
instandhouding) met ook andere habitattypes (zoals 6410)
en ook regionaal belangrijke biotopen.
Oppervlaktetoename van 14 ha; in Torfbroek (deelgebied 3)
en in Silsombos en de Dodebeekvallei (deelgebieden 2b en
5b); steeds voornamelijk via omvorming (vanuit grasland,
ruigten, wilgenstruweel, jong elzen-essenbos of populier),
soms ook door extensivering van graslandbeheer.
Samen met andere grashabitattypes (6510, 6230 en rbb’s)
zijn grotere graslandcomplexen (voor een goede staat van
instandhouding) tot doel gesteld in Silsom- en Kastanjebos
en in de Dodebeekvallei (deelgebieden 2b, 4 en 5b), waar
schraalgraslandkernen mogelijk zijn van telkens > 30 ha.
Behoud van 40 ha van de huidige 60 ha van dit type vnl.
gelegen in Silsombos en de Molenbeekvallei (deelgebied
5b).
Oppervlaktetoename tot 13 ha, vnl. in Silsom-, Kastanje en
Snijsselsbos, en eventueel in Kareelbos (deelgebieden 2, 4,
5a en 5b), met als richtwaarde voor uitbreiding 3 ha.
In Silsom-, Kastanje- en Snijsselbos is een groter complex
van minstens 30 ha tot doel gesteld dat kan bestaan uit
verschillende graslandhabitattypes (6510, 6410 en 6230)
alsook uit regionaal belangrijke biotopen zoals rbbhc.
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Boslandschap
9120 – Atlantische zuurminnende
beukenbossen met Ilex en soms ook
Taxus in de ondergroei (Quercion
roboripetraeae of Ilici-Fagenion)

Actueel: 165 ha

9160 - Sub-Atlantische en middenEuropese wintereikenbossen of
eiken-haagbeukbossen behorend
tot het Carpinion betuli

Actueel: 275 ha

91E0 - Alluviale bossen met Alnion
glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion,
Alnion
incanae,
Salicion albae)

Actueel: 248 ha

-Deelgebied 1: 5,7 ha
-Deelgebied 2: 51,3 ha

-Deelgebied 1: 41,9 ha
-Deelgebied 2: 130,3 ha

-Deelgebied 1: 51,6 ha
-Deelgebied 2: 40,7 ha

Oppervlaktetoename tot 175 ha, met richtwaarde voor
bosuitbreiding 0 ha. Het gebeurt door omvorming van
naaldhoutbestanden in Snijsselsbos (deelgebied 2b),
aansluitend bij bestaande boskernen.
Uitbreidingsdoel deelgebied 1: 20 ha en deelgebied 2: 45
ha.
Oppervlaktetoename tot 375 ha, met als richtwaarde voor
bosuitbreiding 40 ha. De toename gebeurt met name in de
deelgebieden Kastanje-, Kareel-, Snijssels- en Silsombos
(deelgebieden 2, 4, 5a en 5b). De bosuitbreiding mag niet
ten koste gaan van rbb’s in de graslandsfeer, er moet
voldoende afwisseling met open biotopen bewaard blijven.
Uitbreidingsdoel deelgebied 1: 10 ha en deelgebied 2: 151
ha.
Oppervlaktetoename naar 320 ha, met als richtwaarde voor
bosuitbreiding 32 ha. Bij de omvorming van de huidige
populierenbossen in de deelgebieden 1, 2, 3 en 5b
(Floordam-, Helle-, Snijssels- en Silsombos) moet er
aandacht voor zijn dat op de meest kansrijke plaatsen voor
hooilandherstel geen boshabitats (maar 6410, 6510)
nagestreefd/gerealiseerd worden; op plaatsen waar nog
relicten van blauwgrasland (6410) aanwezig zijn of de
potenties voor dit habitattype hoog zijn, krijgt omvorming
naar 6410 voorrang op omvorming naar 91E0.
Uitbreidingsdoel deelgebied 1: 51 ha en deelgebied 2: 46
ha.

Het SBZ-H werd aangemeld voor bittervoorn en zeggekorfslak. Beide komen niet voor in deelgebied 1, 2a of 2b.
Binnen de groep van de zoogdieren werden verschillende vleermuizen aangemeld voor de SBZ-H, met name:
Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart,
Watervleermuis en Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis. Voor deze vleermuissoorten wordt minstens het
behoud van de huidige vaak kwetsbare vleermuispopulaties tot doel gesteld. Als kwaliteitsdoelstelling wordt in het
boslandschap naast een kwaliteitsverbetering van de boshabitats een uitbreiding van mantel-zoomvegetaties en
kleine landschapselementen (KLE’s), tot doel gesteld. In en nabij waterpartijen wordt gestreefd naar een goede
waterkwaliteit en natuurlijke oevers met kruidige vegetaties. Deze kwaliteitsverbeteringen gebeuren prioritair in de
deelgebieden Floordambos, Wilder en de Warande (deelgebieden 1, 5b en 5d) en Helle- en Snijsselsbos (deelgebied
2). De mogelijke effecten op bovenstaande vleermuissoorten worden meegenomen in de verder beoordeling indien
relevant.
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3.
3.1

M E T H O D OL O GIE – B E O O R D E LI N GS KA D E R
INLEIDING

De beoordeling van de potentiële effecten, gemaakt in de discipline biodiversiteit, kan beschouwd worden als een
voortoets. Op basis van deze analyse kan besloten worden dat er enkel een invloed op de
instandhoudingsdoelstellingen kan veroorzaakt worden door de verzurende en vermestende deposities. Het zijn dan
ook enkel deze invloeden die verder meegenomen worden in voorliggende passende beoordeling. In het arrest van
25 februari 2021 (nr. A-2021-0697) oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat het verlenen van een
vergunning louter op basis van de vaststelling dat het voldoet aan het PAS-kader strijdig is met de bepalingen van
artikel 36ter van het Natuurdecreet. Hierdoor wordt niet langer gebruik gemaakt van het kwantitatief
beoordelingskader met procentuele drempelwaardes. In voorliggende passende beoordeling wordt een eigen
autonome inschatting gemaakt van de omvang en de potentiële invloeden van de verzurende en vermestende
deposities en dit op grond van de best beschikbare wetenschappelijke gegevens.
Zoals eerder in voorliggende passende beoordeling aangegeven komt het studiegebied overeen met de
depositiebijdrages binnen de gemodelleerde pluim 17 waarbij er waarneembare veranderingen kunnen optreden op
de aanwezige habitats en zoekzones van de speciale beschermingszones (SBZ). In functie van de beoordeling van de
potentiële waarneembare veranderingen op de habitats en zoekzones zal in in de verdere beoordeling, in eerste
instantie gekeken worden naar de habitattypes met de laagste kritische depositiewaardes18 (verder KDW genoemd)
die daarenboven onderhevig zijn aan de hoogste bijdragen.

3.2

VERMESTENDE EN VERZURENDE DEPOSITIES - METHODOLOGIE

Voor de effectbeoordeling van eutrofiërende of verzurende deposities in de Passende Beoordeling is het criterium
van de kritische depositiewaarden van bijzonder belang. De kritische depositiewaarde (KDW) is een wetenschappelijk
gefundeerde grenswaarde voor eutrofiering en verzuring. Als de totale belasting (achtergronddepositie + projectgerelateerde depositie) onder de desbetreffende KDW blijft, kunnen significante schadelijke effecten die door de
betrokken depositie worden veroorzaakt, met zekerheid worden uitgesloten. De kritische depositiewaarden maken
het mogelijk de vereiste beoordeling per geval uit te voeren op een gekwantificeerde basis.
Op veel locaties in Vlaanderen wordt de KDW echter reeds overschreden door de achtergronddepositie (ADW). Om
de meetbaarheid en toewijsbaarheid van een toename in stikstofdepositie aan een bepaalde ontwikkeling ter hoogte
van een overbelast habitat te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van een grenswaarde.
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Deze pluim wordt berekend met het IMPACT-model aan de hand van de NOx, NH3 en SOx emissieconcentraties.
De kritische depositie waarde ook wel kritische grenswaarde of kritische last genoemd, is de maximaal toelaatbare milieudruk per eenheid van
oppervlakte of volume die een bepaald habitattype of leefgebied kan verdragen zonder dat deze - volgens de huidige kennis - er hinder van
ondervindt.
18
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Voor de afbakening van het onderzoeksgebied wordt een grenswaarde van 0,3 kg N/ha.jaar gehanteerd. Deze
grenswaarde geeft het minimaal niveau van stikstofdepositie aan, bij voorzichtige hypothesen volgens de stand van
de wetenschappelijke kennis, die geldig (aantoonbaar/detecteerbaar) kan worden toegewezen aan een specifieke
bron. Onder deze grenswaarde is de met het project samenhangende toename in stikstofdepositie niet empirisch
verifieerbaar door metingen, noch relevant in termen van effecten, en is derhalve irrelevant volgens de normen van
praktische redelijkheid en evenredigheid. Als de stikstofdepositie kleiner is of gelijk is aan deze grenswaarde, kan
geen oorzakelijk verband tussen emissie en depositie worden aangetoond (oorzaak-effect-relatie), zodat niet langer
wordt voldaan aan de voorwaarden voor de beoordeling van de verenigbaarheid van een project. Aangezien deze
waarde de grens van de toewijzing van een bepaald effect vertegenwoordigt, moet een waarde van 0,3 kg N/ha.jaar
of minder in de praktijk buiten beschouwing worden gelaten (Balla et al. 2013 19). Indien dus onder de grenswaarde
wordt gebleven, kan worden aangenomen dat het project niet kan leiden tot een betekenisvolle aantasting van een
speciale beschermingszone ten gevolge van stikstofdepositie (zie ook Backes en Kaajan, 2019) 20
Ook voor de beoordeling van de impact naar verzuring kan gesteund worden op voorgaande redenering. Een
depositie van 0,3 kg N/ha.j komt overeen met een impact van 21 Zeq/ha.j21. Er kan dus ook gesteld worden dat
bijdrages onder de 21 Zeq/ha.j enkel modelmatig nauwkeurig te beschouwen zijn maar niet zorgen voor een
waarneembaar effect (gebaseerd op irrelevantie-drempel van 0,3 kg N/ha.j. uit Balla (2013)19 en Backes en Kaajan
(2019)20). Deze bijdrage kan geen wetenschappelijk aantoonbare effecten veroorzaken met een betekenisvolle
aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen als gevolg.
Indien de grenswaarde wordt overschreden, is een verdere beoordeling op het niveau van voorkomende en tot doel
gestelde habitats noodzakelijk.
Ook in het kader van de cumulatieve benadering wordt ook aangenomen dat de bijdrages onder de 0,3 kg/ha.j of 21
Zeq/ha.j niet kunnen verrekend worden. Hiervoor wordt gesteund op volgend vaststelling uit Backes en Kaajan
(2019)20.

3.3

VERMESTENDE EN VERZURENDE DEPOSITIES – JURIDISCHE AFTOETSING

Het significantiekader, zoals aangegeven onder punt 3.2, is onderscheiden van het PAS-significantiekader waarbij de
Raad voor Vergunningsbetwistingen in zijn arrest van 25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697) een aantal kritische
bedenkingen heeft geformuleerd.
Het PAS-significantiekader werd geoperationaliseerd door een aantal zogenaamde significantiedrempels, bestaande
uit procentuele drempelwaarden voor bijdragen van een individueel project aan de kritische depositiewaarde (KDW)
van stikstof in een bepaald habitat (zie punt 3.2). Het aanwenden van het PAS-significantiekader impliceert dat
vergunningsaanvragen werden beoordeeld op basis van de vraag of het aandeel stikstof dat een project bijdraagt
aan de KDW een bepaalde drempel overstijgt.
Zich steunend op het zogenaamde "PAS-arrest" van het Hof van Justitie van 7 november 2018 (gevoegde zaken C293/17 en C-294/17), was de Raad voor Vergunningsbetwistingen van oordeel dat werken met het PASsignificantiekader (en in het bijzonder met de erin vervatte drempels), niet afdoende wetenschappelijk verzekert dat
een project geen betekenisvolle aantasting kan veroorzaken. Een loutere verwijzing naar het niet overschrijden van
de drempels in het kader van de zgn. voortoets – dit is bij de eerste screening waarin wordt beoordeeld of er
überhaupt sprake kan zijn van betekenisvolle effecten – kan volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet
verantwoorden dat een vergunning kan worden verleend zonder het uitvoeren van een eigenlijke passende
beoordeling.

19

Balla S, Uhl R., Schlutow A;, Lorentz H., Förster M., Becker C. (2013) Untersuchung und Bewertung von straßenverkehrsbedingten
Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope. FE84.01.2/209/
20Backes C.W. en Kaajan M.M. (2019) Juridische randvoorwaarden voor een drempelwaarde voor Natura 2000-gebieden. Management
samenvatting
21 1 mol N (14 g) komt overeen met 1 ZEQ (0,3 kg N komt bijgevolg overeen met 21 Zeq. (www.milieurapport.be/woordenboek/)zuurequivalent
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Hoewel deze passende beoordeling wel degelijk een eigenlijke passende beoordeling uitmaakt (en dus niet kadert in
het vooronderzoek), wordt uit maximale voorzorg en voorzichtigheid en dus met integrale inachtname van het
voorzorgsbeginsel, het PAS-significantiekader en de daarin vervatte drempels, verlaten. Integendeel wordt op
concrete en individuele wijze, aan de hand van de specifieke kenmerken/effecten van het project en de specifieke
milieukenmerken en –omstandigheden van de speciale beschermingszone ('SBZ') beoordeeld en toegelicht waarom
betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ uitgesloten is.
Hierbij wordt rekening gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen alsook met gebeurlijke cumulatieve effecten
(inclusief de achtergrondconcentraties) en worden de criteria en richtsnoeren die volgen uit de rechtspraak van het
Hof van Justitie, van de Raad van State en van de Raad voor Vergunningsbetwistingen integraal geëerbiedigd. Zoals
blijkt uit wat volgt, bestaat er op basis van een analyse van alle relevante gegevens en maatregelen aan de hand van
de best beschikbare wetenschappelijke kennis geen redelijke twijfel dat er geen meetbare of aantoonbare
schadelijke gevolgen zullen zijn voor de in beschouwing genomen SBZ.
De initiatiefnemer houdt eraan in wat volgt grondig te motiveren en toe te lichten waarom dit het geval is.

4.

B E SC H R I JV I NG

4.1

SITUERING

V A N D E A C TU E LE SITU A T IE

De actuele situatie betreft de bestaande centrale in haar huidige configuratie (zgn. ‘open cycle’). In deze situatie
wordt de centrale ingezet voor discontinue kortstondige piekproductie van elektriciteit. In 2019 heeft de bestaande
centrale ca. 455 uren gedraaid. De overige periode van het jaar staat de centrale in stilstand.

4.2

BEOORDELING ACTUELE SITUATIE

4.2.1

A c h t e r g r o n d c o n c e n tr a t i e v e r m e s ti n g / v er z u r i n g _ V L OP 2 0 2 0

In functie van de kwantificering van de verzurende en vermestende deposities in actuele situatie wordt verwezen
naar de VLOPS20-kaarten voor totale verzurende en totale vermestende deposities. Deze kaarten tonen de totale
verzurende en vermestende depositie berekend op basis van de Vlaamse emissiegegevens van 2018 en de meteodata
van 2019 en geven het meest actueel beeld van de achtergrondconcentraties in Vlaanderen.
Figuur 5 en Figuur 9 situeren het projectgebied en de nabijgelegen habitatrichtlijngebieden op de VLOPS20-kaarten
voor verzuring en vermesting.
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Ve r m e st i n g - s i t u e r i ng

Ter hoogte en in de nabijheid van het project is de aanwezige natuur onderhevig aan een vermestende
achtergrondconcentratie die varieert tussen 15 en 35 kg N/ha.j. Figuur 5 situeert het projectgebied op de
achtergrondkaart vermesting VLOPS 2020. Ter hoogte van het meest nabijgelegen habitatrichtlijndeelgebied
BE2300044-19 ‘De Dorent’ situeert de achtergrondconcentratie (2020) voor vermesting zich tussen 18,2 en 20,1 kg
N/ha.j.
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Figuur 5: Situering van Engie op de VLOPS20-kaart vermesting (totale stikstofdepositie) inclusief weergave van de
SBZ-H in de ruime omgeving
In functie van de overheersende windrichting, zone ten noordoosten van het projectgebied, wordt ingezoomd op de
zone waarop de grootste potentiële bijdrages ten gevolge van vermesting kunnen worden verwacht. Deze liggen dus
het dichtst bij de emissiebronnen van de STEG-centrale. Figuur 6 geeft de VLOPS20-kaart voor vermesting weer,
samen met de habitatwaardige biotopen (Natura2000 habitatkaart) gebaseerd op de BWK v2020 en de SBZ-H.
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Figuur 6: Situering van Engie op de VLOPS20-kaart vermesting (totale stikstofdepositie) inclusief weergave van de
habitatwaardige biotopen (op basis van BWK v2020) samen met de windafwaarts gelegen deelgebieden.
Om een detailbeeld te krijgen van de actuele stikstofdepositie op de habitattypes werd een kaart ontwikkeld (zie
Figuur 7 en Figuur 8) waarop de kritische depositiewaardes van de habitats werden aangeduid in de voorlopige
zoekzonekaart v2, gekoppeld aan de achtergronddeposities op basis van de VLOPS20-kaart voor vermesting. Figuur
7 geeft de voorlopige zoekzones weer waarbinnen er, op basis van de KDW van het type habitat in de zoekzone, een
overschrijding van de KDW ten gevolge van de vermestende achtergronddeposities is berekend. Figuur 8 geeft de
voorlopige zoekzones weer waarbinnen er, op basis van de KDW van het type habitat in de zoekzone, geen
overschrijding van de KDW ten gevolge van de vermestende achtergronddeposities is berekend.
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Figuur 7: Weergave van de voorlopige zoekzones waarbinnen er, op basis van de KDW van het type habitat in de
zoekzone, een overschrijding is van deze KDW ten gevolge van de vermestende achtergronddeposities (AW)
De habitattypes in de omgeving van het projectgebied waarbij een overschrijding van de KDW-waarde wordt
vastgesteld, kunnen toegewezen worden aan de zoekzones voor de types 6410, 9120_9190 en 9160. Heel lokaal
wordt er voor type 6510 een overschrijding vastgesteld. Voor een exacte waarde wordt verwezen naar Tabel 5. In
tabel 4 is reeds rekening gehouden met de doelstellingen uit het natuurbeheerplan opgemaakt voor het
habitatrichtlijngebied BE2300044-19 De Dorent. Hierdoor komt de situatie ter hoogte van de Dorent in Figuur 7 niet
volledig meer overeen met de situatie in werkelijkheid. Centraal in het gebied situeert zich een rood gemarkeerde
zone van hat habitattype ‘6230’ (blauwe pijl). In het noordelijk deel bevindt zich een zoekzone voor het type ‘9160’
(gele pijl). Voornoemde habitattypes zijn na de herinrichting van de Dorent niet meer meegenomen en vervangen
door een ander habitattype (hier 6510). Dit betekent echter niet dat de instandhoudingsdoelstellingen voor deze
habitattypes niet meer gehaald kunnen worden. Het betreffen namelijk percelen/gebieden die deel uitmaken van
een zoekzone voor deze habitattypes. Deze zoekzones zijn steeds groter dan de oppervlaktedoelstelling van de
hieraan gekoppelde habitattypes. Het schrappen van bepaalde delen van de zoekzones kan enkel indien resterende
oppervlaktes voldoende garantie bieden op het behalen van de hieraan gekoppelde oppervlaktedoelstellingen. Door
het bekrachtigen en uitvoeren van het natuurbeheerplan voor dit deelgebied zonder de habitattypes 6230 en 9160
werden de resterende zoekzones binnen het habitatrichtlijngebied BE2300044 voldoende groot geacht om de
oppervlaktedoelstellingen te behalen.
Hierdoor is de overschrijding van de KDW voor de zoekzones met betrekking tot de types 6230 en 9160 niet meer
van toepassing en dient de aftoetsing gemaakt te worden voor de KDW van onder meer het habitattype 6510 (en de
relevante subtypes).
Echter zijn er in de omgeving van het projectgebied ook habitattypes aanwezig waarvan de KDW-waarden voor
vermesting niet worden overschreden. In hoofdzaak betreft dit types met een hogere KDW-waarde voor vermesting
(> 20 à 25 kg N/Ha.j) zoals het type 6510, 9160, 91E0.
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Figuur 8: Weergave van de voorlopige zoekzones waarbinnen er, op basis van de KDW van het type habitat in de
zoekzone, geen overschrijding is van deze KDW ten gevolge van de vermestende achtergronddeposities (AW)

4 . 2 . 1 .2

Ve r m e st i n g – b eo o rde l i n g

Uit de beschrijving van de actuele situatie wat betreft de vermestende deposities, blijkt dat een aantal zoekzones
van bepaalde habitattypes te maken hebben met een overschrijding van de kritische depositiewaarden.
Logischerwijze betreffen dit types met een lage KDW-waarde voor vermesting zoals 6410, 9160 of 9190.
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4 . 2 . 1 .3

Ve r z u r i n g - s it u e r i n g

Ter hoogte en in de nabijheid van het project is de aanwezige natuur onderhevig aan een verzurende
achtergrondconcentratie die varieert tussen 1.501 en 3.000 Zeq/ha.j. Figuur 9 situeert het projectgebied op de
achtergrondkaart verzuring VLOPS 2020. Ter hoogte van de BE2400033-19 Dorent, het meest nabije gebied dat
behoort tot een speciale beschermingszone bedraagt de verzurende depositie zich tussen 1.686 en 1.846 Zeq/ha.j.

Figuur 9: Situering van Engie op de VLOPS20-kaart verzuring (totale verzurende depositie) inclusief weergave van
de SBZ-H in de ruime omgeving
Ook voor de verzuring kan even ingezoomd worden op de zone die potentieel onderhevig kan zijn de grootste
bijdrage aan verzuring ten gevolge van het project.
Figuur 10 geeft de VLOPS20-kaart voor verzuring weer samen met de habitatwaardige biotopen (Natura2000
habitatkaart) gebaseerd op de BWK v2020 en de SBZ-H.
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Figuur 10: Situering van Engie op de VLOPS20-kaart verzuring (totale verzurende depositie) inclusief weergave van
de habitatwaardige biotopen (op basis van BWK v2020) samen met de windafwaarts gelegen deelgebieden
Om een detailbeeld te krijgen van de actuele verzurende deposities op de habitattypes werd een kaart ontwikkeld
(zie Figuur 11 en Figuur 12) welke de kritische depositiewaardes van de habitats aangeduid in de voorlopige
zoekzonekaart v2 koppelt aan de achtergronddeposities op basis van de VLOPS20-kaart voor verzuring. Figuur 11
geeft de voorlopige zoekzones weer waarbinnen er, op basis van de KDW van het type habitat in de zoekzone, een
overschrijding van de KDW ten gevolge van de verzurende achtergronddeposities is berekend. Figuur 12 geeft de
voorlopige zoekzones weer waarbinnen er, op basis van de KDW van het type habitat in de zoekzone, geen
overschrijding van de KDW ten gevolge van de verzurende achtergronddeposities is berekend.
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Figuur 11: Weergave van de voorlopige zoekzones waarbinnen er, op basis van de KDW van het type habitat in de
zoekzone, een overschrijding is van deze KDW ten gevolge van de verzurende achtergronddeposities (AW)
De habitattypes in de omgeving van het projectgebied waarbij een overschrijding van de KDW-waarde wordt
vastgesteld, kunnen toegewezen worden aan de zoekzones voor de types 6410, 6230, 6510, 9120_9190 en 9160.
Voor een exacte waarde van de types in de nabijheid van het projectgebied wordt verwezen naar Tabel 5.
Echter zijn er in de omgeving van het projectgebied ook habitattypes aanwezig waarvan de KDW-waarden voor
verzuring niet worden overschreden. In hoofdzaak betreft dit types met een hogere KDW-waarde voor verzuring (>
1.800 kg Zeq/ha.j) zoals het type 91E0.
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Figuur 12: Weergave van de voorlopige zoekzones waarbinnen er, op basis van de KDW van het type habitat in de
zoekzone, geen overschrijding is van deze KDW ten gevolge van de verzurende achtergronddeposities (AW)

4 . 2 . 1 .4

Ve r z u r i n g - b eo o rd e l in g

Uit de beschrijving van de actuele situatie wat betreft de verzurende deposities, blijkt dat een aantal zoekzones van
bepaalde habitattypes te maken hebben met een overschrijding van de kritische depositiewaarden. Logischerwijze
betreffen dit types met een lage KDW-waarde voor verzuring zoals 6410, 6230, 6510, 9120_9190 en 9160. De
achtergrondconcentraties voor vermesting en verzuring zijn ten opzichte van enkele zoekzones van bepaalde
habitattypes hoger de kritische depositiewaarde waardoor het niet uitgesloten is dat er bepaalde betekenisvolle
invloeden op de instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden veroorzaakt.

5.

B E SC H R I JV I NG

V A N D E R E FE R E NT IE SI TU A T IE

De referentiesituatie is de situatie waarmee, in het project-MER PR3303, de effecten in de geplande situatie worden
vergeleken. In voorliggende passende beoordeling worden de effecten beoordeeld ten opzichte van de
achtergronddeposities, hetgeen het best overeenkomt met de actuele situatie. De achtergrondconcentraties voor
vermesting en verzuring zijn ten opzichte van enkele zoekzones van bepaalde habitattypes hoger dan de kritische
depositiewaarde waardoor het niet uitgesloten is dat er bepaalde betekenisvolle invloeden op de
instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden veroorzaakt.
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Net als in het project-MER PR3303 wordt als referentiesituatie de actuele situatie genomen doch zonder dat de
bestaande centrale in werking is, ook niet als piekeenheid. Hierdoor wordt in deze situatie uitsluitend de fysieke
aanwezigheid van de centrale in zijn huidige configuratie besproken en beoordeeld. Bijgevolg zijn er geen relevante
emissies naar lucht, geluid en water te verwachten. Zelfs indien er enige onderhoudswerkzaamheden zouden
plaatsvinden, kan gesteld worden dat er geen effecten te verwachten zijn op de biodiversiteit in het studiegebied die
aanleiding kunnen geven tot een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen.

6.

E FFE C TV O OR SP E L LI N G -

E N BE O OR D E LI N G V A N D E GE P LA ND E SI TU A TIE

De beoordeling van de potentiële effecten gebeurt op basis van het beoordelingskader zoals vermeld in § 3. De
verzuring en vermesting door atmosferische emissies wordt beoordeeld aan de hand van de bijdrage aan de
verzurende en vermestende depositie van het project ten opzichte van de kritische lasten van de aanwezige
ecotooptypes. Gezien enkele habitattypes ten gevolge van de achtergrondconcentraties vermesting en verzuring
reeds onderhevig zijn aan deposities hoger dan de overeenkomstige kritische depositiewaardes, wordt de potentiële
invloedzone van geplande situatie in eerste instantie heel ruim beschreven en beoordeeld.
Opmerking:
Op basis van de publiek beschikbare informatie (o.a. omgevingsloket, MER-databank, …) zijn er in de omgeving geen
projecten gekend, die in het studiegebied ten opzichte van de achtergrondconcentratie een bijdrage tot vermesting
en verzuring geven, die kunnen leiden tot meetbare invloeden op de instandhoudingsdoelstellingen. Hierdoor kan
de achtergrondconcentratie voor vermesting en verzuring, de VLOPS2020-achtergrondkaarten, ook beschouwd
worden als de situatie waarop de geplande situatie cumulatief wordt afgetoetst, conform de toelichting onder het
punt 3.3.

6.1

ATMOSFERISCHE EMISSIES – OPBOUWFASE

Aan de exploitatiefase gaat een tijdelijke opbouwfase aan vooraf. Ook tijdens deze fase kunnen luchtemissies
ontstaan die kunnen bijdragen tot de vermestende en verzurende deposities. Uit de beoordeling van de deskundige
lucht in het project-MER PR3303 blijkt, bij een theoretische situatie waarbij de bouwwerkzaamheden zich gedurende
een jaar aan een maximale intensiteit blijven manifesteren, de bijdrage aan de achtergrondconcentratie te
verwaarlozen te zijn. Er wordt slechts een zeer lokale wijziging van 0,2 µg NO2/m³ ten opzichte van de
achtergrondconcentratie vastgesteld. Rekening houdende met de omzetting naar NOx, met de depositiesnelheid
tussen gebouwen kan gesteld worden dat deze bijdrage ongeveer 0,05 kg N/ha.j of 1,14 Zeq/ha.j bedraagt 22 en dus
veel lager is dan 0,3 kg N/ha.j of 21 Zeq/ha.j. Ook in het kader van een evaluatie naar de bijdrage tot vermesting en
verzuring geeft deze tijdelijke opbouwfase geen aanleiding tot meetbare invloeden op de
instandhoudingsdoelstellingen.

6.2

ATMOSFERISCHE EMISSIES – STEG-CENTRALE

De belangrijkste atmosferische emissies in de geplande situatie zijn afkomstig van de verbranding van aardgas in de
nieuwe STEG-centrale. De belangrijkste parameters zijn NOx, CO en NH3. De parameter SO2 is slechts beperkt relevant
bij aardgasverbranding, maar werd in de discipline lucht wel weerhouden. Enkel de verzurende en vermestende
emissies, met name NOx, NH3 en SO2 worden weerhouden voor de impactberekeningen op de biodiversiteit. De
vermestende en verzurende depositie werd berekend op basis van volgende uitstoot op jaarbasis in de discipline
Lucht van het project-MER waartoe deze passende beoordeling in bijlage werd gevoegd:
22

SO2 = 11 ton/jaar

Gebaseerd op gegevens uit: Lefebre W. en Deutsch F. (2015) Onderzoek naar de koppeling van de luchtkwaliteitsmodellen VLOPS en IFDM in
het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof
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-

NOx = 1.071 ton/jaar
NH3 = 357 ton/jaar

Bij deze modellering werd rekening gehouden met een werkingsduur van 8.700 vollast draaiuren en de
jaargemiddelde emissiegrenswaarden voor NOx (30 mg/Nm³) en NH3 (10 mg/Nm³). Voor SO2 werd gerekend met een
realistische waarde gebaseerd op gemeten maximale S-concentraties in het gebruikte aardgas (bron: Fluxys)23. Dit
scenario wordt in de verdere beoordeling als realistisch scenario benoemd.
De emissiepunten zijn gekenmerkt door de gegevens vermeld in Tabel 4.
Tabel 4: Bron- en werkingskarakteristieken van de geleide emissiepunten STEG-centrale ENGIE-Electrabel
emissiepunten

Diameter
schouw
(m)

Hoogte Schouw Ligging schouw
boven maaiveld, (lambert-coördinaten)
(m)

Raming
Raming max.
afgastemp (°C) aantal
werkingsuren
/jaar

Gas turbine

8,2

60

153948; 181442

72

8 700

Nooddiesel

0,35

3,5

154086; 181406

500

100

Hulpstoomketel

0,8

10

153949; 181393

190

300

Aardgasopwarmingsketel 1(1)

0,6

5,5

154085; 181384

185

4.350

Aardgasopwarmingsketel 2(1)

0,6

5,5

154085; 181384

185

4.350

Brandblusdieselpomp

0,125

12,5

153900; 181392

500

12

De potentiële impact van de verzurende en vermestende deposities wordt in eerste instantie bekeken ten opzichte
van de ecotopen, overeenkomend met aangemelde habitattypes uit de habitatrichtlijn. In Tabel 5 worden de
Natura2000 habitattypes, die voorkomen in de beschreven SBZ-H’s (zie 2.2) windafwaarts van de gemodelleerde
emissiepluim weergegeven en dit samen met hun bijhorende KDW. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de situatie
ter hoogte van de Dorent afgetoetst wordt ten opzichte van het natuurbeheerplan. De zoekzones voor de types 6410
en 9160 zijn, gezien de vastgelegde doelstellingen in het natuurbeheerplan niet meer van toepassing en worden in
verdere evaluatie van dit deelgebied niet meer meegenomen. De gebieden opgenomen in voornoemde zoekzones
zijn finaal nog steeds in de natuurbalans meegenomen en onder meer onderworpen aan de doelstellingen het
habitattype 6510.

23

Voor het scenario met SO2-waarden op basis van de emissiegrenswaarden zou een scenario worden begroot dat zich in de praktijk nooit zal
voordoen.
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Tabel 5: Weergave van de kritische depositiewaarde (KDW) voor de Natura2000-habitattypes windafwaarts van
de gemodelleerde emissiepluim.
Habitattype

Kritische
depositiewaarde
verzuring
(Zeq/ha.j)

Kritische
depositiewaarde
vermesting
(kg N/ha.j)

Maximale
verzurende
bijdrage24 (Zeq
N/ha.j.) van de
geplande STEGcentrale

Maximale
vermestende
bijdrage24 (kg
N/ha.j.) van de
geplande STEGcentrale

3140 - Wateren met
kranswiervegetaties

571

8

4,8

0,07

3150 - Voedselrijke, gebufferde 2143
wateren met rijke
waterplantvegetatie

30

4,3

0,06

6230_ha - Soortenrijke
struisgraslanden

857

12

5,1

0,07

6410 - Blauwgraslanden

1071

15

4,2

0,06

6430 – Voedselrijke
zoomvormende ruigten

> 2400

> 34

4,3

0,06

6510_hus – Grote
pimpernelgraslanden

1429

20

32,3

0,43

6510_hu - Soortenrijke
glanshavergraslanden

1429

20

32,3

0,43

9120 - Eiken-Beukenbossen op
zure bodems

1429

20

7,6

0,10

9160 - Essen-Eikenbossen
zonder Wilde hyacint

1429

20

7,5

0,10

91E0_va – Beekbegeleidend
vogelkers-essenbos en esseniepenbos

2000

28

7,8

0,11

91E0_vm – Meso- tot
oligotroof elzen- en
berkenbroek

1857

26

7,8

0,11

91E0_vn – Ruigte-elzenbos
(Filipendulo-Alnetum)

1857

26

7,8

0,11
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Berekend aan de hand van de afgebakende zoekzones (o.b.v. de Voorlopige zoekzone kaart v2), na toepassing van maatregelen in het kader van
beleidsmatige doelstellingen
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6.2.1

V e r m e s t i ng

In de discipline lucht werd een dispersiemodel gemaakt van de vermestende deposities ten gevolge van de
activiteiten van het project in de geplande situatie. Een visuele weergave van het dispersiemodel in de geplande
situatie is weergegeven in Figuur 13.

Figuur 13: Vermestende depositie in de geplande situatie door het project (realistisch scenario – 8.700 vollast
draaiuren)
Op basis van de modelleringsresultaten van het beoordeelde scenario blijkt dat de bijdrage ter hoogte van het
noordelijke gelegen habitatrichtlijngebied BE2300044 deelgebied 19 ‘De Dorent’ tot 1,5 kg N/ha.j bedraagt. Ten
opzichte van een achtergrondconcentratie veroorzaakt dit een vermestende bijdrage waardoor de kritische
drempelwaarde van het meest vermestingsgevoelige habitattype 6510 wordt overschreden.
Rekening houdend met de beleidsmatige voorwaarden, zoals opgenomen in de milderende maatregelen in de
discipline lucht, dienen de luchtemissies voor NOx en NH3 verder af te nemen en is deze gemodelleerde situatie
bijgevolg overschatting van de wenselijke situatie.

6.2.2

V e r m e s t i ng n a t o e p a s s i ng m a a tr e g e l e n i n h e t k a d e r v a n d e b el e i d s m a ti g e
doelstellingen.

In navolging van het luchtkwaliteitsplan 2030 dienen voor de relevante NOx bijdrage technisch-economisch haalbare
maatregelen genomen te worden om de NOx-emissie zo laag mogelijk te houden. Anderzijds dient er, in het licht van
reducties inzake verzurende en vermestende deposities, evenwel ook voor gezorgd te worden dat de NH 3-emissies
niet relevant toenemen (NH3 veroorzaakt sneller een depositie-effect omwille van de hogere depositie-snelheid). Na
analyse van de haalbare reducties kan worden vastgesteld dat de emissies van NH3 en NOx kunnen afnemen tot
volgende niveaus:
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-

Jaargemiddelde grenswaarde NOx daalt van 30 naar 15 mg/Nm³;
Jaargemiddelde grenswaarde NH3 daalt van 10 naar 3 mg/Nm³.

Deze reductie geeft aanleiding tot een verlaging van de totale jaarlijkse emissies:
-

SO2 = 11 ton/jaar
NOx = 535 ton/jaar (reductie van 50 % ten opzichte van oorspronkelijke situatie)
NH3 = 107 ton/jaar (reductie van 70 % ten opzichte van oorspronkelijke situatie).

Op basis van de modellering met IMPACT kan de invloed van deze wijzigingen op de vermestende deposities
beoordeeld worden. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 14.

Figuur 14: Vermestende deposities in de geplande situatie door het project (realistisch scenario – 8.700 vollast
draaiuren met toepassing van maatregelen in functie van beleidsmatige doelstellingen, 15 mg/Nm³ NOX en 3
mg/Nm³ NH3)
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Na toepassing van de maatregelen in het kader van de beleidsmatige randvoorwaarden blijkt dat de gemodelleerde
vermestende depositie ter hoogte van Dorent nergens meer dan 0,5 kg N/ha.j bedraagt. De hoogste bijdrage
bedraagt 0,47 kg N/ha.j op de grens van het Habitatrichtlijngebied centraal in de pluim ten noordoosten van de
projectsite en neemt noordwaarts verder af tot concentraties schommelend rond 0,3 kg N/ha.j of lager (tot de helft
van de Dorent bedraagt die lager dan 0,3 kg N/ha.j). De bijdrage zorgt, behoudens een beperkte zone in het noorden,
niet voor een toename waardoor de kritische depositiewaarde voor het habitattype 6510 (volgens de situatie zoals
aangegeven in het natuurbeheerplan) wordt overschreden. In die noordelijke zone bedraagt de bijdrage 10 tot 20 g
N/ha.j boven op de waarde van 0,3 kg N/ha.j. Deze zone is volgens de VLOPS-kaart 2020 onderhevig aan een
vermestende depositie van iets meer dan 20 kg N/ha.j (20,1 kg N). De totale depositie wordt daar dan 20,4 kg N/ha.j
wat een theoretische overschrijding van de KDW voor het biotoop 6510_hu blijft 25.
Ten opzichte van het gevoerde beheer (bestendigd voor minstens 24 jaar met 6-jaarlijkse evaluatie, zie 2.2.1.3.2)
zorgt deze zeer kleine bijdrage niet voor een stikstoftoename waardoor er zich een merkbaar wijziging aan het
gevoerde beheer opdringt (wijziging maaifrequentie) of er een ander type beheer dient te worden toegepast. Immers
zoals gesteld in de opmerking onder punt 2.2.1.3 wordt er ieder jaar in de beginfase van het verschralingsproces 120
kg N per ha afgevoerd. Zelfs indien het verschralingsbeheer ten opzichte van de aanwezige fosfor zodanig ver is
gevorderd dat er kan overgeschakeld worden naar 1 maaibeurt per jaar, dan wordt er volgens de conservatieve
benadering, nog steeds minimaal 75 kg N per ha afgevoerd. Ook in die situatie betekent de zeer lage bijdrage ten
gevolge van de STEG-centrale geen relevante hoeveelheid ten opzichte van de afgevoerde stikstofhoeveelheden en
is de bijdrage van de STEG-centrale hierbij als te verwaarlozen te beschouwen.
Er kan bijgevolg gesteld worden dat bijdrage aan de vermestende depositie geen aanleiding geeft tot een
betekenisvolle impact ten opzichte van het gevoerd beheer. Hieruit volgt dan rechtstreeks dat er ten gevolge van de
geplande STEG-centrale geen betekenisvolle impact op de instandhoudingsdoelstellingen van het habitattype 6510
noch voor de overige SBZ-H te verwachten zijn. Bovendien wordt voor de overige SBZ-H de waarde van 0,3 kg N/ha.j
niet overschreden. Daarom is er geen aantoonbaar / meetbaar effect te verwachten die aanleiding geeft tot een
betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen.

6.2.3

V e r z u r i ng

In de discipline lucht werd een dispersiemodel gemaakt van de verzurende deposities in de geplande situatie door
het project. Voor de beoordeling van de effecten van verzuring wordt hierbij uitgegaan van het scenario voor de
discipline lucht waarmee met realistische SO 2 waarden werd gerekend voor een werkingsduur van 8.700 vollast
draaiuren.
Een visuele weergave van het dispersiemodel in de geplande situatie in een realistische benadering voor SO2 is
weergegeven in Figuur 15. De verzurende depositie is op deze figuur weergegeven door middel van een
kleurschakering. De kleurindeling is gebaseerd op de omrekening van de irrelevantie-drempel van 0,3 kg N/ha.j. naar
zuurequivalenten per ha per jaar.

25

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van een STEG-installatie in vollast werking tijdens 8.700 draaiuren. Dit aantal draaiuren zal door technische
stilstanden nooit volledig in aantal behaald worden of steeds in vollast zijn. Bij 8.000 vollast draaiuren bijvoorbeeld neemt de bijdrage ter hoogte
van de zone met een achtergrondconcentratie hoger dan 20 kg N/ha.j reeds af tot onder 0,3 kg N/ha.j, namelijk 0,29 kg N/ha.j.. Deze invloed van
de STEG-centrale is dan niet meer aanwijsbaar te noemen.
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Figuur 15: Verzurende deposities in de geplande situatie door het project (realistisch scenario – 8.700 vollast
draaiuren)
De potentiële beïnvloeding door de verzurende depositie van het deelgebied ‘De Dorent’ komt in de situatie met
8.700 vollast draaiuren in hoofdzaak overeen met een depositiewaarde van ongeveer 100-110 Zeq/ha.j.
Rekening houdend met de beleidsmatige voorwaarden, zoals opgenomen in de milderende maatregelen in de
discipline lucht, dienen de luchtemissies voor NOx en NH 3 verder af te nemen en is deze gemodelleerde situatie
bijgevolg een overschatting van de wenselijke situatie.

6.2.4

V e r z u r i ng n a t o e p a s s i n g m a a t r e g el e n i n h e t k a d e r v a n d e b e l e i d s m a ti g e
doelstellingen.

Net zoals bij de beoordeling van de vermestende deposities werd bij deze beoordeling rekening gehouden met de
implementatie van maatregelen in functie van de beleidsmatige doelstellingen, namelijk:
-

Jaargemiddelde grenswaarde NOx daalt van 30 naar 15 mg/Nm³;
Jaargemiddelde grenswaarde NH3 daalt van 10 naar 3 mg/Nm³.

Deze beleidsmatige doelstellingen betekenen een dalende uitstoot voor NOx en NH 3 van respectievelijke 50 % en 70
% ten opzichte van de situatie zonder beleidsmatige doelstellingen.
Op basis van de modellering met IMPACT kan de invloed van deze wijzigingen op de verzurende deposities
beoordeeld worden. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 16.
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Figuur 16: Verzurende deposities in de geplande situatie door het project (realistisch scenario – 8.700 vollast
draaiuren met toepassing van maatregelen in functie van beleidsmatige doelstellingen, namelijk 15 mg/Nm³ NOX
en 3 mg/Nm³ NH3)
Na toepassing van de bijkomende maatregelen in functie van de beleidsmatige doelstelling kan vastgesteld worden
dat de verzurende depositie ter hoogte van het habitatrichtlijngebied afneemt tot onder 35 Zeq/ha.j. Hoewel de
actuele verzurende achtergrondconcentraties iets hoger liggen dan de KDW van het gevoeligste habitat 6510
(6510_hus en 6510_hus) in de Dorent, wordt verzuring niet als knelpunt beschouwd voor de realisatie van dit
habitattype. Uit het detailonderzoek naar de bodemzuurtegraad in de studie van De Schrijver et al. (2013)7 blijkt
immer dat slechts één perceel een pH-H2O heeft kleiner dan 5,5 en dat voor alle overige percelen de
bodemzuurtegraad binnen de geschiktheidsrange (5,5-8,5), voor de ontwikkeling van glanshavergraslanden, ligt. Ten
gevolge van de inrichtingswerken in het kader van het Sigmaplan werd de hydrologie van de Dorent hersteld en is
het gebied opnieuw onderhevig aan overstromingen, waardoor gesteld kan worden dat de bodem pH voldoende
gebufferd zal worden. Voor de overige gebieden ligt de depositielast ten gevolge van de STEG-centrale ruim onder
de irrelevantie-drempel van 21 Zeq/ha.j. Ter illustratie voor Pikhaken-Hollaken bedraagt deze 4-5 Zeq/ha.j.
Hieruit volgt dan rechtstreeks dat er ten gevolge van de geplande STEG-centrale geen betekenisvolle impact op de
instandhoudingsdoelstellingen van het habitattype 6510 noch voor de overige SBZ-H te verwachten zijn. Bovendien
wordt voor de overige SBZ-H de waarde van 21 Zeq/ha.j niet overschreden. Daarom is er geen aantoonbaar /
meetbaar effect te verwachten die aanleiding geeft tot een betekenisvolle aantasting van de
instandhoudingsdoelstellingen.
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6.3

BEOORDELING GEPLANDE SITUATIE

In de geplande situatie zijn er, ten gevolge van de verbranding van aardgas, emissies aanwezig die aanleiding geven
tot vermestende en verzurende deposities die in het kader van de beleidsmatige doelstellingen teruggedrongen
werden tot een minimaal haalbaar niveau. Bij de evaluatie van de hieraan gekoppelde vermestende en verzurende
deposities blijkt de wetenschappelijk meetbare invloed zich voor beide parameters zich te beperken tot de deelzone
de Dorent van het Habitatrichtlijngebied BE2200044. Na analyse van de omvang van de vermestende invloed kan
besloten worden dat deze bijdrage geen aanleiding geeft tot een invloed die een betekenisvolle aantasting van de
instandhoudingsdoelstellingen veroorzaakt. Voor de verzurende depositie kan gesteld worden dat, ondanks de
achtergrondconcentratie reeds een overschrijding van de kritische depositiewaarde voor het biotoop 6510_hu/hus
betekent, de bijdrage geen aanleiding geeft tot een wijziging van de abiotische factoren waardoor de instandhouding
van de gewenste graslanden beïnvloed wordt. Ook voor deze parameter kan gesteld worden dat er geen
betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen worden veroorzaakt.

7.

S A ME NV A TTE ND E

BE O OR D E LI N G

ENGIE Electrabel wenst een nieuwe STEG-centrale te bouwen nabij een bestaande centrale. De toekomstige centrale
situeert zich nabij een habitatrichtlijngebied, namelijk ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek deelgebied
Dorent-Nelebroek’. Op basis van een analyse van de luchtemissies kan aangenomen worden dat het toekomstige
project effecten kan veroorzaken ten gevolge van verzurende en vermestende deposities.
In het kader van de passende beoordeling van de effecten op het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het zuidoosten
van de Zandleemstreek deelgebied Dorent-Nelebroek’ kan na analyse van de potentiële invloeden en hieraan
gekoppelde effecten het volgende gesteld worden:
1) Heeft het project impact op de habitats (natuurlijke habitats en habitats van een soort) qua oppervlakte,
ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit?
Gezien de STEG-centrale niet gesitueerd is in het beoordeelde habitatrichtlijngebied, is er bij de bouw en de
exploitatie ervan geen rechtstreeks invloed op de oppervlakte en de ruimtelijke spreiding van het
habitatrichtlijngebied te verwachten. Er is, ten gevolge van de verbrandingsemissies, een potentiële impact
mogelijk ten gevolge van de verzurende en vermestende depositie. De overschrijding is na het toepassing
van de milderende maatregelen in functie van de beleidsmatige doelstellingen in hoofdzaak lager dan 0,3
kg N/ha.j of 21 Zeq/ha.j. In de zones ter hoogte van de Dorent zorgen de bijdrages hoger dan 0,3 kg maar
steeds lager dan 0,5 kg N/ha.j of hoger dan 21 Zeq maar lager dan 35 Zeq/ha.j. Deze invloeden zorgen echter
niet voor een betekenisvolle aantasting van de doelstellingen voor grote pimpernelgraslanden of de
glanshavergraslanden.
2) Heeft het project een impact op het evenwicht tussen de verspreiding en densiteit van de soorten en de
populaties in zijn geheel?
Gezien de STEG-centrale niet gesitueerd is in het beoordeelde habitatrichtlijngebied, is er bij de bouw en de
exploitatie ervan geen rechtstreeks invloed op de oppervlakte en de ruimtelijke spreiding van het
habitatrichtlijngebied te verwachten. Er is, ten gevolge van de verbrandingsemissies, een potentiële impact
mogelijk ten gevolge van de verzurende en vermestende depositie. De overschrijding is na het toepassing
van de milderende maatregelen in functie van de beleidsmatige doelstellingen in hoofdzaak lager dan 0,3
kg N/ha.j of 21 Zeq/ha.j. In de zones ter hoogte van de Dorent zorgen de bijdrages hoger dan 0,3 kg maar
steeds lager dan 0,5 kg N/ha.j of hoger dan 21 Zeq maar lager dan 35 Zeq/ha.j. Deze invloeden zorgen echter
niet voor een betekenisvolle aantasting van de doelstellingen voor grote pimpernelgraslanden of de
glanshavergraslanden.
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3) Heeft het project een potentiële impact op de vitale factoren hoe de SBZ functioneert als ecosysteem?
Uit de beoordeling van de potentiële luchtemissies blijkt dat de STEG-centrale enkel een potentiële invloed
heeft ten gevolge van de verzurende en vermestende deposities ter hoogte van de SBZ-H BE2200044. Na
analyse van de potentiële effecten kan geoordeeld worden dat deze invloeden, na het nemen van de
maatregelen in het kader van de beleidsmatige doelstellingen, te verwaarlozen zijn. Bijgevolg kan
geconcludeerd worden dat het project, de bouw en de exploitatie van de STEG-centrale, geen significante
impact heeft op de vitale factoren hoe de SBZ functioneert.
4) Heeft het project een impact op de abiotische relaties die de structuur en functie van de SBZ bepalen?
Hiervoor kan verwezen worden naar het antwoord van vraag 1 en vraag 2. Ook hier kan ook gesteld worden
dat de STEG-centrale geen impact veroorzaakt op de abiotische relaties die de structuur en de functie van
de SBZ bepalen.
5) Heeft het project een impact op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor de betreffende
SBZ?
Op basis van de analyse van de potentiële effecten ten gevolge van de bouw en de exploitatie van de STEGcentrale kan gesteld worden dat in de beoordeelde, realistische situatie met toepassing van de maatregelen
in functie van de beleidsmatige doelstellingen, er enkel een verwaarloosbare invloed kan verwacht worden
op de staat van instandhouding voor de betreffende SBZ. Er kan besloten worden dat er geen betekenisvolle
invloeden op de instandhoudingsdoelstellingen te verwachten zijn.

Samenvattend kan gesteld worden dat de impact van de nieuwe STEG-centrale geen aanleiding geeft tot
betekenisvolle effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het
zuidoosten van de Zandleemstreek’.
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