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VOORWOORD

VOORWOORD
Milieueffectrapportage (de m.e.r.) is een instrument om een aantal belangrijke doelstellingen en
beginselen van het milieubeleid te helpen realiseren, met name het voorzorgsbeginsel en het beginsel
van preventief handelen. Milieueffectrapportage is een juridisch-administratieve procedure waarbij,
vóórdat 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. De achterliggende grondgedachte hierbij is dat het de voorkeur geniet om
de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de
besluitvorming te ondervangen en indien nodig bij te sturen.
Een milieueffectrapport (het MER) is een openbaar document. In een MER bestudeert men een
voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven. Men beschrijft en
berekent de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op een
systematische en zo objectief mogelijke wijze. Een MER is een informatief instrument en zal dus
informatie geven aan de overheid, de omwonenden en andere belanghebbenden. Sinds de
inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning op 23 februari 2017 is de MER-procedure, zoals
oorspronkelijk beschreven in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, gewijzigd. Volgens de
nieuwe procedure is voor MER-plichtige bedrijven de goedkeuringsprocedure van het MER
geïntegreerd in de omgevingsvergunningsaanvraag, daar waar voorheen een goedgekeurd MER
diende toegevoegd te worden aan een vergunningsaanvraag. Er kan onder de huidige procedures
voorafgaand aan de omgevingsvergunningsaanvraag slechts een voorlopige goedkeurig verkregen
worden. Ook volgens de vernieuwde procedure is het MER m.a.w. nog steeds geen
beslissingsinstrument. Of de voorgenomen activiteiten al dan niet een vergunning krijgen, wordt beslist
tijdens de vergunningsprocedure, de goedkeuring van het MER maakt deel uit van deze procedure.
Dit aanmeldingsdossier heeft als doel een aanzet te geven tot het vastleggen van richtlijnen voor het
opstellen van het MER. Daartoe trachten wij concrete en zinvolle reacties uit te lokken tijdens de
bevraging bij administraties. In dit aanmeldingsdossier worden, naast een projectbeschrijving, ook
duidelijk de specifieke milieuaspecten omschreven die we zullen onderzoeken en de manier waarop
we dit zullen doen. Dit aanmeldingsdossier legt met andere woorden ook de diepgang van het nog op
te stellen MER vast, zodat de betrokken administraties zich duidelijk kunnen voorstellen wat er in het
MER minimaal beschreven zal worden.
Luminus NV wenst haar site aan de Ringvaart in Gent te hervergunnen en uit te breiden met maximaal
6 open cycle gasturbines (OCGT’s) met een globaal thermisch vermogen van ca. 635 MWth en een
globaal elektrisch vermogen van ca. 234 MWe. Daarnaast worden er een aantal bijkomende
hulpvoorzieningen (aardgasopwarming, nooddiesel, transformatoren, schoorstenen e.d.) geïnstalleerd.
De volledige projectbeschrijving is uitgeschreven in Hoofdstuk 4.
De activiteiten van Luminus zijn hoofdzakelijk MER-plichtig. In deze aanmelding beschrijven we de
huidige situatie evenals de geplande wijzigingen om de uitbreiding te verwezenlijken.
Meer informatie over het m.e.r.-proces is terug te vinden in Bijlage 1 en Bijlage 2.
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1

INLEIDING EN SITUERING VAN HET PROJECT

1.1

Luminus site Ringvaart Gent

1.1.1

Huidige activiteiten

INLEIDING EN SITUERING VAN HET PROJECT

Luminus NV produceert elektriciteit op haar site aan de Ringvaart te Gent. De geproduceerde
elektriciteit wordt rechtstreeks geleverd aan het Belgisch hoogspanningsnet. Hiervoor beschikt Luminus
over een gascentrale van het type “STEG” (stoom en gasturbine) met een warmtevermogen van 700
MWth en een elektrisch vermogen van ca.390 MWe. De stoom- en gasturbine (kortweg ‘STEG’)
combineert twee productietechnieken om elektriciteit op te wekken, nl. een gasturbine en een
stoomturbine. Als primaire brandstof gebruikt de STEG aardgas dat wordt aangeleverd via een
pijpleiding. De hoofdelementen van de elektriciteitscentrale zijn de gasturbine, de
recuperatiestoomketel, de stoomturbine en de alternator. De gebruikte stoom wordt afgekoeld met een
aërocondensor en vereist bijgevolg geen koelwater.
De huidige vergunning van Luminus voor de site aan de Ringvaart loopt tot 29/01/2034. Het
milieueffectenrapport wordt opgesteld in het kader van de geplande uitbreiding en de vroegtijdige
hervergunning van de bestaande installaties en processen in toepassing van art. 70 §2 van het
Omgevingsvergunningsdecreet.

1.1.2

Uitbreiding en hervergunning van de Ringvaart site

Zoals reeds vermeld wenst Luminus de huidige activiteiten te hervergunnen en uit te breiden. In
hoofdzaak omvat deze uitbreiding de bouw van nieuwe open cycle gasturbines (OCGT’s) met een
maximaal vermogen van ca.635MWth of ca.234 MWe
In het MER zal de milieu-impact als gevolg van alle huidige en geplande activiteiten op de site
besproken worden.
De geplande uitbreiding bestaat uit:


Twee of meer nieuwe OCGT-installaties;



Nieuwe luchtkoeling voor de hulpdiensten (type ‘fin fan cooler’);



Nieuwe transformator(en);



Nieuwe hoogspanningspost;



Nieuw gas telling- en ontspanstation;



Nieuwe nooddieselinstallaties (1 vaste en 4 flexibele);



Maximaal 3 nieuwe schoorstenen voor de gasturbines en 5 lage schouwen voor de nieuwe
nooddiesels; en



Bijkomstige neveninstallaties/hulpvoorzieningen.

1.2

Ruimtelijke situering van het Project

1.2.1

Inleiding

Het terrein van de Ringvaart site ligt aan de Buitenring-Wondelgem 10 te Gent, geheel gelegen op het
perceel dat kadastraal bekend is onder afdeling 13/Gent, sectie S, nr. 89/c. De site is gelegen in de
industriezone Nest in Zeehavengebied Gent met een vlotte aansluiting op de ring rond Gent (R4). De
site heeft een oppervlakte van ca. 7,3 ha en is weergegeven op een topografische kaart en op een
luchtfoto in Figuur 1.1 en Figuur 1.2, respectievelijk. Op beide kaarten is met een rode cirkel de afstand
van 1 km tot de site weergegeven. Op Figuur 1.1 zijn de bedrijven in de directe omgeving van de site
aangeduid.
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Figuur 1.1 Ligging van de Ringvaart site op de topografische kaart

Figuur 1.2 Luchtfoto van de omgeving van de site
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De site wordt begrensd door:


hoogspanningsinfrastructuur en een beperkt stuk natuur (ca. 1 ha bos) ten noorden van de site;



de papierfabriek van Stora Enso ten noordoosten en oosten van de site, over de Wondelgemkaai
(Figuur 1.1);



de Buitenring-Wondelgem en de Ringvaart ten zuiden van de site, aan de overkant van de
Ringvaart bevinden zich de sites van nv Buckman en Shell (CRI Catalyst Company Belgium)
(Figuur 1.1); en,



een spoorweg en de R4 in het westen.

1.2.2

Gewestplan, Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan en Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen

1.2.2.1 Gewestplan
Figuur 1.3 toont de ligging van de Ringvaart site van Luminus op het gewestplan.

Figuur 1.3 De ligging van de Ringvaart site op het gewestplan

Het terrein van de Ringvaart site ligt volgens het gewestplan in een industriegebied dat ingekleurd is
als ‘gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven’ (paars gevuld met zwarte ‘Z’). Dit
industriegebied strekt zich volledig uit ten noordoosten, oosten en zuiden van de site. Ten noordwesten
ligt aangrenzend een bufferzone (lichtgroen gevuld met zwarte ‘T’) met daarachter een
woonuitbreidingsgebied en een woongebied (rood geruit en rood gevuld). Ten westen en zuidwesten
van de site bevinden zich enkele gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen (lichtblauw gevuld).
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1.2.2.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Het projectgebied is gelegen in de haven van Gent als beschreven in het Provinciaal ruimtelijk
structuurplan Oost-Vlaanderen. In 2019 zou ter vervanging van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
een nieuw ‘Beleidsplan Ruimte’ worden opgesteld met een langetermijnvisie voor het gebruik van de
ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. Hiervoor werd reeds een conceptnota opgemaakt, doch het
definitieve beleidsplan is nog niet beschikbaar.

1.2.2.3 Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
De site van Luminus valt niet specifiek binnen bepaalde RUPs. In de nabijheid (ca. 500 m ten
zuidwesten) zijn echter wel enkele uitvoeringsplannen van kracht zoals weergegeven in Figuur 1.4. Hier
is het GRUP ‘R4 – Knoop Wondelgem’ van toepassing, dat definitief werd vastgesteld op 20/03/2020.
Het GRUP betreft een intunneling van de R4 zoals aangegeven op het plan, een ongelijkvloers
aansluitingscomplex (zgn. “lamp”-constructie) ten noordoosten van de huidige knoop en een vrij
liggende fietssnelweg aan de noordzijde van de R4. Geen van deze aanpassingen zullen een significant
effect op de geplande uitbreidingen van Luminus hebben, doch zou de R4 mogelijks minder bereikbaar
kunnen zijn tijdens de uitvoering van de werken verbonden met de realisatie van dit GRUP.

Figuur 1.4 Weergave van de GRUP's in de nabijheid van de site

1.2.3

Woonkernen in de omgeving

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de woonzones in de omgeving (tot op 5 km) van de site.

www.erm.com

Version: 5.0

Project No.: 0547745

Client: Luminus NV

5 June 2020

https://theermgroup-my.sharepoint.com/personal/piet_snoeck_erm_com/Documents/projects/0547745 Luminus NV Ringvaart/output/0547745 - Aanmelding MER
Luminus nv v5.0 05062020.docx

Page 5

AANMELDING LUMINUS NV
Aanmelding van het MER voor de uitbreiding en hervergunning van Luminus aan de Ringvaart te Gent

INLEIDING EN SITUERING VAN HET PROJECT

Tabel 1.1 Woonzones nabij de Ringvaart site
Gemeente

Evergem

Gent

1.2.4

Deelgemeente/wijk
(meest nabij gelegen
huizen)

Richting vanaf
Luminus Ringvaart

Afstand vanaf de
bedrijfsgrens tot meest
nabije bewoning (km)

Centrum Evergem

NW

ca. 1,3

Langerbrugsestraat

NW-N

ca. 0,4

Centrum Kerkbrugge

N

ca. 2,0

Eiland

NO

ca. 1,0

Desteldonk

NO

ca. 4,3

Centrum Oostakker

O

ca. 2,8

Centrum Meulestede

Z

ca. 1,8

Centrum Wondelgem

ZW

ca. 1,6

Gent (noord)

Z

ca. 4,2

Sint-Amandsberg

ZO

ca. 4,1

Landbouwgebieden

De eerste nabijgelegen landbouwgebieden bevinden zich op ca. 1,7 km ten noordwesten van de site
en op ca. 2,2 km ten westen van de site, zoals weergegeven in het licht geel op Figuur 1.3. Verder zijn
er geen landbouwgebieden aanwezig in een straal van 3 km van de site.

1.2.5

Natuurgebieden

Volgens het gewestplan bevinden er zich rond de site qua natuurgebieden voornamelijk bufferzones,
groen aangegeven met een zwarte letter T op Figuur 1.3. Ten westen bevinden er zich drie
parkgebieden op een afstand van ca. 800 m tot 1,3 km, groen aangegeven met een zwarte letter P op
Figuur 1.3.
In Figuur 1.6 wordt de ligging van de site weergegeven op de biologische waarderingskaart. Het meest
dichtsbijgelegen gebied is het erkend natuurreservaat ‘Kiekenbos’ op ca 200 meter van de site (zie
Tabel 1.1 en Figuur 1.5). Het gebied is ook gelegen aan de oevers van de ‘Nieuwe Kale’ (een
overgebleven stuk van de ‘Kale’ dat parallel aan de Ringvaart stroomt door Evergem) binnen de afstand
van 1 km ten noordwesten van de site. Deze zone staat op het gewestplan geklasseerd als buffergebied
en parkgebied.
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Figuur 1.5 Ligging van het erkend natuurreservaat Kiekenbos

Figuur 1.6 Ligging van de Ringvaart site op de biologische waarderingkaart
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Deze zone bestaat uit een mozaïek van verschillend geklasseerde gebieden met zowel biologisch zeer
waardevolle als biologisch waardevolle gebieden en complexen van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen, complexen van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen,
complexen van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen en
complexen van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen.
Daarnaast bevinden zich ten zuidwesten van de site nog enkele biologisch waardevolle gebieden en is
de zuidelijke oever van de ringvaart deels geklasseerd als biologisch waardevol. Ten oosten van de
site bevindt zich in een straal van 2 km enkel havengebied zonder biologische elementen.
Figuur 1.8 geeft de aanwezige Habitat- en Vogelrichtlijngebieden weer in de omgeving van de site. Op
ca. 5,2 km ten zuidwesten van de site bevinden zich De Vinderhoutse bossen, geklasseerd als Bossen
en heiden van zandig Vlaanderen. Dit natuurgebied is ook erkend als VEN-gebied grote eenheid natuur,
zoals weergegeven in Figuur 1.7. Daarnaast toont deze figuur ook het gebied genaamd De vallei van
de Benedenleie als grote eenheid natuur op ca. 5,1 km van de site.

Figuur 1.7 Weergave van de VEN gebieden in de nabijheid van de
Ringvaart site (rood: straal 1 km, blauw: straal 5 km)
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Figuur 1.8 Weergaven van de Habitat- en Vogelrichtlijnengebieden
nabij de Ringvaart site (rood: straal 1 km, blauw: straal 5 km)
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Erfgoed

Ten noordwesten van de site op ongeveer 1,5 km liggen een aantal gebouwen die erkend zijn als
bouwkundig erfgoed (het stationsgebouw van Langerbrugge, een arbeiderswoning en herenhuis, de
school en het klooster van de Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, een Parochiekerk, de oude
elektriciteitscentrale van Langerbrugge en het Goed ten Boekel). Ten zuiden op ca. 800 m bevindt er
zich een oud waardevol fabriekscomplex en ten zuidwesten op ca. 800 m bevindt zich Huis
Lummerzheim. Ten zuidwesten van de site op 1,6 km bevindt zich het Kasteel van Evergem en het
kasteeldomein het Vurstje. Tot slot bevindt er zich ten westen van de site op ca. 900 m het Kasteel
Groenveld met bijhorende kasteelhoeve en enkele oude dorpswoningen die alle als bouwkundig
erfgoed geklasseerd staan. De ligging van deze gebieden rondom de site is weergegeven op Figuur
1.9.

Figuur 1.9 Erfgoedobjecten rondom de site van Luminus

1.2.7

Overstromingsgevoelige gebieden

De site van Luminus aan de Ringvaart bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied, noch in
mogelijks overstromingsgevoelig gebied).

1.2.8

Kwetsbare zones en objecten

Binnen een straal van 2 km rond de inrichting liggen verschillende kwetsbare locaties. Deze worden in
detail besproken en weergegeven in de bespreking van de methodologie van de discipline MensGezondheid, in Hoofdstuk 12.2.

1.2.9

Huidig bodemgebruik van het projectgebied

De totale oppervlakte van het terrein waarop de Ringvaart site gevestigd is, bedraagt ca. 7,3 ha.
Ongeveer 2,7 ha (ca. 37% van de oppervlakte) is in de huidige situatie verhard met beton of bebouwing.
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De resterende oppervlakte, inclusief het gebied waar de geplande uitbreiding zal komen, is open terrein
(voornamelijk ingezaaid met gras).

1.3

Initiatiefnemer

De initiatiefnemer is:


Luminus NV
Buitenring-Wondelgem 10
9000 Gent

De contactpersoon voor het MER is:


Steven Van Caneghem
tel.: +32498948387
e-mail: Steven.VanCaneghem@luminus.be



Erwin Daelman
tel.: +32499968454
e-mail: Erwin.Daelman@luminus.be

1.4

Vergunningen

Luminus bekwam haar basisvergunning voor de huidige exploitatie van de Ringvaart site op 30/01/2014
na het doorlopen van de hervergunningsprocedure. Nadien verkreeg het bedrijf nog aktename van een
kleine verandering.
Tabel 1.2 toont een overzicht van de verkregen vergunningen voor de Ringvaart site van Luminus.
Deze werden afgeleverd door de Bestendige Deputatie van provincie Oost-Vlaanderen.

Tabel 1.2 Overzicht van de vergunningen voor de Ringvaart site
Datum

Onderwerp

Referentie

Geldig tot

30/01/2014

Hervergunning van de site

M03/44021/909/3/A/1/PW/MR

29/01/2034

26/10/2017

Aktename kleine verandering

M03/44021/909/3/M/4MPW/EM

29/01/2034

1.5

Toetsing aan de MER-Plicht

Voor de hervergunning en geplande uitbreiding dient Luminus de omgevingsvergunningsprocedure te
doorlopen. Als onderdeel hiervan dient een milieueffectrapport opgemaakt te worden.
De activiteiten waarvoor de MER-plicht geldt, zijn vastgelegd in:


Het decreet van 18/12/2002 tot aanvulling van het decreet van 05/04/1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage;



Het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de afvang en opslag van CO2 (B.S. 06.09.2011).
Sindsdien zijn de aanpassingen aan de bijlage 1 en 2 van het project-m.e.r.-besluit van 10
december 2004 van toepassing; en,



Het uitvoeringsbesluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005,
van kracht sinds 27/02/2005).

Dit laatstgenoemde uitvoeringsbesluit vermeldt een aantal MER-plichtige categorieën. De activiteiten
van Luminus op de Ringvaart site situeren zich binnen categorie 2 a) van Bijlage I van dit besluit:
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“Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten
minste 300 megawatt.

De STEG-installatie die momenteel wordt geëxploiteerd op de site heeft een warmtevermogen van ca.
700 MWth en de geplande uitbreiding bedraagt een capaciteitsuitbreiding van het thermisch vermogen
met ca. 635 MWth.

1.6

Reikwijdte van het MER

In het op te stellen MER zullen de milieueffecten als gevolg van de exploitatie van de installaties op de
Ringvaart site van Luminus te Gent besproken worden.
Volgende situaties zullen besproken worden (zie Hoofdstuk 4 voor meer details):


Referentiesituatie = huidige vergunde situatie, met 2019 als referentiejaar.



Aanlegfase = aangezien voor de geplande wijzigingen diverse werkzaamheden noodzakelijk zijn,
dient de aanleg hiervan, met eventuele bijkomende effecten op het milieu, in acht genomen te
worden.



Geplande situatie = situatie na uitbreiding met alle geplande installaties en hulpvoorzieningen
operationeel zoals beschreven in paragraaf 0.

Het MER wordt opgemaakt ten einde een hervergunning en uitbreiding van de site te bekomen. In de
geplande situatie zal de milieu-impact van zowel de bestaande als nieuwe installaties worden
opgenomen. Dit gebeurt via een combinatie van uitgevoerde emissiemetingen, extrapolaties en
bekende gegevens aangaande de huidige en geplande toestellen. Als dusdanig zal het MER in de
geplande situatie volgende productie-installaties bespreken:


Bestaande STEG-installatie;



Bestaande neveninstallaties en nutsvoorzieningen;



Nieuwe OCGT-installaties; en



Additionele neveninstallaties en hulpvoorzieningen.

1.7

Voorstel van deskundigen

1.7.1

Externe deskundigen en coördinatie

ERM is een onafhankelijk milieuadviesbureau dat de opmaak van het MER zal uitvoeren. De
deskundigen van ERM zijn als volgt te bereiken:


Environmental Resources Management – ERM nv
Posthoflei 5, bus 6
2600 Berchem - Antwerpen
Tel: 03/287.36.50 - Fax: 03/287.36.79

Voor dit MER zal de coördinatie in handen liggen van:


Environmental Resources Management - ERM nv
Dhr. Piet Snoeck
E-mail: piet.snoeck@erm.com
Website: http://www.erm.com/belgium
Erkenningnummer: GOP/ERK/MER/2020/00008
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Voor de milieudisciplines waarop een belangrijke invloed verwacht wordt, moeten erkende MERdeskundigen worden aangesteld. Deze deskundigen zijn onafhankelijk en behoren dus niet tot de
initiatiefnemer (externe deskundigen):


Yves Verlinden, disciplines ‘Lucht’ en ‘Water - Oppervlaktewater’, ERM, erkend voor onbepaalde
duur (MB/MER/EDA/646-V1b);



Guy Putzeys, discipline ‘Geluid en trillingen’, dB(A)-plan, erkend voor onbepaalde duur (EDA-798);



Nanda Hermes, disciplines ‘Water - Grondwater’ en ‘Bodem’, ERM, erkend voor onbepaalde duur
(MB_MER_EDA-734_V1);



Wouter Rommens, discipline ‘Biodiversiteit’, Eco-Insight, erkend voor onbepaalde duur
(GOP/ERK/MER/2014/00016/V).

De disciplines waarvoor geen erkend deskundige voorzien is (bv. ‘Mens-Gezondheid’, ‘Mens Mobiliteit’, ‘Landschap’, …), zullen door de coördinator van het MER (beknopt) behandeld worden.
De deskundigen kunnen zich laten bijstaan door medewerkers. De taakverdeling tussen de
deskundigen en medewerkers is weergegeven in Tabel 1.3.
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Tabel 1.3 Taakverdeling van de MER-deskundigen en medewerkers
Discipline

Lucht

Biodiversiteit

Geluid en
trillingen

Water
Oppervlakte water

Grondwater

Nevendisciplines en andere aspecten
(Mens-Gezondheid, Bodem,
Klimaat,…)

Coördinator

Piet Snoeck

Medewerker

Louis Oosterlynck, Iris Jiang

Erkend
deskundige

Yves
Verlinden

Guy Putzeys

Yves Verlinden

Nanda Hermes

Wouter Rommens

MER-coördinator

Medewerker

Jenne Dierckx

Linda Baten

Jenne Dierckx

Marleen Coetsiers

Jenne Dierckx

Jenne Dierckx / Louis Oosterlynck
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Interne deskundigen

Alle bedrijfsgebonden informatie die nodig is voor het opmaken van het MER, wordt aangeleverd door
de interne deskundigen (= initiatiefnemer en/of zijn medewerkers):
Deze deskundigen zijn ook betrokken bij het overleg met de overheid i.v.m. de opmaak van het MER.


Steven Van Caneghem



tel.: +32498948387



e-mail: Steven.VanCaneghem@luminus.be



Erwin Daelman



tel.: +32499968454



e-mail: Erwin.Daelman@luminus.be

1.8

Beoogd verloop van het Besluitvormingsproces

Bijlage 1 en Bijlage 2 geven een overzicht van het verloop van de m.e.r.-procedure.
Voorafgaand aan de vergunningsprocedure is bij een participatief traject een openbare raadpleging van
de aanmelding of een ontwerp MER mogelijk maar niet verplicht. De raadpleging dient beschreven te
worden in de aanmelding. De initiatiefnemer bepaalt zelf de doelstelling, de doelgroep en de informatie/participatievorm.
De stad Gent stuurt eventuele opmerkingen vervolgens door naar de Dienst Mer. Gelijklopend met de
terinzagelegging worden ook de verschillende administraties gevraagd hun eventuele opmerkingen en
aandachtspunten door te geven aan de Dienst Mer. Na een overleg tussen de
deskundigen/initiatiefnemer en de administraties beslist de Dienst Mer over de Aanmelding en stelt ze
de richtlijnen op (i.e. Scopingsadvies), dit uiterlijk 60 dagen nadat de Aanmelding is ingediend. De
deskundigen houden tijdens de opmaak van het MER rekening met het Scopingsadvies; de Dienst Mer
ziet hierop toe.
Vervolgens gaan de initiatiefnemer en deskundigen door met de opmaak van het MER. Na de opmaak
ervan legt ERM de ontwerpteksten voor aan de overheid met de vraag tot voorlopige goedkeuring. Over
deze teksten vindt overleg plaats met de Dienst Mer en de administraties. De deskundigen passen met
de resultaten van dit overleg het MER nog aan of sturen bij. Uiteindelijk leidt deze procedure tot een
voorlopig goedgekeurd MER (40 dagen na verzoek tot voorlopige goedkeuring).
Vervolgens
wordt
het
voorlopig
goedgekeurde
MER
toegevoegd
aan
de
Omgevingsvergunningsaanvraag waarna de overheid finaal beslist over de goedkeuring van de
hervergunning/geplande situatie. Dit houdt in dat de overheid (Dienst Mer) nagaat of het MER werd
opgesteld overeenkomstig de gestelde criteria van het MER/VR decreet en of de uitgevaardigde
richtlijnen afdoende werden behandeld. Indien dit het geval is, maakt de Dienst Mer een
goedkeuringsverslag op. Dit verslag samen met een niet technische samenvatting van het MER worden
aanvullend op de richtlijnennota op de website van de Dienst Mer (www.mervlaanderen.be) geplaatst.
Met betrekking tot de optionele gedeelten van de procedure wenst Luminus dit als volgt te doorlopen:


Luminus vraagt om Scopingsadvies ten einde duidelijkheid te krijgen inzake de verwachtingen van
adviesinstanties;



Luminus wenst geen openbaar onderzoek te organiseren gedurende de opmaak van het MER.
Wel zal dit deel uitmaken van de vergunningsprocedure;



Luminus wenst het ontwerp-MER niet in te dienen bij de Dienst MER ter voorlopige goedkeuring;
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Luminus wenst in de uitvoeringsfase een ontwerptekstbespreking te organiseren waarop
adviesinstanties, gemeenten, provincies, initiatiefnemers en de opstellers van het MER aanwezig
zullen zijn.
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VERANTWOORDING VAN HET PROJECT

Op 31 januari 2003 werd de geleidelijke uitstap van het gebruik van kernenergie voor de industriële
elektriciteitsproductie op het Belgische grondgebied goedgekeurd. Deze wet werd in 2013 en in 2015
gewijzigd om een verlenging van de exploitatie van enkele Belgische kerncentrales toe te staan.
Desalniettemin zal op 1 december 2025 de laatste Belgische kerncentrale moeten sluiten. Kernenergie
voorziet vandaag in meer dan de helft van de in België geproduceerde elektriciteit. Wanneer de
kerncentrales dicht gaan zal deze productie elders moeten opgevangen worden. Gezien het
elektriciteitsverbruik in België de afgelopen 20 jaar relatief stabiel is gebleven, zijn er geen redenen om
aan te nemen dat de vraag naar elektriciteit zal dalen in de toekomst. Het doel is om de energie
gewonnen uit kerncentrales grotendeels te vervangen door deze afkomstig van hernieuwbare
energiebronnen zoals wind en zonlicht. Gezien de niet-continue beschikbaarheid van deze bronnen
dienen variaties in de energievoorziening opgevangen te worden.
Met de indienstname van nieuwe OCGT’s op de Ringvaart site beoogt Luminus mee te investeren in
deze vervangcapaciteit. Zo zal de geplande uitbreiding het gebruik van energie opgewekt uit
hernieuwbare bronnen faciliteren en de bevoorradingszekerheid versterken.

www.erm.com

Version: 5.0

Project No.: 0547745

Client: Luminus NV

5 June 2020

https://theermgroup-my.sharepoint.com/personal/piet_snoeck_erm_com/Documents/projects/0547745 Luminus NV Ringvaart/output/0547745 - Aanmelding MER
Luminus nv v5.0 05062020.docx

Page 17

AANMELDING LUMINUS NV
Aanmelding van het MER voor de uitbreiding en hervergunning van Luminus aan de Ringvaart te Gent

3

JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE SITUERING
VAN HET PROJECT

JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE SITUERING VAN HET PROJECT

Bijlage 3 geeft een overzicht van alle juridische en beleidsmatige randvoorwaarden die met het project
verband (kunnen) houden. We geven per randvoorwaarde aan waar ze in deze aanmelding relevant is.
Op deze plaatsen wordt aangegeven hoe de randvoorwaarde in het verloop van de m.e.r.-studie van
belang zal zijn.
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BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

4.1

Huidige exploitatie

4.1.1

De STEG-centrale

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Op de Ringvaart site wordt elektriciteit geproduceerd door middel van een gascentrale van het type
“STEG” – stoom en gascentrale. Deze centrale combineert twee productietechnieken om elektriciteit
op te wekken, nl. een eerste op basis van een gasturbine (actueel bij ISO condities ca 243 MWe, type
GE frame 9FA) en een tweede op basis van een stoomturbine (actueel bij ISO condities circa 132
MWe). De hoofdelementen van de STEG-installatie zijn de gasturbine, de recuperatiestoomketel, de
stoomturbine en de alternator, zoals weergegeven in het principeschema in Figuur 4.1 .

Figuur 4.1 Principeschema

4.1.1.1 Aanlevering van Aardgas
Als primaire energiebron voor de gasturbine wordt aardgas gebruikt. Het aardgas wordt aangeleverd
door Fluxys via een pijpleiding bij maximale druk van 80 barg en wordt vervolgens ontspannen tot een
druk van ca. 32 barg. Deze ontspanning gebeurt ofwel via twee statische ontspanstraten, ofwel via een
ontspanturbine waarbij ca. 850 kWe wordt geleverd.
De minimale gastemperatuur aan de ingang van de gasturbine moet 15°C zijn, daar men pas bij deze
temperatuur zeker is dat er zich geen vloeistofdruppels meer in het gas bevinden. Deze druppels
zouden tot grote schade in de gasturbine kunnen leiden. Hoewel de temperatuur aan de ingang van de
centrale relatief stabiel is door het gebruik van ondergrondse pijpleidingen, kan er door lange periodes
van koud of warm weer een variatie optreden van een aantal graden. De belangrijkste oorzaak van de
temperatuursdaling is de ontspanning van het aardgas. Door ontspanning koelt hat gas af; na
ontspanning wordt een temperatuur van tenminste 15°C bereikt. Voor deze operationele vereiste wordt
warmte via drie warmtewisselaars uit de stoomcyclus gerecupereerd. In realiteit zal het aardgas na
opwarming zelfs temperaturen van ca 85°C bereiken. Hoe warmer het aardgas, hoe hoger het
rendement van de STEG.
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4.1.1.2 Gasturbine
De luchtcompressor in de gasturbine zuigt enorme hoeveelheden lucht aan. In de verbrandingskamers
wordt deze lucht gemengd met geïnjecteerd aardgas en verbrand tot hete rookgassen. De expansie
van de rookgassen drijft de gasturbine zelf aan. Aan de gasturbine is een alternator gekoppeld waarin
de elektrische energie wordt opgewekt. De gasturbine kan beschouwd worden als een aangepaste
jetmotor waarbij de stuwkracht wordt omgezet in mechanische energie. De hete uitlaatgassen (640°C)
van de gasturbine bezitten nog zeer veel energie. Om het rendement te verhogen wordt de gasturbine
gekoppeld met een stoomturbine. De uitlaatgassen verlaten de STEG-installatie via een schoorsteen
met een hoogte van 55 m t.o.v. het maaiveld.

4.1.1.3 Recuperatieketel met Stoomturbine
De hete verbrandingsgassen van de gasturbine worden nadat ze de gasturbine verlaten door een
recuperatiestoomketel gestuurd. Hun restwarmte vormt aangevoerd water om tot stoom met een hoge
druk en temperatuur. De stoomturbine ontspant deze stoom en drijft een alternator aan. De STEG op
de Ringvaart is van het type "single shaft". Hierbij zijn de gas- en stoomturbine op één as met de
alternator gemonteerd. Zo worden de mechanische en elektrische verliezen beperkt en stijgt het
rendement.

4.1.1.4 Koelkring
De afgewerkte stoom wordt om rendementsredenen in een condensor gekoeld en teruggevoerd naar
de stoomketel. Omwille van ecologische redenen is er gekozen voor een condensor die gekoeld wordt
met lucht in plaats van water. De aërocondensor bestaat uit een groot aantal panelen, samengesteld
uit geribde buizen waardoor de stoom vloeit. De panelen zijn opgesteld in de vorm van een zadeldak.
De ventilatoren onder de panelen blazen omgevingslucht tussen de geribde pijpen. Hierdoor
condenseert de stoom en wordt deze als voedingswater gerecupereerd.
Eén van de voordelen van de aërocondensor is dat er geen nood is aan een hoge koeltoren en
damppluimvorming afwezig blijft en er geen thermische belasting van het gebruikte oppervlaktewater
plaatsvindt. Naar geluidsemissies van de ventilatoren toe zijn alle gekende maatregelen genomen om
het geluid te dempen.

4.1.1.5 Belangrijkste milieuaspecten bij de STEG-installatie
Tabel 4.1 Belangrijkste milieuaspecten bij de STEG-installatie
Discipline

Milieuaspect

Lucht

Emissiepunten:
■ Rookgassen gascentrale
Belangrijkste polluenten:
■ CO2, NOX, CO

Geluid en trillingen

Gasturbine

4.1.2

Neveninstallaties

4.1.2.1 Gasopwarmketels
Zoals in paragraaf 4.1.1.1 werd uitgelegd, zal het aangeleverde aardgas door expansie dalen in
temperatuur en moet het uit technische en veiligheidsoverwegingen terug opgewarmd worden tot
minimaal 15°C. Dit gebeurt in principe maximaal met de gerecupereerde warmte uit de stoomcyclus.
Bij tekort aan recuperatiewarmte of in geval van onderhoudswerken aan de warmtewisselaars kan
beroep gedaan worden op twee gasvoorverwarmingsketels met elk een geïnstalleerd vermogen van
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2.340 kW. De geproduceerde rookgassen worden via twee schoorstenen van 12 m hoogte in de
atmosfeer uitgestoten. In 2019 waren deze installaties 83 uren in dienst. Het aantal bedrijfsuren per
jaar kan variëren.

4.1.2.2 Noodstroomvoorziening
De centrale beschikt over een noodstroomaggregaat, bestaande uit 1 dieselmotorgenerator met een
totaal geïnstalleerd vermogen van 2,8 MWth. Deze installatie wordt enkel in noodsituaties opgestart en
is derhalve slechts een zeer beperkt aantal uren operatief. Het noodstroomaggregaat is voorzien van
een schoorsteen met een hoogte van 14 m.

4.1.2.3 Hulpstoomketel
De centrale is voorzien van een hulpstoomketel op aardgas (13 MWth, reëel vermogen slechts 3,5 MW)
om:


De centrale op te starten na volledige stilstand en afkoeling;



De recuperatiestoomketel stand-by te houden bij stilstanden;



De recuperatiestoomketel te beschermen tegen corrosie bij langere stilstanden.

Deze ketel is voorzien van een schoorsteen met een hoogte van 17 m. In 2019 was de hulpstoomketel
1.169 uren operationeel.

4.1.2.4 Verwarmingsketels
De site is vergund voor twee centrale verwarmingsketels gevoed met aardgas, met elk een vermogen
van 362 kWth, waarvan momenteel één in dienst is. Deze ketels zijn voorzien van een schoorsteen
met een hoogte van 18 m. Belangrijkste milieuaspecten bij de neveninstallatie

Tabel 4.2 Belangrijkste milieuaspecten bij de neveninstallatie
Discipline

Milieuaspect

Lucht

Emissiepunten:
■ Schoorstenen stookinstallaties
Belangrijkste polluenten:
■ CO2, NOX, CO, stof

Geluid en trillingen

Diverse geluidsbronnen

4.1.3

Waterhuishouding

4.1.3.1 Watervoorbereiding voor stoomproductie
Voor de aanmaak van stoom dient gedemineraliseerd water aangewend te worden. Dit wordt gemaakt
op basis van:


Kanaalwater uit de Ringvaart (normale bedrijfsvoering).



Stadswater (aangeleverd door VMW) bij onbeschikbaarheid van kanaalwatertoevoer;

Bij gebruik van kanaalwater wordt het water via diverse filters ingenomen. Het water wordt
achtereenvolgens met ozon en actief kool behandeld en vervolgens via omgekeerde osmose naar de
demineralisatie installatie geleid.
Bij gebruik van stadswater wordt het water rechtstreeks behandeld in de demineralisatie installatie met
kation- en anionwisselaars op basis van hars en een mixed-bed-ionenwisselaar. Het
gedemineraliseerde water wordt opgeslagen in een opslagtank van 1.600 m³ en gaat van daaruit naar
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de verbruikers. De kation- en anionwisselaars worden geregenereerd met behulp van een
natriumhydroxide- en zoutzuuroplossing. Deze chemicaliën worden op de site opgeslagen in een
ingekuipte opslagtank.
De spui van zowel de omgekeerde osmose als van de demineralisatie maakt deel uit van het
bedrijfsafvalwater.

4.1.3.2 Behandeling afvalwater
Het bedrijfsafvalwater wordt via een neutralisatie- en bezinkingseenheid in de Ringvaart geloosd.
Bedrijfsafvalwater dat oliehoudend kan zijn, wordt eerst over een olieafscheider geleid. Huishoudelijk
afvalwater wordt, na zuivering over 2 IBA’s (biorotoren) eveneens in de Ringvaart geloosd;

4.1.3.3 Koelwatervoorziening
De koelwatervoorziening in de centrale bestaat uit een gesloten circulatiesysteem dat gevuld is met
een mengsel van glycol en deminwater.. De nodige voorzieningen zijn getroffen om in geval van lekken
de gepaste maatregelen te kunnen treffen. De installatie bevindt zich in een in beton uitgevoerde ruimte.

4.1.3.4 Bluswatervoorziening
Het bluswaternet wordt tijdens interventies gevoed vanuit de Ringvaart. In normaal bedrijf wordt het
hydrantensysteem op druk gehouden d.m.v. een met stadswater gevoede pomp.

4.1.3.5 Belangrijkste milieuaspecten bij de waterhuishouding
Tabel 4.3 Belangrijkste milieuaspecten bij de waterhuishouding
Discipline

Milieuaspect

Water

Lozing afvalwater op de Ringvaart

Geluid en trillingen

Diverse geluidsbronnen

4.1.4

Energie, Opslagvoorzieningen en Afval

De centrale is sinds 2016 ISO 50001 gecertificeerd. De energiebronnen die worden aangewend op de
site zijn aardgas, gasolie en elektriciteit. In 2019 werd een energiestudie opgemaakt die de
energiebalans onderzocht en rendabele energiebesparende maatregelen trachtte te identificeren.
Hieruit bleek dat het specifieke energieverbruik, uitgedrukt als energieverbruik per hoeveelheid
nettoproductie elektriciteit, 2,23 GJ per geproduceerde MWhe bedroeg in 2017. Om het specifiek
energieverbruik op jaarbasis te beoordelen, wordt voor de productie het "ultiem netto" gehanteerd. Dit
is de door de installatie aan het net geleverde hoeveelheid elektriciteit, verminderd met de tijdens
stilstanden van het net afgenomen elektriciteit. Het ultiem netto rendement bedroeg in 2017 gemiddeld
53%. Het energieverbruik van Luminus op de site Ringvaart in 2017 wordt weergegeven in Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Energieverbruik en specifiek energieverbruik van de site
Gemeten Jaarenergieverbruik (omgerekend naar primaire energie)
Aardgas

13.712.096 GJprim

Gasolie

214 GJprim

Geproduceerde elektriciteit (MWhe)

2.025.293
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In de energiestudie werd de installatie gebenchmarkt naar rendement op basis van data uit de BBT
“Reference Document for Large Combustion Plants”. Uit deze benchmarking, gebaseerd op data uit
2010, blijkt dat de centrale op de Ringvaart site bovengemiddeld scoort. Hoewel de installatie reeds in
1997 werd gebouwd, werden er doorheen de jaren een aantal aanpassingen doorgevoerd om het
rendement te verhogen. Sinds het referentiejaar van deze benchmarking (2010), werden op de site
verdere optimalisatiemaatregelen doorgevoerd waardoor het rendement met minstens 0,7% steeg. In
de energiestudie werden verder geen rendabele energiebesparende maatregelen geïdentificeerd.
Luminus beschikt op de Ringvaart site slechts in beperkte mate over opslagvoorzieningen. Meest
noemenswaardig is de opslag van een grote hoeveelheid dieselbrandstof.. Er wordt tevens een
beperkte hoeveelheid onderhouds- en hulpstoffen opgeslagen.
Het geproduceerde afval op de Ringvaart site bestaat voornamelijk uit oliehoudend afvalwater uit de
KWS-afscheider, restafval, papier en karton en enkele afvaloliën. Alle afvalstromen die op de site
worden geproduceerd worden afgevoerd naar een externe verwerker.

4.1.4.1 Belangrijkste milieuaspecten bij energie, opslagvoorzieningen en afval
Tabel 4.5 Belangrijkste milieuaspecten bij energie, opslagvoorzieningen en
afval
Discipline

Milieuaspect

Lucht

Mogelijks niet-geleide emissies

Bodem

Risico op lekken naar bodem en grondwater bij
opslagvoorzieningen

4.2

Aanlegfase

De aanlegfase zal een 12-tal maanden duren en gedurende deze periode zullen er een 100-tal
additionele arbeiders, technici en projectmensen aanwezig zijn op de site, met een maximum van een
150-tal mensen. Op het terrein staat reeds een boogloods die enkel bij grote onderhoudstops in gebruik
is, doch deze zal niet voldoende groot zijn om het projectgebonden personeel onderdak te bieden.
Tijdens de aanlegfase zullen een 24-tal gestapelde werfcontainers (twee verdiepingen) ter beschikking
worden gesteld. De bestaande centrale zal tijdens de werken normaal verder draaien.
De werken zelf bestaan uit voorbereidende grondwerken en de eigenlijke aanbouw en installatie van
de OCGT’s. De grondwerken bestaan enerzijds uit een afgraving over een diepte van ca. 1,5 meter en
anderzijds uit het plaatsen van schroefpalen. De vloerplaat zal een dikte van ca. 1,5 meter hebben. Er
wordt verwacht dat er geen bronbemaling nodig zal zijn. Het grondwater bevindt zich op een diepte van
2,5 m-mv.

4.3

Geplande situatie

4.3.1

Algemeen

In de geplande situatie zullen alle huidige installaties aanwezig zijn zoals beschreven in paragraaf 4.1.
Daarnaast zullen de volgende nieuwe installaties worden toegevoegd:


Maximaal 6 OCGT’s, bestaande uit een gasturbine en een generator, voorzien van 3 schoorstenen;



Noodstroomvoorziening bestaande uit een alternator aangedreven door een dieselmotor, voorzien
van een schouw;
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Nieuwe gastelling en gasontspanstation, inclusief aardgasopwarming, om het aangevoerde
aardgas op de gepaste druk en temperatuur te brengen alvorens het wordt gevoed aan de
gasturbines;



Luchtkoeling voor de hulpdiensten (fin fan cooling);



Transformatoren en een hoogspanningspost;



Een visuele omkasting (zonder dak) en enkele kleinere bijgebouwen om de installaties in onder te
brengen.

4.3.2

OCGT-installatie

4.3.2.1 Brandstof
De OCGT-installatie bestaat uit een gasturbine die een generator aandrijft en zo elektriciteit opwekt.
De turbine en generator samen vormen een package dat is uitgerust met dual fuel technologie en lage
emissie verbrandingssysteem. Dit systeem laat toe om zowel aardgas (basisbrandstof) alsook diesel
en/of biodiesel (back-up) en later eventueel waterstofgas als brandstof te gebruiken. Bij opstart zal
voornamelijk aardgas als brandstof aangewend worden en wordt de vloeibare brandstof enkel als
noodbrandstof (max. 499 uren/jaar; verwacht ca. 15 uren ) aangewend. Op termijn, tegen 2050, streeft
Luminus naar een maximale inzet op CO2-arme brandstoffen.
Het aardgas wordt aangeleverd door Fluxys, zoals dit gebeurt voor de huidige installatie. Bij de nieuwe
installatie zal er eveneens een gasontspanstation worden geïnstalleerd en zal er voor
gasvoorverwarming worden gezorgd.

4.3.2.2 Werking
De werking van de OCGT-installatie is heel gelijkaardig aan de werking van de gasturbine van de
bestaande STEG-installatie. Bij de OCGT-installatie is er echter geen recuperatieketel noch
stoomgenerator aanwezig en wordt de warmte van de hete rookgassen van de gasturbine niet verder
gerecupereerd. De gemiddelde temperatuur van de uittredende rookgassen ligt voor de OCGTtechnologie hoger dan voor de STEG-technologie (400-450°C i.v.m. 89°C). De OCGT’s worden
voorzien van maximaal 3 schoorstenen met een verwachte hoogte van 25 m.
De installatie zal tijdens de piekuren op vol- of deellast draaien en daarbuiten fungeren als
capaciteitsback-up. Het gemiddelde aantal operationele uren wordt geschat op 1.501 uren per jaar met
een maximum van ca. 4.380 uren. De haalbaarheid van investering in WKK technologie zal onder meer
het voorwerp uitmaken van de energiestudie. Verwacht wordt dat gezien het beperkt aantal
bedrijfsuren, de noodzaak tot snel opstarten, de primaire vraag naar elektriciteit en het ontbreken van
warmte-afnemers in de onmiddellijke omgeving, de WKK-technologie als niet rendabel zal moeten
worden weerhouden. Er wordt ingeschat dat de centrale 250 keer per jaar opgestart zal worden. Dit ter
ondersteuning van de variabele hernieuwbare elektriciteitsproductie (i.e. periodes van weinig zon/wind),
in geval van bevoorradingsproblemen van het Belgische net of in periodes van verhoogde vraag
(winterperiode). De open cyclus gasturbines hebben een minimaal vollast rendement van 37%.

4.3.2.3 Beperken NOx-emissies
Met het oog op het beperken van de emissies wordt maximaal aandacht besteed aan de reductie van
de NOx-emissies. Hiertoe wordt geïnvesteerd in lage-emissie technologie en wordt de installatie SCRready gebouwd.

4.3.2.4 Belangrijkste milieuaspecten bij de OCGT-installatie
Tabel 4.6 Belangrijkste milieuaspecten bij de OCGT-installatie
Discipline
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Lucht

Emissiepunten:
■ Rookgassen gascentrale
Belangrijkste polluenten:
■ CO2, NOX, CO, NH3

Geluid en trillingen

Gasturbine
Gasontspanning

Biodiversiteit

Verzurende/eutrofiërende depositie

4.3.3

Hulpvoorzieningen

4.3.3.1 Gasopwarmketels
Idem aan de huidige situatie, zal het aangeleverde aardgas voor de nieuwe OCGT-installatie een
voorbehandeling krijgen alvorens het wordt gevoed aan de gasturbine. Het aardgas zal, door expansie
in het gasontspanstation, dalen in temperatuur en moet vervolgens terug opgewarmd worden tot
minimaal 5°C. Bij de nieuwe installatie zal dit vermoedelijk gebeuren met de beschikbare warmte van
de STEG en met gasopwarmingsinstallaties. Bij afwezigheid van voldoende warmte zal gebruik
gemaakt worden van een elektrische opwarmingsinstallatie.

4.3.3.2 Nooddiesel
De centrale is voorzien van een noodstroomvoorziening bestaande uit een door een dieselmotor
aangedreven alternator. Deze zal een geïnstalleerd vermogen van ca. 2 MWe hebben.

4.3.3.3 Belangrijkste milieuaspecten bij de hulpvoorzieningen
Tabel 4.7 Belangrijkste milieuaspecten bij de hulpvoorzieningen
Discipline

Milieuaspect

Lucht

Emissiepunten:
■ Schoorstenen stookinstallaties
Belangrijkste polluenten:
■ CO2, NOX, CO, stof

Geluid en trillingen

Diverse geluidsbronnen

4.3.4

Overige

4.3.4.1 Watervoorziening
Als gevolg van de uitbreiding kan het waterverbruik toenemen. De nieuwe installatie zal geen stoom
produceren, maar ten behoeve van de optimalisatie van vermogen en emissies zal het waterverbruik
stijgen. Met betrekking tot de brandveiligheid wordt de bestaande hydrantenvoorziening uitgebreid met
een bijkomende lus.

4.3.4.2 Opslagvoorzieningen
Voor de geplande uitbreiding zal er mogelijks een beperkte uitbreiding van de opslagvoorzieningen
nodig zijn. Indien een SCR nodig blijkt dan zal ureum worden ingezet ter reductie van de NOx-emissies,
waarvoor dan opslag van ureum als reagens worden voorzien.
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4.3.4.3 Energie
Door de geplande uitbreiding zal jaarlijks meer elektrische energie worden geproduceerd. Hoewel de
OCGT-installatie niet continu zal draaien, zal er wel een toename zijn in geproduceerde elektriciteit.
Daar het te verwachten gemiddeld rendement van de OCGT-installatie lager ligt dan dat van de STEGinstallatie, zal het algemene rendement van de site (weerspiegeld het specifieke energieverbruik) dalen.
Er wordt een energiestudie opgemaakt voor de OCGT-installatie, dewelke zal worden verwerkt in de
vergunningsaanvraag.

4.3.4.4 Afvalproductie
De exploitatie van de nieuwe OCGT-installatie kan leiden tot een toename van de hoeveelheid
geproduceerd afval. Het betreft niet noodzakelijk recht evenredige toename van de van de huidige
geproduceerde hoeveelheden per afvalstroom.
De afvalstromen waarvan de hoeveelheid vermoedelijk het meest kan stijgen zijn:


restafval;



smeervetten;



lege olievaten; en



afvaloliën.

De inzameling ervan zal naar analogie met de huidige manier van werken gebeuren via het interne
afvalcontainerpark, met periodieke ophaling in het kader van externe recyclage/verwerking.

4.3.4.5 Belangrijkste milieuaspecten bij de overige aspecten
Tabel 4.8 Belangrijkste milieuaspecten bij de overige aspecten
Discipline

Milieuaspect

Water

Licht verhoogd geloosd debiet op de Ringvaart

Bodem

Risico op lekken naar bodem en grondwater bij
opslagvoorzieningen
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HISTORIEK

5.1

Historiek van de omgeving

HISTORIEK

Voor de schets van de historiek van het studiegebied wordt teruggegrepen naar de geschiedenis van
de stad Gent en omgeving zoals o.a. opgenomen in het illustratief gedeelte van het Ruimtelijk
Structuurplan Gent. Dit geeft een zeer volledig en duidelijk beeld van de ontwikkeling en
voorgeschiedenis van de Ringvaart site van Luminus.
Op de Ferrariskaart (opgesteld tussen 1770 en 1778) is de site terug te vinden als landbouwgebied. In
die tijd was de verbinding tussen Gent en de Noordzee slechts een kleine waterweg genaamd de
Sassevaart. Deze vaart werd in de 19de eeuw verder uitgegraven en verlegd tot wat we vandaag kennen
als het kanaal Gent-Terneuzen. De ringvaart werd in 1950 aangelegd en op 18 november 1969 officieel
ingehuldigd.
Van omstreeks 1971 tot 1988 werd de noordelijke helft van het terrein van de site van Luminus gebruikt
als decantatiebekken voor het neerslaan van slib van het waterzuiveringsstation van de Papierfabriek
van Langerbrugge. De zuidelijke helft van het terrein bleef landbouwgebied tot het van 1976 tot 1988
dienst deed als stortplaats van afbraakmateriaal. Van 1988 tot 1994 werd het terrein weer gebruikt als
landbouwgrond. In dat jaar werd de eerste elektriciteitscentrale gebouwd waarvan de oorspronkelijke
exploitatievergunning dateert van 29/09/1994.
Op 9 juni 2000 werd de centrale overgenomen door de NV SPE van de CVBA SPE. Zij baatte de
centrale verder uit tot in 2009 EDF hoofdaandeelhouder werd van SPE N.V. en twee jaar later SPE
N.V. omgevormd werd tot EDF Luminus NV en in 2019 naar Luminus N.V. zoals we dat vandaag
kennen.

5.2

Historiek van het bedrijf

De Groep EDF is via verschillende ondernemingen in België vertegenwoordigd.
Luminus produceert elektriciteit en warmte en levert energie en energiediensten aan haar klanten. Het
bedrijf is nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. Luminus speelt ook een
sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas
die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van
2.215 MW in januari 2020 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde
vermogen in België. Onder het merk Luminus verkoopt het bedrijf elektriciteit, gas en energiediensten
aan bijna 2 miljoen residentiële en professionele klanten, hetgeen overeenstemt met een marktaandeel
van ongeveer 20%. Luminus investeert in de energie-uitdagingen van morgen door klanten innovatieve
oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en blijvend in te zetten op hernieuwbare
energie. Het bedrijf telt bijna 2.000 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de
ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het zesde jaar op rij maakt
het bedrijf deel uit van de 64 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België.
EDF Belgium is een productieonderneming van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de
energiesector, en heeft 63,5% van de aandelen van Luminus in handen. EDF Belgium heeft bovendien
een participatie in de kerncentrale van Tihange.
EDF Energies Nouvelles, een dochteronderneming van de EDF Groep, is gespecialiseerd in
hernieuwbare energie. EDF Energies Nouvelles is aanwezig in België via haar participatie in het project
“C-Power”, het grootste offshore windmolenpark van Europa op de Thorntonbank voor de kust van
Oostende. EDF Energies Nouvelles heeft tevens 65,5% van de aandelen van dochteronderneming
Verdesis in handen.
Tot slot is er nog EDF EN Services Belgium, een dochteronderneming van Luminus en EDF EN
Services, dat instaat voor de exploitatie en het onderhoud van de installaties van Luminus en van
windmolenparken en zonne-energiecentrales van andere eigenaars in België.
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ALTERNATIEVEN

6.1

Greenfield scenario – Geen vergunning tot uitbreiding en
hervergunning

ALTERNATIEVEN

Binnen dit scenario gaat men ervan uit dat de site van Luminus aanwezig is, doch niet in exploitatie. Dit
scenario zou zich kunnen voordoen wanneer de overheid geen vergunning verleent voor de uitbreiding
en hervergunning van de site. Door het niet vergunnen van de geplande wijzigingen zal er op de huidige
en toekomstige vraag naar elektriciteit, de reden van aanvraag tot uitbreiding, elders gereageerd
moeten worden. Echter, het opwekken van elektriciteit op een andere locatie zal gelijkaardige
milieueffecten met zich meebrengen zonder synergie te bieden met de huidige installatie (extra milieuimpact bij aanleg).
Daarnaast kan Luminus bij het niet toekennen van een vergunning beslissen elders de activiteiten uit
te bouwen of uit te breiden. Hierdoor worden niet enkel de milieueffecten verplaatst, ook andere
aspecten die met het bedrijf samenhangen, zoals de tewerkstelling, kunnen verplaatst worden naar
andere bedrijven/sites. Weliswaar dan tevens te bekijken binnen de randvoorwaarden en
mogelijkheden om aan te sluiten op het Elia hoogspanningsnet.
Samenvattend betreft het greenfield scenario de huidige milieukwaliteit, met aftrek van de bijdrage van
Luminus aan emissies/polluentconcentraties.
Dit scenario doet dienst als referentiesituatie voor de hervergunning zonder uitbreiding. We verwijzen
hiernaar als ‘greenfield scenario’.

6.2

Referentiesituatie (2019)

Bij de Referentiesituatie (2019) beschouwen we het bedrijf en zijn emissies zoals deze voorkwamen in
het referentiejaar 2019. Het bedrijf was in deze periode in normale exploitatie en dit referentiejaar is
dus representatief voor de huidige activiteiten.
Dit scenario wordt doorgezet binnen de verschillende disciplines ten einde een realistisch beeld te
geven van de impact van Luminus bij normale operatie. We verwijzen naar dit scenario als de
‘referentiesituatie’.

6.3
6.3.1

Geplande situaties
Scenario 1 – Hervergunning (Nulalternatief) zonder uitbreiding

Scenario 1 houdt in dat de overheid geen vergunning verleent tot uitbreiding van de activiteiten van
Luminus aan de Ringvaart site, doch wel de hervergunning van de bestaande activiteiten toestaat.
Hierbij worden de huidige installaties verondersteld op volle belasting te draaien zodat de emissies naar
bvb. water en lucht plaatshebben aan de maximale emissiegrenswaarden. Het Nulalternatief
beschouwt bijgevolg de theoretische worst case impact van de huidig vergunde exploitatie, zonder
enige uitbreiding. Gezien dit overeenkomt met het zonder meer hervergunnen van de huidige
activiteiten beschouwen we dit als geplande situatie “Scenario 1”.

6.3.2

Scenario 2 – Hervergunning en uitbreiding

Binnen Scenario 2 wordt verondersteld dat de hervergunning van de site wordt toegestaan, evenals de
uitbreiding van de activiteiten zoals beschreven onder 4.3.
We beschouwen binnen het scenario van de hervergunning en uitbreiding 2 subscenario’s. Eén bij
opstart waarbij voornamelijk aardgas als brandstof zal aangewend worden en de vloeibare brandstof
enkel als noodbrandstof (max. 499 uren/jaar; verwacht ca. 15 uren ). En één op termijn, tegen 2050,
waarbij Luminus naar een maximale inzet op CO2-arme brandstoffen gaat. In beide gevallen wordt
een worst-case benadering gehanteerd waarbij de huidige installaties op volle belasting operationeel
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zijn en de nieuwe installatie gedurende maximaal 4380 uren operationeel is en waarbij de emissies
plaatshebben aan de maximale emissiegrenswaarden.

6.4

Locatiealternatieven

Op de Ringvaart site wordt reeds sinds meer dan 20 jaar elektriciteit geproduceerd. Luminus heeft in
deze periode een grote hoeveelheid expertise opgebouwd op deze locatie. Onder meer omwille van
economische overwegingen is het geen realistische gedachte om de centrale over te brengen naar een
andere locatie. De verplaatsing van de bestaande afdelingen naar andere locaties binnen het bedrijf is
om economische en praktische redenen evenmin een optie. Door de geplande uitbreiding op de huidige
site te realiseren wordt de expertise behouden en verder geconcentreerd..
Omwille van bovenstaande overwegingen zijn geen locatiealternatieven van toepassing.

6.5

Doelstellingsalternatief

Luminus wenst haar plant te hervergunnen en uitbreiden om te kunnen blijven voorzien in de huidige
en toekomstige elektriciteitsvraag. Daar er geen redenen zijn om aan te nemen dat de elektriciteitsvraag
naar de toekomst toe zal dalen en met een geplande kernuitstap binnen de 5 jaar, zal het noodzakelijk
zijn dat er voldoende elektriciteitproductiecapaciteit is. Deze capaciteit moet een zeer hoge
beschikbaarheid hebben (ook bij onbeschikbaarheid van het gasnet – vandaar (bio-) diesel als backup brandstof), flexibel inzetbaar en snel te starten zijn. Omwille van bovenstaande overwegingen zijn
geen doelstellingsalternatieven van toepassing.

6.6

Uitvoeringsalternatief

In het MER zal, waar relevant, ingegaan worden op uitvoeringsalternatieven voor de installaties die de
milieueffecten beperken (gaszuiveringen, geluidsbeperking, bodembescherming ...). De deskundigen
zullen deze zoveel mogelijk aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toetsen.
De BBT’s die van toepassing zijn op de Ringvaart site van Luminus, zijn beschreven in de volgende
documenten van het Europese ‘Integrated Pollution Prevention and Control Bureau’, namelijk:


Best Available Technology Conclusion for Large Combustion Plants, July 2017 (BATC voor grote
stookinstallaties);



Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 (BREF
voor energie-efficiëntie); en



Reference Document on Best Available Techniques for Monitoring of Emissions to Air and Water
from IED Installations (BREF Monitoring);



Reference Document on Best Available Techniques for Industrial Cooling Systems, December
2001 (BREF-studie industriële koelsystemen).
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RELEVANTE MILIEURAPPORTAGES

RELEVANTE MILIEURAPPORTAGES

Bij de opmaak van het MER zullen we gegevens gebruiken uit de volgende milieurapportages i.v.m. de
Ringvaart site van Luminus.

7.1

Milieujaarverslagen

Uit de milieujaarverslagen (jaarlijks opgemaakt, beschikbaar voor 2017, 2018 en 2019) kan o.m.
volgende informatie gehaald worden:


Kwantificering van de emissies naar de lucht;



Kwantificering van de lozing in het oppervlaktewater;



Overzicht van de afgevoerde afvalstoffen;



Energieverbruik.

7.2

Bodemonderzoeken

Op het terrein van Luminus zijn reeds een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. Hieronder wordt een
overzicht gegeven van de meest recente en relevante onderzoeken die gebruikt zullen worden voor de
opmaak van het MER:


Oriënterend bodemonderzoek voor Vennootschap SPE te Buitenring-Wondelgem, 9000 Gent,
uitgevoerd door BECEWA NV (23/11/2007);



Beschrijvend bodemonderzoek voor SPE Ringvaart te Buitenring-Wondelgem, 9000 Gent,
uitgevoerd door BECEWA NV (14/12/2010);



Oriënterend bodemonderzoek voor Luminus NV te Buitenring-Wondelgem, 9000 Gent, uitgevoerd
door BOVA ENVIRO+ NV (11/09/2017).

7.3


Milieueffectrapportages
MER voor de hervergunning van de elektriciteitscentrale Ringvaart van Luminus NV te Gent,
september 2013, uitgevoerd door SGS Belgium NV (goedgekeurd onder referentie PRMER-0690GK).

De conclusies uit dit MER zijn in zekere mate relevant voor deze aanmelding en het toekomstig MER.

7.4

Veiligheidsrapportages

Daar de Ringvaart site geen Seveso site is, zijn er geen OVR of VN’s opgemaakt. Intern wordt echter
wel nauwlettend opgevolgd dat alle activiteiten op een veilige manier kunnen gebeuren. Voor
noodsituaties beschikt de site over een noodplan waartoe een noodscenario dossier behoort.
Momenteel zijn 22 noodscenario’s uitgeschreven en deze worden regelmatig ingeoefend.
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Na de beschrijving van de verschillende aspecten die van belang kunnen zijn voor de milieueffecten,
wordt in dit hoofdstuk bepaald welke mogelijke milieueffecten bestudeerd zullen worden.
Er wordt daartoe een opsomming gemaakt van de verschillende ‘ingrepen’. Dit zijn alle relevante
aspecten die aanleiding kunnen geven tot milieueffecten. In Tabel 8.1 worden de beschrijven we de
volgende disciplines die als relevant worden beschouwd.

Tabel 8.1 Identificatie van disciplines met relevante effecten
Discipline

Sleuteldiscipline

Lucht

X

Geluid en trillingen

X

Water – oppervlakte water en grondwater

X

Biodiversiteit

X

Nevendiscipline

Bodem

x

Mens – Mobiliteit, Gezondheid

x

Overige Aspecten (Landschap, energie, …)

x

De disciplines (‘Bodem’, ‘Mens’, en ‘Overige Aspecten’) die als nevendisciplines geclassificeerd
worden, beschouwen we als minder relevant omdat:


Bodem: de activiteiten van Luminus omvatten geen noemenswaardige ingrepen in de ondergrond.
Omwille van de bouw van de nieuwe installaties zullen bodemwerkzaamheden nodig zijn, doch
door toepassing van de codes van goede praktijk hieromtrent zal de impact ingeperkt blijven;



Mens-Gezondheid: de gezondheidsimpact van de activiteiten werd onderzocht in het MER voor de
hervergunning van de site (PR0690) van 2013. Hieruit bleek dat deze impact over de hele lijn ruim
verwaarloosbaar was. Gezien de uitbreiding relatief beperkt is ten opzichte van de huidige
capaciteit van de site, en het nieuwere installaties betreft zal de bijkomende impact naar alle
waarschijnlijkheid eveneens verwaarloosbaar zijn. We zullen deze discipline uitwerken in lijn met
het RLB ‘Mens-Gezondheid’ ten einde dit te verifiëren;



Mens-Mobiliteit: de bijkomende installaties vergen nauwelijks extra aanvoer van grond- en
hulpstoffen en slechts een beperkt aantal werknemers om ze draaiende te houden. Van afvoer van
eindproduct is geen sprake. Het aantal vervoersbewegingen verbonden met de exploitatie van de
site zal daardoor beperkt blijven; bij de aanlegfase zal er een verhoogd aantal vervoersbewegingen
zijn, gelet echter op haar ligging is de mogelijke impact hiervan beperkt;

Op de eerste rij van Tabel 8.2 zijn de milieudisciplines opgenomen die bestudeerd zullen worden in het
MER. In deze tabel is in elke cel aangegeven hoe de verschillende ingrepen een effect kunnen
veroorzaken voor de verschillende disciplines. Telkens is ook aangegeven op een schaal van 0 tot 2 in
hoeverre de ingreep niet, beknopt of grondig bestudeerd dient te worden.
In de volgende hoofdstukken leggen we per discipline uit welke effecten zullen worden onderzocht, in
welke mate de effecten zullen voorkomen en met welke ernst.
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Tabel 8.2 Ingreep-effectenschema
Ingrepen

Lucht

Geluid en Trillingen

Water (oppervlakte- en
grondwater)

Biodiversiteit

Andere disciplines*

Referentiesituatie
Geen ingrepen

0

0

0

0

0

Aanlegfase
Aan- en afvoer van
materialen/personen

Luchtverontreiniging door
stofemissies en emissies
van uitlaatgassen (1)

Geluidshinder (1)

0

Rustverstoring door
geluidsemissies (1)

Gezondheidseffecten (1)
Invloed op mobiliteit (1)

Werfactiviteiten

Luchtverontreiniging door
stofemissies en emissies
van uitlaatgassen (1)

Geluidshinder (1)

Mogelijke
waterverontreiniging door
lozing van sanitair
afvalwater (1)

Rustverstoring door
geluidsemissies (1)
Verdroging- of
vernattingseffecten (1)

Gezondheidseffecten (1)

Bouwrijp maken terreinen

0

Geluidshinder (1)

Invloed op infiltratiemogelijkheden
regenwater (1)

Rustverstoring door
geluidsemissies (1)

Invloed op infiltratiemogelijkheden
regenwater (1)

Geplande Situatie
Geleide emissies naar de
atmosfeer

Kwaliteitswijziging (2)

0

0

Vermestende en
verzurende deposities (2)

Gezondheidseffecten (1)

Niet-geleide emissies
door op en overslag

Kwaliteitswijziging (1)

0

0

0

Gezondheidseffecten (1)

Afvalwaterlozing

0

0

Kwaliteitswijziging (1)

Habitatverstoringen (1)
Verontreiniging (1)

0

Incidentele lekken
(vloeistoffen)

0

0

Kwaliteitswijziging (1)

0

Verontreiniging (1)

Geluidsemissies van
installaties

0

Geluidshinder (2)

0

Rustverstoring door
geluidsemissies (1)

Beleving- en
gezondheidseffecten (1)
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Ingrepen

Lucht

Aanwezigheid
gebouwen, infrastructuur
en verkeersvoorzieningen

0

Geluid en Trillingen
0

Stilleggen, onderhouden
Kwaliteitswijziging (1)
Geluidshinder (1)
en terug opstarten van
diverse activiteiten of
eenheden
0:
niet te bestuderen (geen effect verwacht)
1:
beknopt te bestuderen
2:
grondig te bestuderen
*:
diepgang mede te bepalen op basis van resultaten van andere discipline
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Water (oppervlakte- en
grondwater)

Biodiversiteit

Andere disciplines*

Invloed op infiltratiemogelijkheden
regenwater (1)

0

Invloed op infiltratiemogelijkheden
regenwater (1)

Kwaliteitswijziging (1)

Rustverstoring door
geluidsemissies (1)

Beleving- en
gezondheidseffecten (1)
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METHODOLOGIE DISCIPLINE ‘LUCHT’

De studie van de discipline ‘Lucht’ zal in het MER worden uitgeschreven gebaseerd op de methodologie
zoals bepaald in het Richtlijnenboek Lucht 1. In deze discipline zullen dezelfde scenario’s als in de rest
van het MER worden gehanteerd, zoals beschreven in Hoofdstuk 6.

9.1

Afbakening van het Studiegebied

De omvang van het studiegebied wordt vooral bepaald door de afstand waarop de invloed van de
emissies van Luminus het belangrijkst is. Deze afstand hangt vooral af van de hoogte waarop de
emissies plaatsvinden.
Uit ervaring is bekend dat het pluim-maximum (=locatie waar de emissies na verspreiding in de
omgevingslucht het grootste effect hebben) van dit type installaties binnen 5 km van de bedrijfsgrens
ligt. Dit is eveneens de straal die werd toegepast bij de afbakening van het studiegebied in het MER
van 2013.
Om de impact op de omliggende woonzones te kunnen bepalen (meest nabij gelegen woningen
bevinden zich op ca. 0,4 km; zie Tabel 1.1), wordt in dit MER voorzien om de impact op de luchtkwaliteit
te berekenen en te bespreken tot op een afstand van 5 km rondom de Ringvaart site. Deze zone omvat
een aantal woonzones en dorpskernen alsook een aantal belangrijke natuurgebieden. Op die manier
kan de invloed op alle relevante receptoren in de omgeving beoordeeld worden.
Op de Ringvaart site kunnen volgende atmosferische emissies voorkomen:


Geleide emissies (rookgassen van de gasturbines en stookinstallaties…);



Niet-geleide emissies (lek- en ademverliezen bij opslag).

Deze discipline gebruikt emissiegegevens van het jaar 2019 voor de installaties die reeds in werking
zijn, en EGW voor de nieuw in gebruik te nemen installaties.

9.2

Emissies in het Greenfield Scenario

In het greenfield scenario wordt de situatie besproken waarbij de site van Luminus aanwezig, doch niet
in exploitatie is. Daar de installaties niet operationeel zijn, zullen er bijgevolg geen stookinstallaties
actief zijn en zijn er geen geleide emissiebronnen. Gezien de aard van de STEG-installatie en de
opslagvoorzieningen (dubbelwandige opslagtank voor gasolie) is er geen sprake van significante
fugitieve emissies. Daarnaast zijn er in het verleden nooit diffuse emissies gekwantificeerd. Er zullen in
deze situatie dan ook geen niet-geleide emissies worden besproken.

9.3

Emissies in de Referentiesituatie (2019)

9.3.1

Overzicht emissiebronnen

Tabel 9.1 vat de verschillende luchtemissiebronnen samen, dewelke verder worden besproken in de
paragrafen 9.3.2 en 9.3.3.

Tabel 9.1 Luchtemissiebronnen
1

Departement Leefmilieu, Natuur & Energie: ‘Richtlijnenboek lucht’. Dienst Milieueffectrapportage, Antea group
en VITO, januari 2012.
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Bron

Thermisch Vermogen
(MW)

Schouwhoogte (m)

METHODOLOGIE DISCIPLINE
‘LUCHT’

Voeding

Belangrijkste emissies

Geleide emissiebronnen
STEG gasturbine

700

55

Aardgas

NOx, CO2, CO

Hulpstoomketel

13,5

17

Aardgas

NOx, CO2, CO

Gasverwarmingsketel 1
Gasverwarmingsketel 2

2,34
2,34

12

Aardgas

NOx, CO2, CO

CV 1
CV 2

0,362
0,362

18

Aardgas

NOx, CO2, CO

Noodstroomvoorziening

2,8

14

Diesel

NOx, CO2, CO, stof

Niet-geleide emissiebronnen
Nagenoeg geen fugitieve noch diffuse emissies

9.3.2

Geleide bronnen

9.3.2.1 Stookinstallaties
Op de Ringvaart site zijn een aantal stookinstallaties in exploitatie. Deze installaties maken voornamelijk
gebruik van aardgas als brandstof, met enkele uitzonderingen die aangedreven worden met diesel. De
emissies afkomstig van deze installaties betreffen voornamelijk NOx, CO en CO2.
Meest centraal staat uiteraard de STEG-installatie met een vermogen van 700 MWth die aangedreven
wordt met aardgas en zo elektriciteit produceert. Deze installatie is in principe continu operationeel, in
2019 was ze 6.499 uren operationeel. Deze installatie wordt geklasseerd als grote stookinstallatie met
een thermisch vermogen groter dan 50 MW.
Daarnaast beschikt Luminus over een hulpstoomketel die ingezet wordt bij het opstarten of stoppen
van de stoomturbines. Deze installatie heeft een thermisch vermogen van 13,5 MWth en gebruikt
aardgas als brandstof. In 2019 was de installatie 1.169 uren operationeel. De installatie wordt
geklasseerd als middelgrote stookinstallatie met een nominaal thermisch vermogen hoger dan 5 MW
maar lager dan 50 MW.
De twee gasverwarmingsketels gebruiken aardgas als brandstof en hebben elk een thermisch
vermogen van 2,34 MWth. Deze ketels worden enkel opgestart wanneer de recuperatieketel niet warm
genoeg is om bevriezing van de gasstraat te voorkomen. Derhalve waren deze ketels in 2019 slechts
83 uren operationeel.
Verder beschikt Luminus op de Ringvaart site over 2 kleine verwarmingsinstallaties op aardgas voor
de verwarming van het administratief gebouw (2x 0,362 MWth).
De installaties worden geklasseerd als twee kleine stookinstallaties.
Tot slot is op de site ook een noodstroomaggregaat aanwezig. Deze installatie bestaat uit 1
dieselmotorgenerator met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2,8MWth. Dit noodstroomaggregaat
wordt enkel opgestart in noodsituaties en is bijgevolg slechts een zeer beperkt aantal uren operationeel
per jaar.
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De gasverwarmingsketels en het noodstroomaggregaat zullen in het MER niet worden gemodelleerd
omwille van hun beperkt aantal bedrijfsuren. Daarnaast zal de verwarmingsinstallatie ook niet worden
gemodelleerd omwille van het beperkte vermogen.
In het MER zullen de emissiekarakteristieken (concentraties, vrachten, debiet, temperatuur, …) van de
relevante geleide emissiepunten (STEG-installatie en hulpstoomketel) besproken en vergeleken
worden met de relevante emissiegrenswaarden, BBT-voorschriften en/of reductiedoelstellingen.

9.3.3

Niet-geleide bronnen

Gezien de aard van de STEG-installatie en de opslagvoorzieningen (dubbelwandige opslagtank voor
gasolie) is er geen sprake van significante fugitieve emissies. Analoog zijn er in het verleden nooit
diffuse emissies gekwantificeerd. Deze emissies zullen niet verder in het MER besproken worden.

9.4

Emissies in de Geplande Situatie “Scenario 1”

De geplande situatie “Scenario 1” houdt in dat de overheid geen vergunning verleent voor de uitbreiding
van de activiteiten van Luminus aan de Ringvaart site, doch wel de hervergunning van de bestaande
activiteiten toestaat.
Derhalve wordt binnen dit scenario in het MER enkel rekening gehouden met de bestaande installaties
zoals deze reeds aanwezig zijn op de site. Wel worden ze in rekening gebracht als waren ze
operationeel aan maximale belasting, zodat de emissies worden beschouwd aan de maximale
emissiegrenswaarden.

9.5

Emissies tijdens de aanlegfase

Er zal zich slechts een aanlegfase voordoen wanneer ook de geplande uitbreiding wordt vergund, zoals
het geval is in “Scenario 2” van de geplande situatie. Hierbij kunnen voor de discipline lucht volgende
emissies verwacht worden:


stofemissies bij graafwerken en aan- en afvoer met vrachtwagens;



emissies van uitlaatgassen van werfmachines en vrachtwagens; en,



emissies ten gevolge van het proefdraaien van de nieuwe installaties.

De stofemissies kunnen op dit ogenblik niet zinvol gekwantificeerd worden, gezien ze afhankelijk zijn
van een ganse reeks factoren die momenteel niet ingeschat kunnen worden (bv. werkinstructies tijdens
de bouw, grootte van het werfterrein, etc.). Daarnaast zijn de aannemers vanaf 1 januari 2017 verplicht
om bij bouwwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden.
De emissies van uitlaatgassen van werfmachines en vrachtwagens zijn in principe kwantificeerbaar,
doch in deze fase van het project is nog niet gekend hoeveel vrachtwagens en werfmachines ingezet
zullen worden.
De emissies ten gevolge van het proefdraaien van de nieuwe installaties zijn moeilijk in te schatten
(benodigde proefdraaitijd en emissievrachten kunnen zeer variabel zijn).
De bespreking in het MER van de emissies in de aanlegfase zal kwalitatief zijn.

9.6

Emissies in de Geplande Situatie “Scenario 2”

Ten opzichte van de geplande situatie “Scenario 1”, wordt er in dit tweede geplande scenario vanuit
gegaan dat de uitbreiding wel vergund wordt. Deze uitbreiding omvat de aanbouw van een OCGT-
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installatie en bijhorende hulpvoorzieningen zoals noodstroomvoorzieningen. Tot op heden zijn enkel
emissiegegevens bekend van bestaande installaties.
Naast de bestaande emissiepunten in de referentiesituatie (2019) omvatten de nieuwe emissiepunten
in de geplande situatie “Scenario 2”:


Nieuwe schoorstenen OCGT-installatie (max. 3 schoorstenen met een verwachte hoogte van 25
m);



Nieuwe schoorstenen voor 5 nooddiesels (5 schoorstenen van maximaal 10 m hoog);

De nieuwe OCGT-installatie zal worden gevoed met aardgas, hoewel ze ook ontworpen is om op
(diesel, vloeibare biobrandstof en een mengsel van aardgas en waterstof te draaien. In subscenario 2.1
worden de emissies beoordeeld in geval de installatie draait op aardgas en met diesel als
noodbrandstof. In subscenario 2.2 worden de emissies beoordeeld in geval de installatie draait op
CO2-arme brandstoffen (H2, vloeibare biobrandstof, …..).
De nieuwe nooddiesels worden gevoed met diesel, zoals de noodstroomvoorziening die reeds
aanwezig is op de site.
De emissies in de geplande situatie zullen in het MER worden begroot door het in rekening brengen
van de emissiegrenswaarden van de nieuw te plaatsen installaties. De totale emissies zullen worden
getoetst aan BBT-voorschriften en/of reductiedoelstellingen.

9.7

Beschrijving en bespreking van de emissies in het MER

In het MER beschrijven we volgende zaken:




De huidige en toekomstige geleide atmosferische emissies op de Ringvaart site:
-

De jaarlijkse emissievrachten worden gekwantificeerd;

-

Een overzicht wordt gegeven van de maatregelen die reeds getroffen zijn om de emissies te
beperken en

-

Eventuele bijkomende maatregelen worden overwogen om, indien nodig, de kwantificering te
verbeteren of de emissies te beperken.

De huidige en toekomstige niet-geleide atmosferische emissies op de Ringvaart site:
-

9.8

Daar er in de referentiesituatie geen sprake is van significante niet-geleide emissies, en dit
ook niet wordt verwacht in de geplande situatie, wordt dit verder niet meer in rekening
gebracht.

Beschrijving en bespreking van de effecten in het MER

We berekenen de verspreiding van de huidige en toekomstige emissies van Luminus te Gent. Deze
berekening zal aangeven in welke mate de luchtverontreiniging in de omgeving aan de activiteiten op
de Ringvaart site is toe te schrijven.

9.8.1

Selectie van relevante polluenten

We voeren dergelijke berekeningen uit voor alle potentieel belangrijke polluenten die door Luminus
worden uitgestoten. De selectie van potentieel belangrijke polluenten gebeurt op basis van de criteria,
beschreven in het geactualiseerde richtlijnenboek lucht. Deze criteria zijn:
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totale atmosferische emissievracht van de polluent en manier van uitstoot;



gemeten concentraties in de omgeving van de polluent;



potentieel humaan-toxicologisch risico van de polluent; en



aanwezigheid van bevolkingsgroepen en natuurgebieden in de omgeving.

9.8.2

Effectberekening en -bespreking

Voor de geselecteerde parameters voeren we de kwantificering van de effecten als volgt uit:


berekening van de impact van de emissies op de omgeving:
-



voor de geselecteerde parameters zal d.m.v. het mathematisch verspreidingsmodel IMPACT
de immissieconcentratie op percentielbasis berekend worden. Naargelang de normen zullen
voor bepaalde parameters ook maximale en gemiddelde concentraties worden berekend;

opgave van relevante gegevens aangaande de kwaliteit van de lucht in de omgeving. De huidige
luchtkwaliteit wordt beschreven o.b.v. de meetresultaten in onderstaande meetposten.

Tabel 9.2 Meetposten in de omgeving van de Ringvaart site van Luminus
Meetpost

Benaming

opgemeten
polluenten

Afstand tot
Ringvaart (km)

Richting

44R721

Wondelgem – Sint
Sebastiaanstraat

SO2/NO2

1,9

ZW

44R731

Evergem –
Doornzeelsestraat

NO2/PM2.5/PM10

2,5

N

44R701

Gent –
Baudelostraat

O3/NO2/CO/PM2.5/PM10

5,2

Z

44R750

Zelzate Burgemeester Jos
Chalmetlaan

NO2/CO/PM2.5/PM10

47E716

Mariakerke –
Driepikkelstraat

44M702

11,8

NO

NO2

5

ZW

Ertvelde –
Avrijevaartje –
Spiedamstraat

NO2

7,7

NO

47E703

Oosteeklo-Dorp

NO2

9,8

NW

44R702

Gent - Gustaaf
Callierlaan

NO2/PM2.5/PM10

6,9

Z

44R710

Destelbergen Admiraaldreef

O3/NO2/PM2.5/PM10

5,8

ZO

47E704

Wachtebeke Hoge Akkerstraat

NO2

12,5

NO
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Toetsing van de berekende immissies (bijdrage van de Ringvaart site) en van de meetgegevens
(globale luchtkwaliteit) aan de hand van relevante luchtkwaliteitsdoelstellingen:
-

luchtkwaliteitsdoelstellingen uit Vlarem II;

-

luchtkwaliteitsdoelstellingen uit het buitenland (Europa, Nederland, USA – EPA);
luchtkwaliteitsdoelstellingen van de WGO; en

-

indien geen luchtkwaliteitsdoelstellingen gevonden worden, wordt gebruik gemaakt van de
Codex en ARAB-grenswaarden (cfr. TLV- of MAC-waarden), waarbij een veiligheidsfactor in
rekening wordt gebracht, zoals voorgesteld in de methodologie voor de discipline ‘Mens’
(uitgewerkt door ToVo en de Dienst MER).

Beoordeling van de milieueffecten.

De bespreking van de impact van de emissies van Luminus op de omgeving gebeurt a.d.h.v. de
hierboven vermelde cijfergegevens.
Het voorstel is om het significantiekader uit het richtlijnenboek lucht te hanteren om de milieueffecten
ten gevolge van emissies naar de atmosfeer te beoordelen. In dit richtlijnenboek wordt volgend
significantiekader vooropgesteld in functie van de berekende immissiewaarde X ter hoogte van het
pluimmaximum 2 en ter hoogte van relevante receptoren in de omgeving (woonkernen,
natuurgebieden,…):
Impact

Beoordeling

X ≤ 0,01 x MKN

verwaarloosbare bijdrage (score ‘0’)

0,01 x MKN ≤ X ≤ 0,03 x MKN

beperkte bijdrage (score ‘-1’)

0,03 x MKN ≤ X ≤ 0,1 x MKN

belangrijke bijdrage (score ‘-2’)

X > 0,1 x MKN

zeer belangrijke bijdrage (score ‘-3’)

Op basis van berekende percentielbijdrage X:
Impact
X ≤ 0,01 x MKN

verwaarloosbare bijdrage

0,01 x MKN ≤ X ≤ 0,05 x MKN

beperkte bijdrage

0,05 x MKN ≤ X ≤ 0,2 x MKN

belangrijke bijdrage

X > 0,2 x MKN

zeer belangrijke bijdrage



Er zullen mogelijk milderende maatregelen voorgesteld worden:
-

2

Beoordeling

indien Luminus geldende of toekomstige emissienormen overschrijdt;

Het pluimmaximum wordt in dit MER gedefinieerd als het gebied met een oppervlakte van 1 km² buiten het bedrijfsterrein

waarvoor de impact van Luminus het grootst is.
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-

indien maatregelen uit BREF-studies of NEC-reductieprogramma’s van toepassing zijn,
zullen deze in het kader van dit MER geëvalueerd worden;

-

de noodzaak van milderende maatregelen is tevens afhankelijk van de berekende
milieueffecten als gevolg van Luminus, en dit op basis van de gemiddelde berekende
immissiebijdrage X:


beperkte bijdrage (score ‘-1’): onderzoek naar milderende maatregelen is minder
dwingend, tenzij de MKN in referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is (link met
milieugebruiksruimte);



belangrijke bijdrage (score ‘-2’): milderende maatregelen moeten gezocht worden in het
MER met zicht op implementatie ervan op korte termijn;



zeer belangrijke bijdrage (score ‘-3’): milderende maatregelen zijn essentieel.

Eindbeoordeling met opgave van eventuele leemten in de kennis.

10

METHODOLOGIE DISCIPLINE ‘GELUID EN TRILLINGEN’

De studie van de discipline ‘Geluid en Trillingen’ zal in het MER worden uitgeschreven gebaseerd op
de methodologie zoals bepaald in het Richtlijnenboek Discipline Geluid en Trillingen 3. In deze discipline
zullen dezelfde scenario’s als in de rest van het MER wordt gehanteerd, zoals beschreven in Hoofdstuk
6.

10.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied strekt zich uit tot op minstens 200 m van de perceelsgrens en van het industriegebied
conform de bepalingen in VLAREM II. Dit studiegebied wordt uitgebreid tot aan de meest nabijgelegen
kwetsbare ecologische gebieden en tot aan de meest nabijgelegen woningen buiten het
industriegebied. De specifieke bijdrage van het bedrijf zal dus bepaald worden tot 200 m van de
perceelsgrens/industriegebied en tevens ook naar de meest nabijgelegen kwetsbare gebieden.

10.2

Methodiek

10.2.1 Beschrijving van het Greenfield Scenario
Daar er in het greenfield scenario vanuit wordt gegaan dat de site niet in exploitatie is, kan worden
besloten dat er ook geen geluid noch trillingen zullen worden geproduceerd. Dit scenario zal dan ook
slecht zeer beknopt worden behandeld in het MER.

10.2.2 Beschrijving van de referentiesituatie (2019)
Het voorgaande MER werd opgemaakt in 2013 (referentiejaar 2012). De huidige situatie verschilt echter
van de situatie uit het MER van 2013 daar er in de omgeving van de site enkele nieuwe bedrijven
3

Departement Leefmilieu, Natuur & Energie: ‘Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen’. Dienst
Milieueffectrapportage, 28 februari 2011.
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gevestigd zijn. Bovendien betreft het hier tevens een hervergunning. Omwille van die reden dienen de
geluidsmetingen opnieuw uitgevoerd te worden. De effectbepaling en –beoordeling zal daarom
gebeuren op basis van volgende stappen:


Een beschrijving van de referentiesituatie op basis van 2 immissiemetingen over een periode van
1 week;



De uitvoering van rastermetingen op de site om in te schatten wat de globale emissie is;



Een effectbepaling van de nieuwe bronnen;



Een doorrekening met behulp van het Geomilie-geluidsmodel; en,



Een effectbepaling volgens het relevante significantiekader.

De referentiesituatie wordt bijgevolg beschreven op basis van deze geluidskaart en nieuwe continue
immissiemetingen rondom het bedrijfsperceel van Luminus. De inplanting van de vaste meetpunten is
in onderstaande figuur op luchtfoto en gewestplan weergegeven. Meetpunt 1, Lisstraat 5 is gelegen in
woongebied op minder dan 500m van industriegebied en meetpunt 2, Kiekenbosstraat 17 te Gent, is
gelegen representatief voor woningen in woongebied op minder dan 500 m van industriegebied.

Figuur 10.1 Meetpunten geluid
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Deze metingen leveren de waarden op van de grootheden LAeq,1h, LA05,1h, LA10,1h, LA50,1h en LA95,1h
uitgedrukt in dB(A). Om eventuele zuivere tonen op te sporen wordt tevens een tertsbandanalyse
uitgevoerd. Niet alleen de statistische parameters worden opgemeten en opgeslagen. Ook de
ogenblikkelijke geluidsniveaus (logging) worden opgeslagen. De metingen worden uitgevoerd conform
de bijlage 4.5.1 van het VLAREM II. De meetresultaten worden getoetst aan de richtwaarden uit
VLAREM II in functie van de bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan.
Alle installaties van Luminus op de Ringvaart site zijn als nieuwe inrichting (in dienst sinds 1998) te
beschouwen. In de MER voor de hervergunning in 2013 werden deze installaties ook al geëvalueerd
als bestaande inrichtingen en tussen 2012 en 2019 zijn er geen akoestisch relevante wijzigingen
doorgevoerd.
Het omgevingsgeluid op in de omgeving van Luminus wordt bepaald door het wegverkeer enerzijds
maar ook door bedrijven (o.a. Luminus) in het industriegebied.

10.2.3 Effectvoorspelling en –beoordeling
10.2.3.1 Geplande situatie “Scenario 1”
In dit scenario wordt ervan uit gegaan dat de site hervergund wordt doch niet mag worden uitgebreid.
Hierbij zal echter wel wordt gesteld dat de installaties zoals deze in de referentiesituatie aanwezig zijn,
op maximale belasting operationeel zijn. Mogelijks brengt dit een verhoogde geluidsemissie met zich
mee. Dit wordt in het MER kwalitatief beschreven.

10.2.3.2 Aanlegfase
Er zal zich slechts een aanlegfase voordoen wanneer ook de geplande uitbreiding wordt vergund, zoals
het geval is in “Scenario 2” van de geplande situatie. Hierbij zullen, voor de discipline geluid en trillingen,
de belangrijkste geluidsemissie veroorzaakt door de volgende activiteiten:


aan- en afrijden van werfpersoneel;



aan- en afrijden van vrachtwagens en



gebruik van werfmachines.

De geluidsimpact van deze activiteiten zal in het MER kwalitatief beschreven worden.

10.2.3.3 Geplande situatie “Scenario 2”
Tot slot wordt in het tweede scenario van de geplande situatie gesteld dat zowel de hervergunning als
de uitbreiding van de site zal plaatsvinden. Het effect van de werking van het bedrijf in dit scenario zal
behandeld worden aan de hand van de verwachte geluidsgeneratie van de nieuwe installaties. Nieuwe
installaties met een potentieel effect op de geluidsemissies zijn:


De nieuwe OCGT-installatie;



De nieuwe gastelling en gasontspanstation;



De nieuwe elektrische aansluiting via ondergrondse 150KV kabel; en



De nieuwe luchtkoeling voor de hulpdiensten (fin fan cooling).
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Volgens het Richtlijnenboek Geluid & Trillingen, gehanteerd door de dienst MER, is het voor een
hervergunning noodzakelijk dat de geluidsemissies van de huidige situaties in kaart worden gebracht.
Voor installaties aanwezig op de Ringvaart site, wordt verkozen om de EMOLA methode toe te passen.
Deze bestaat uit het uitvoeren van metingen op een grid van meetpunten over de site om op elk van
deze punten een geluidsniveau te bepalen. De meethoogte bedraagt ca. 3 m. Zo wordt de geluidskaart
voor de gehele site in de huidige situatie opgesteld. Aan de hand van de opgenomen meetwaarden
wordt uiteindelijk de specifieke bijdrage berekend naar de diverse beoordelingspunten conform ISO
9613.
De berekende en gemeten immissieniveaus zullen ons toelaten om het specifiek geluid van het bedrijf
te bepalen en te toetsen aan de geldende grenswaarden. Er wordt een geluidsmodel opgemaakt voor
de referentiesituatie en de geplande situatie met de nieuwe installaties cumulatief met de installaties
die nu al in werking zijn. De bijdrage van de nieuwe installaties dient te voldoen aan de grenswaarden
voor nieuwe inrichtingen en dit cumulatief met de huidige bronnen.
Het effect van de geluidsemissie zal aan de hand van een geluidscontourenkaart gevisualiseerd
worden. Ook het effect van verkeer zal onderzocht worden m.b.v. de SRM II indien relevant.
Het effect van de huidige en geplande situaties zal beoordeeld worden volgens het significantiekader
zoals dit is uitgewerkt in het richtlijnenboek voor geluid en trillingen en weergegeven in Figuur 10.1.

Figuur 10.2 Significantiekader Geluid & Trillingen
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Milderende maatregelen

Indien er overschrijdingen worden vastgesteld of significante effecten voorkomen, worden indicatieve
maatregelen voorgesteld die na het uitvoeren van het MER in een saneringsplan kunnen gegoten
worden.
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METHODOLOGIE DISCIPLINE
‘WATER’

METHODOLOGIE DISCIPLINE ‘WATER’

De studie van de discipline ‘Water’ zal in het MER worden uitgeschreven gebaseerd op de
methodologie zoals bepaald in het Richtlijnenboek Water 4. In deze discipline zullen dezelfde scenario’s
als in de rest van het MER wordt gehanteerd, zoals beschreven in Hoofdstuk 6.

11.1

Afbakening van het Studiegebied

11.1.1 Deeldomein Oppervlaktewater – Afvalwater
Het studiegebied omvat alle oppervlaktewateren behorende tot het openbaar hydrografisch net,
waarvan de kwaliteit, de kwantiteit en/of het profiel als gevolg van de lozingen zouden kunnen worden
beïnvloed. Luminus-Ringvaart maakt gebruik van zowel stads- als kanaalwater. Het ontstane afvalwater
kan onderverdeeld worden in huishoudelijk afvalwater, brandbluswater en industrieel afvalwater. Zowel
de opname van oppervlaktewater als de afvalwaterlozing (industrieel en huishoudelijk) gebeurt in het
kanaal Ringvaart te Gent-Langerbrugge. Dit kanaal behoort tot het stroomgebied Schelde en bekken
Gentse kanalen en voor de beschrijving van de kwaliteit van dit oppervlaktewater wordt gebruik
gemaakt van relevante publiek beschikbare gegevens.
Onder het deeldomein oppervlaktewater zullen de gegevens worden verzameld met betrekking tot het
oppervlaktewater (kanaal-Ringvaart), het afvalwater en het hemelwater.

11.1.2 Deeldomein Grondwater
Voor dit deeldomein wordt het studiegebied bepaald door de te verwachten directe en/of indirecte
effecten op het grondwater. Zodoende wordt het studiegebied zodanig vastgelegd dat er aan de rand
van het studiegebied geen (significante) effecten meer verwacht worden.
Voor het deeldomein grondwater beslaat het studiegebied hele bedrijfsterrein en de onmiddellijke
omgeving. Voor de site aan de Ringvaart is dit het gebied binnen een straal van 100 m.

11.2

Greenfield Scenario

Binnen het greenfield scenario wordt ervan uit gegaan dat de huidige installaties aanwezig zijn, doch
niet in exploitatie. Hierbij zal dus geen kanaalwater, noch stadswater worden aangewend. Het
hemelwater dat op de site terecht komt zal deels infiltreren en deels verdampen.
Naar de discipline water toe, zowel voor het deeldomein oppervlaktewater als het deeldomein
grondwater, zullen er zich in dit scenario geen significante effecten voordoen.

11.3

Referentiesituatie (2019): Deeldomein Oppervlaktewater – Afvalwater

11.3.1 Inkomende Waterstromen
De inkomende waterstromen op het terrein van Luminus zijn:


hemelwater dat neervalt op het bedrijfsterrein;



openbare distributie (stadswater) en;

4

Departement Leefmilieu, Natuur & Energie: ‘Richtlijnenboek voor de discipline water’. Milieueffectrapportage,
juni 2011.
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kanaalwater.

11.3.1.1 Hemelwater
Er valt jaarlijks ca. 58.000 m³ hemelwater op het terrein van de Ringvaart site van Luminus, waarvan
ca. 31,3% wordt opgevangen en afgevoerd. Het overige water zal infiltreren (en in beperkte maten
verdampen).
Er is in de huidige situatie geen hemelwaterput voorzien. Het gebruik van hemelwater zou voor de
Ringvaart site niet rendabel zijn aangezien de centrale zijn regenwater afvoert naar en ook wint uit het
kanaal en het een grote investering zou vragen en het verpompen van het verzamelde regenwater
onnodig energieverbruik met zich zou meebrengen. Bovendien is het bedrijf niet gelegen in
overstromingsgevoelig gebied en is het regenwater dat afgevoerd wordt naar de Ringvaart
verwaarloosbaar ten opzichte van het debiet dat door de Ringvaart en het Kanaal afgevoerd wordt naar
Schelde en zee.
Het hemelwater dat op verharde oppervlakken terecht komt en opgevangen wordt, zal deels (ca. 60%)
afgevoerd worden via een collector naar de Ringvaart, en zal gedeeltelijk verdampen naar de atmosfeer
(ca. 40%).

11.3.1.2 Stadswater
Jaarlijks wordt er ca. 5.000 m³ stadswater gebruikt . Dit water wordt gebruikt in de sanitaire installaties
(na zuivering in IBA’s geloosd op de Ringvaart), bij de reiniging van de aërocondensor (verdampt), in
de water-stoomcyclus (verdampt), in de brandblusinstallatie (gehouden op druk met periodieke
beproeving) en als proceswater (deels geloosd, deels verdampt).

11.3.1.3 Oppervlaktewater – Kanaalwater Ringvaart
Water uit de Ringvaart wordt gecapteerd voor productie van voedingswater voor de stoomcyclus.
Jaarlijks wordt ca. 13.000 m³ kanaalwater onttrokken aan de Ringvaart. De hoeveelheid onttrokken
water kan van jaar tot jaar schommelen door o.a. lekverliezen en het aantal bedrijfsuren van de STEGinstallatie.
Het kanaalwater, samen met het stadswater dat als proceswater wordt gebruikt wordt deels geloosd
(ca. 50%) en verdampt deels ( ca. 50%).

11.3.2 Waterverbruikers
Op de Ringvaart site zijn volgende belangrijke waterverbruiksposten aanwezig:


sanitair water;



brandbluswater;



reinigingswater;



proceswater.

In het MER zullen deze verbruiksposten begroot en besproken worden.
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11.3.3 Uitgaande waterstromen
11.3.3.1 Verdamping
Een groot gedeelte van het inkomend water op de site van Luminus verdampt naar de atmosfeer. Het
betreft enerzijds een deel van het hemelwater dat terechtkomt op verharde oppervlakken en anderzijds
water dat wordt gebruikt voor reiniging van de aërocondensor.

11.3.3.2 Infiltratie
Een gedeelte van het hemelwater dat terechtkomt op onverharde bodem zal na verloop van tijd
infiltreren. In het MER zal deze hoeveelheid begroot worden.

11.3.3.3 Geloosd in individueel te optimaliseren buitengebied
Het sanitair afvalwater, vergund voor een lozing van ca. 2.400 m³/jaar, wordt verwerkt in 2 IBA’s en
geloosd in een individueel te optimaliseren buitengebied.

11.3.3.4 Geloosd in de Ringvaart
De site is vergund voor het lozen van 50 m³/uur – 1.200 m³/dag in een waterzuiveringsinstallatie
gereinigd bedrijfsafvalwater per jaar. De waterzuivering omvat minstens de neutralisatie en pH-correctie
van het te lozen water. Daarnaast wordt van het hemelwater dat op verharde oppervlakken terechtkomt
ca. 60% geloosd in de Ringvaart.

11.3.4 Overzicht waterbalans
Tabel 11.1 toont een schematisch overzicht van de waterbalans in de referentiesituatie (cijfers van
2019).

Tabel 11.1 Waterbalans Luminus Ringvaart in de referentiesituatie (debieten
per jaar)
IN (m³/jaar)

UIT (m³/jaar)

Hemelwater

352 m²

Geloosd naar de
Ringvaart

Stadswater

5770 m³

Bedrijfsafvalwater

3764

Kanaalwater

8114 m³

Hemelwater

(incl. bij
bedrijfsafvalwater)

Verdamping totaal
Hemelwater

141 m³

Proceswater

5835 m³

Infiltratie

/

Geloosd naar
individueel te
optimaliseren
buitengebied (sanitair
afvalwater)
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Brandbluswater
TOTAAL

14236 m³

2332

TOTAAL

14236 m³

11.3.5 Samenstelling van het afvalwater
In het MER zullen de resultaten van de meest recente meetcampagnes opgenomen en vergeleken
worden met de toepasbare lozingsnormen. Daarnaast zullen ook de toegepaste
waterbehandelingsprogramma’s worden geëvalueerd.

11.4

Referentiesituatie (2019): Deeldomein Grondwater

De volgende aspecten worden in functie van de effectbeoordeling beschreven in het MER:


Geologie en hydrogeologie;



Grondwaterkwetsbaarheid,
grondwaterwinningen; en,



De grondwaterkwaliteit.

de

lokale

en

globale

grondwaterstroming,

nabij

gelegen

Hiervoor wordt beroep gedaan op de topografische kaart, nieuwe geologische kaart van België,
grondwaterkwetsbaarheidskaarten, data uit de DOV databank, de meest recente bodemonderzoeken
op het terrein van Luminus en het MER opgemaakt in 2013.
De referentiesituatie is hieronder reeds beknopt besproken, en zal verder worden uitgewerkt in het
MER.
Zoals reeds besproken in hoofdstuk 1, is het studiegebied gelegen in het industriegebied voor
zeehaven- en watergebonden bedrijven ten noorden van Gent. Het gebied is omgeven door de
hoogspanningspost van Elia ten noorden en de papierfabriek van Stora Enso ten noordoosten en
oosten, de Ringvaart ten zuiden en een spoorweg en enkele buffergebieden in het westen. Naast de
Ringvaart bevindt er zich qua oppervlaktewater ook de ‘Nieuwe Kale’ (een overgebleven stuk van de
Kale dat parallel aan de Ringvaart stroomt door Evergem) op ca. 300 m ten noordwesten van de site.
Dit gebied wordt voornamelijk gekenmerkt door kalkhoudende, zandige bodems afkomstige van fluviale
afzettingen van het Holoceen. Voor de ontwikkeling van het industrieterrein werden de gronden
ongeveer 2 meter opgehoogd met slib en zand.

11.4.1 Geologie en Hydrogeologie
In Tabel 11.2 is de geologische opbouw ter hoogte van de Ringvaart site gegeven. De ondergrond
wordt gevormd door een combinatie van bruin zand, grijze leem en groengrijs middelmatig zand.

Tabel 11.2 Geologische opbouw ter hoogte van de Ringvaart site van Luminus
Van-tot (m-mv)

Textuur

Stratigrafie

Doorlatendheid

0–2

Middelmatig fijn zand

Opgespoten slib en zand

Goed doorlatend

2 – 10

Bruin fijn zand,
kalkhoudend

Fluviatiele afzettingen
van het Holoceen
(Nieuwe Kale)

Goed doorlatend
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10 – 15

Grijze leem,
kalkhoudend

Eolische boven fluviatiele
afzettingen van het
Weichsel

Goed doorlatend

15 – 23

Groengrijs middelmatig
zand

Getijdenafzettingen van
het Eem

Goed doorlatend

23 – 30

Donkergrijs tot bleek grijs
zeer fijn zand

Lid van Oedelem
(Formatie van Aalter)

Goed doorlatend

11.4.2 Kwetsbaarheid en beschermingszones
Volgens de kwetsbaarheidskaart van Oost-Vlaanderen ligt het terrein in een gebied met een
kwetsbaarheidsgraad Ca1 (zeer kwetsbaar). Verder zijn er geen drinkwaterwinningen, waterwingebied
of beschermingszones binnen een staal van 2 km van de site. Wel bevindt er zich op iets minder dan
2 km ten noordwesten van de site een oppervlaktewaterwingebied voor drinkwater, nl. het gebied
Kluizen met een oppervlakte van 1.747,4 ha.

11.4.3 Globale grondwaterstromingsrichting
De grondwatertafel heeft een freatisch karakter en bevind ze zich op een diepte van ca. 3m-mv. Ze
wordt nauwelijks beschermd door een voldoende dikke of lemige/kleiige deklaag. Ter hoogte van de
onderzoekslocatie stroomt het grondwater naar het zuidwesten, in de richting van de aangrenzende
Ringvaart.

11.4.4 Grondwaterwinningen
Binnen een straal van 2 km van de site bevinden er zich 7 grondwaterwinningen, zoals weergegeven
op Figuur 11.1 en in Tabel 11.3.

Figuur 11.1 Grondwaterwinningen binnen een straal van 2 km van de site
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Tabel 11.3 Grondwaterwinningen binnen een straal van 2 km van de site
Bedrijf
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Chevron
Belgium NV

ca. 0,4 km

Z

1.000 m³/jaar

31/08/2031

Shell Belgium

ca. 0,8 km

Z

30.000 m³/jaar

31/08/2031

Colette
Cooreman –
Algoed

ca. 1,0 km

ZW

7.200 m³/jaar

/

WILJO

ca. 1,2 km

ZW

499 m³/jaar

01/07/2029

TWZ

ca. 1,7 km

ZW

100.000 m³/jaar

27/01/2030

Patyn Sandra

ca. 1,7 km

W

1.000 m³/jaar

06/01/2028

Stadsbader

ca. 1,0 km

ZO

18.480 m³/jaar

/

11.4.5 Grondwaterkwaliteit
Het studieterrein overlapt met het grondwaterlichaam CVS_0160_GWL_1. Volgens het
Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-21 verkeert het grondwaterlichaam in een kwantitatief
goede toestand, doch de chemische toestand is ontoereikend.
Op de site van Luminus hebben in het verleden meerdere bodemonderzoeken plaatsgevonden. Er
werden echter geen problematische verontreinigingen vastgesteld en er werd derhalve nog geen
bodemsanering uitgevoerd op het studiegebied. Uit het meest recente oriënterend bodemonderzoek
blijkt dat er geen aanwijzing is dat de verhoogde concentraties (kalium en ammonium) een ernstige
bodemverontreiniging vormen met risico voor de menselijke gezondheid of het milieu. Bijgevolg moet
er geen bijkomstige bodemonderzoeken of saneringen gebeuren.

11.5

Geplande situatie “Scenario 1”: Deeldomein Oppervlaktewater

Onder het “Scenario 1” van de geplande situatie wordt de site beschouwd zoals aanwezig in de
referentiesituatie, doch operationeel aan maximale belasting. Hiertoe zullen de geloosde debieten en
vuilvrachten naar het oppervlaktewater toe een zeer beperkte toename kennen. Naar het grondwater
toe zal er niets veranderen. In het MER zal dit scenario derhalve (beknopt) kwalitatief besproken
worden.

11.6

Aanlegfase

Het watergebruik en de aquatische emissies tijdens de aanlegfase zijn deze van een werf. Er zullen
mogelijks bronbemalingen plaatshebben daar er nog wordt bekeken wat voor funderingen er zullen
worden aangelegd. Daarnaast zal er extra water voor sanitaire doeleinden gebruikt worden. De impact
hiervan zal kwalitatief besproken worden in het MER. Tevens zal de impact van de mogelijke
bijkomende verharding ter hoogte van de in te richten contractorzone ingeschat worden.
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Geplande situatie “Scenario 2”

In dit scenario wordt aangenomen dat de hervergunning wordt verleend en dat de uitbreidingen kunnen
worden doorgevoerd.

11.7.1 Oppervlaktewater
Nieuwe installaties zullen wijzigingen qua waterverbruiksposten met zich meebrengen.
De OCGT-installatie heeft geen stoomcyclus en heeft daardoor geen water nodig voor de aanmaak van
stoom. Ten behoeve van de optimalisatie van vermogen en emissies zal wel gedemineraliseerd water
nodig zijn. Het vergunde debiet van het bedrijfsafvalwater is voldoende groot. De bestaande
waterzuiveringsinstallatie heeft een voldoende grote capaciteit om de debietswijziging in het afvalwater
op te vangen. Er zal een toename zijn in de hoeveelheid geloosd water, naar het oppervlaktewater
(Ringvaart).

11.7.2 Grondwater
Om de mogelijke effecten op grondwaterkwaliteit in te schatten zal er rekening worden gehouden met
de huidige situatie en beschikbare informatie aangaande de nieuw in te planten installatie en de aanleg
ervan.

11.7.3 Infiltratie en verdamping
Daar de uitbreiding zal plaatsvinden op een terrein dat tot nog toe onverhard was, zal er minder infiltratie
kunnen optreden en zal er meer hemelwater worden geloosd of verdampen.

11.8

Beschrijving en bespreking van het watergebruik in het MER

In het MER beschrijven worden volgende zaken besproken:




Evaluatie van het watergebruik en van de restwaterstromen. In het MER worden op basis van de
waterbalans van de site de volgende zaken besproken:
-

een opsomming van de ingenomen of opgevangen debieten (stadsater, hemelwater en
kanaalwater);

-

een korte beschrijving van het watergebruik (vb. proceswater, watertransportsysteem, …);

-

een korte beschrijving van eventueel hergebruik van water;

-

een opsomming van de afgevoerde debieten (restwater, hemelwater, ...);

-

een beschrijving van de voornaamste polluenten aanwezig in het afgevoerde restwater.

Evaluatie van waterzuivering en van de lozingsconcentraties. De behandeling en lozing van de
verschillende afvalwaterstromen wordt in het MER besproken.

11.9

Beschrijving en bespreking van de effecten in het MER

11.9.1 Oppervlaktewater
In het MER zullen volgende punten besproken worden:
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Kwaliteit van de Ringvaart op basis van recente meetgegevens van de VMM. Indien wijzigingen
aan de lozingskarakteristieken van de WZI verwacht worden zal het effect hiervan op de Ringvaart
besproken worden;



De impact van Luminus wordt berekend t.o.v. de reële meetwaarden in de Ringvaart en t.o.v. de
kwaliteitsdoelstellingen;



Evaluatie van deze impact op basis van drie afzonderlijke significantiekaders:





-

Voor permanente (gemiddelde) impact (Tabel 11.4)

-

Voor tijdelijke (10-percentiel afvoerdebiet Ringvaart) impact voor gevaarlijke stoffen (Tabel
11.5)

-

Voor tijdelijke (bij 10-percentiel afvoerdebiet Ringvaart) impact voor niet-gevaarlijke stoffen
(Tabel 11.6)

Indien de berekende impact relevant of belangrijk is, zullen remediërende maatregelen voorgesteld
worden:
-

Indien door de afvalwaterproductie van Luminus geldende of toekomstige lozingsnormen
overschreden zullen worden, zullen remediërende maatregelen voorgesteld worden ter
hoogte van de installaties aanwezig op de site;

-

Indien maatregelen uit BREF-studies van toepassing zijn, zullen deze in het kader van dit
MER geëvalueerd worden; en

Eindbeoordeling met opgave van eventuele leemten in de kennis.

Tabel 11.4 Significantiekader gemiddelde impact
Totale
concentratieverhoging
(X) lozingen vs MKN

X < 1%

1 % < X < 10 %

10 % < X < 20 %

X ≥ 20 %

Y < 50 %

0

-1

-1

-2

50 % < Y < 75 %

0

-1

-2

-3

Huidige kwaliteit (Y) vs
MKN

Y ≥ 75 %
-1
-2
-3
-3
met:
-1: beperkte bijdrage / -2: relevante bijdrage / -3: belangrijke bijdrage
X: Totale concentratieverhoging in het oppervlaktewater door de lozing van Luminus Gent
Y: Huidige kwaliteit oppervlaktewater
MKN: Milieukwaliteitsnorm

Tabel 11.5 Significantiekader tijdelijke impact voor gevaarlijke stoffen
Impact

Beoordeling

X ≤ 0,01 x MKN

Verwaarloosbaar tijdelijk effect

0,01 x MKN ≤ X ≤ 0,5 x MKN

Beperkt tijdelijk effect

0,5 x MKN ≤ X ≤ MKN

Relevant tijdelijk effect
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X > MKN komt minder dan 10 % van de tijd voor

met:

Belangrijk (onaanvaardbaar) tijdelijk effect; tijdelijk
effect vormt op zich aanleiding tot het niet
respecteren van de kwaliteitsdoelstelling op jaarbasis
X: Totale concentratie in het oppervlaktewater na lozing
MKN: Milieukwaliteitsnorm

Tabel 11.6 Significantiekader tijdelijke impact voor niet-gevaarlijke stoffen
Impact

Beoordeling

X ≤ 0,5 x MKN

verwaarloosbaar tijdelijk effect

0,5 x MKN ≤ X ≤ MKN

Beperkt tijdelijk effect

X > MKN komt minder dan 10 % van de tijd voor

Relevant tijdelijk effect

X > MKN komt meer dan 10 % van de tijd voor

Belangrijk (onaanvaardbaar) tijdelijk effect; tijdelijk
effect vormt op zich aanleiding tot het niet
respecteren van de kwaliteitsdoelstelling op jaarbasis

11.9.2 Grondwater
11.9.2.1 Grondwaterverontreiniging
De evaluatie van de bestaande grondwaterverontreiniging zal gebeuren samen met de evaluatie van
de aanwezige bodemverontreiniging volgens een puntensysteem, waarbij elk effect een score krijgt
tussen -3 en 0 volgens het kader weergegeven in Tabel 11.7.

Tabel 11.7 Significantiekader effectbepaling grondwater
Score

Effect

Omschrijving

-3

Belangrijk negatief
effect

Verontreiniging met concentratie(s) boven de bodemsaneringsnorm met
mogelijke effecten buiten het projectgebied

-2

Relevant negatief
effect

Verontreiniging met concentratie(s) boven bodemsaneringsnorm

-1

Beperkt negatief
effect

Verontreiniging met concentratie(s) tussen de richtwaarde(*) en de
bodemsaneringsnorm

0

Verwaarloosbaar
Verontreiniging met concentratie(s) lager dan de richtwaarde(*)
effect
(*) De richtwaarde beantwoordt aan het gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem, dat
toelaat dat de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd.

Tijdens de aanlegfase zullen vermoedelijk geen bemalingen nodig zijn. In geval bronbemalingen nodig
zouden zijn zal het risico op verspreiding/verplaatsing van verontreiniging door de bemaling in het MER
besproken en beoordeeld worden. Bij de effectbeoordeling zal rekening gehouden worden met de
resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken.
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De studie van de discipline ‘Biodiversiteit’ zal in het MER worden uitgeschreven gebaseerd op de
methodologie zoals bepaald in het Richtlijnenboek Fauna en Flora 5. In deze discipline zullen dezelfde
scenario’s als in de rest van het MER wordt gehanteerd, zoals beschreven in Hoofdstuk 6.

12.1.1 Natuurgebieden in de omgeving
De huidige biologische kwaliteit van het studiegebied dient als uitgangspunt voor deze studie. In het
MER wordt deze bestaande toestand beschreven en in welke mate deze van belang is bij het
voorspellen van de milieueffecten van het project. In paragraaf 1.2.5 werd een overzicht gegeven van
de natuurgebieden en de natuurwaarden in de omgeving van Luminus. Het effect van de activiteiten op
de biodiversiteit wordt voornamelijk voorgeschreven door de effecten op de luchtkwaliteit, water- en
grondwaterkwaliteit en geluidsemissies. Derhalve wordt het studiegebied voor de discipline
‘Biodiversiteit’ eveneens gedefinieerd als het gebied binnen een straal van 5 km van de site.
In Figuur 1.5 wordt de site weergegeven op de biologische waarderingskaart. Hierop is te zien dat er
zich in de directe omgeving en daarbuiten een aantal biologisch waardevolle, zeer waardevolle, minder
waardevolle gebieden, en combinaties hiervan, bevinden.
Figuur 1.5 toont dat in de nabijheid van het projectgebied ook een aantal erkende reservaatpercelen
liggen, namelijk ‘Kiekebossen’ (in beheer bij Natuurpunt vzw).
In paragraaf 1.2.5 werd reeds aangehaald dat er zich Habitatrichtlijngebied en VEN-gebieden nabij de
site bevindt, nl. De Vinderhoutse bossen. Daarnaast bevindt er zicht nog een VEN-gebied, De vallei
van de Benedenleie, in het studiegebied, zoals te zien is in, respectievelijk, Figuur 1.6 en Figuur 1.7. In
het MER zal de evaluatie voor de discipline ‘Biodiversiteit’ deze gebieden in acht nemen daar ze binnen
het studiegebied van de discipline ‘Lucht’ liggen.

12.1.2 Beschrijving en bespreking van effecten in de MER
De bespreking van de referentietoestand in het MER omvat een beschrijving en beoordeling van de
voorkomende fauna en flora in het studiegebied binnen een straal van 5 km rond de site van Luminus,
op basis van bestaande kaarten en studies. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens
zoals de Biologische Waarderingskaarten en publieke gegevens over de biodiversiteit in deze
gebieden.
Zoals in het ingreep-effectenschema is aangegeven, zijn er verschillende aspecten van de activiteiten
van Luminus die aanleiding kunnen geven tot effecten op de biodiversiteit. De effectgroepen die
mogelijk betrokken zijn en die we dus bestuderen zijn:


Vermesting en verzuring, als gevolg van atmosferische emissies;



Rustverstoring door geluidshinder;



Habitatsverstoring als gevolg van wijziging van de waterkwaliteit door lozingen in de Ringvaart; en



Verdrogings- of vernattingseffecten als gevolg van potentiële bemaling tijdens de bouwfase.

5

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid: Geactualiseerd MER-richtlijnenboek

Discipline Fauna & Flora. Cel MER, november 2005.
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We maken bij de evaluatie van de eventuele effecten een onderscheid tussen directe, indirecte,
tijdelijke en permanente effecten in de verschillende scenario’s die worden beschouwd. De evaluatie
van de effecten op de biodiversiteit is gebaseerd op literatuurgegevens, toetsingswaarden en de
berekende immissiebijdragen aangeleverd door de disciplines ‘Lucht’, ‘Water’ en ‘Geluid en
Trillingen’. Binnen het studiegebied bevinden zich de natuurgebieden Kiekebossen, de Vinderhoutse
bossen en De vallei van de Benedenleie waarvoor een beoordeling aan de hand van het
toetsingskader volgens het PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) zal plaatsvinden. De
effecten door rustverstoring worden ingeschat op basis van geluidscontourenkaarten en de
verstoringsgevoeligheid per soort. De effecten op de waterkwaliteit van de Ringvaart worden
ingeschat op basis van de huidige en berekende waterkwaliteitsgegevens en mogelijke wijzigingen
ten gevolge van het project.
Bij de aanlegfase zullen de effecten op eventueel aanwezige vegetaties, habitats en beschermde
soorten onderzocht worden. In de geplande situatie wordt onderzocht of de eventueel verhoogde
effecten in de disciplines ‘Lucht’, ‘Water’ en ‘Geluid en Trillingen’ mogelijks ook een effect op de
biologisch waardevolle gebieden zou kunnen hebben. Dit wordt gedaan aan de hand van het uitvoeren
van de voortoets.

12.1.3 Milderende maatregelen
Indien significante effecten optreden worden waar mogelijk milderende (of compenserende)
maatregelen geformuleerd.
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13.1

Discipline ‘Bodem’

METHODOLOGIE ANDERE
DISCIPLINES

De studie van de discipline ‘Bodem’ zal in het MER worden uitgeschreven gebaseerd op de
methodologie zoals bepaald in het Richtlijnenboek Bodem 6 . In deze discipline zullen dezelfde
scenario’s als in de rest van het MER wordt gehanteerd, zoals beschreven in Hoofdstuk 6.

13.1.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied omvat, analoog aan het studiegebied voor het deeldomein grondwater, het
bedrijfsterrein en de aanpalende percelen die binnen een straal van (max.) 100 m rond het
bedrijfsterrein liggen.

13.1.2 Greenfield Scenario
Voor de discipline ‘Bodem’ wordt er in het greenfield scenario geen effect van de aanwezige installaties
verwacht.

13.1.3 Referentiesituatie
De referentiesituatie zal de actuele situatie van de bodem in het studiegebied samenvatten. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van het meest recente oriënterend bodemonderzoek uit 2017. Uit dit
bodemonderzoek bleek dat er geen reden is tot het voeren van bijkomende onderzoeken. Voor een
beschrijving van de karakteristieken van de ondergrond, wordt verwezen naar de bespreken in het
deeldomein grondwater in Hoofdstuk 11.4.

13.1.4 Geplande Situatie “Scenario 1”
In de geplande situatie “Scenario 1” worden naar de discipline ‘Bodem’ toe geen additionele effecten
verwacht.

13.1.5 Aanlegfase
In de aanlegfase zal mogelijk een hoeveelheid bodem afgegraven worden in het kader van geplande
aanpassingen. Het grondverzet dient te gebeuren conform de vigerende wetgeving. Om de
verspreiding van bodemverontreiniging te beheersen, heeft de Vlaamse Regering een regelgeving
opgesteld met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem. Deze regelgeving is ook wel bekend
als ‘grondverzet’ en wordt beschreven in Hoofdstuk 13 van het Vlarebo. Indien aan de wettelijke
randvoorwaarden wordt voldaan is te verwachten dat de bouwwerken geen (bijkomende)
bodemverontreiniging zullen veroorzaken en dat de impact op de bodemkwaliteit verwaarloosbaar is.
Mogelijks zal er een grondwateronttrekking plaatsvinden voor de funderingswerken. Mocht dit
inderdaad het geval zijn, zal worden onderzocht wat de eventuele effecten kunnen zijn naar de stabiliteit
toe.

6

Departement Leefmilieu, Natuur & Energie: Geactualiseerd MER-richtlijnenboek Discipline Bodem.
Milieueffectrapportage, versie 30 juni 2008.
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13.1.6 Geplande Situatie “Scenario 2”
Ten opzichte van het eerste scenario in de geplande situatie, omvat de geplande situatie “Scenario 2”
geen additionele bodembedreigende activiteiten daar de nodige voorzorgsmaatregelen (zoals
bijvoorbeeld opslagvoorzieningen conform de regelgeving, afwatering naar de IBA’s, …) zullen
genomen worden om enige impact te vermijden.
De kwaliteit van de bodem zal ook in de toekomst verder worden opgevolgd, onder meer door het
periodiek uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek, conform de wettelijk verplichtingen in het
Bodemdecreet.

13.1.7 Beschrijving en bespreking van de bodemkwaliteit in het MER
In het MER beschrijven we de volgende zaken:


evaluatie van het bodemgebruik;



evaluatie van de bodemkwaliteit;



evaluatie van mogelijks bodemvervuilende activiteiten; en



potentieel risicovolle activiteiten met betrekking tot de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

13.1.8 Beschrijving en bespreking van de effecten in het MER
De evaluatie van de aanwezige bodemverontreiniging zal gebeuren samen met de evaluatie van de
aanwezige grondwaterverontreiniging volgens een puntensysteem.
De belangrijkste potentiële verontreinigingsbron die tot effecten op bodem zou kunnen leiden, is de
opslag van chemicaliën.

13.2

Discipline ‘Mens – Gezondheid’

13.2.1 Methodologie
De studie van de discipline ‘Mens - Gezondheid’ zal in het MER worden uitgeschreven gebaseerd op
de methodologie zoals bepaald in het Richtlijnenboek Mens-Gezondheid 7. De verschillende scenario’s
uitgeschreven in hoofdstuk 6 zullen in deze discipline worden beschreven. De volgende onderdelen
komen aan bod:


Deel 1: een beschrijving van het ruimtegebruik en betrokken populatie (afbakening van het
studiegebied en een beschrijving van de omwonenden in het studiegebied).



Deel 2: een identificatie van potentiële relevante milieustressoren (algemene identificatie van
relevante wijzigingen in het milieu: chemische, fysische of biologische agentia en nabijheid van
groene ruimten).



Deel 3: een inventarisatie van stressoren (blootstellingsdata als resultaat van modelleringen,
gemeten externe concentraties (emissies, immissies), berekende inschattingen of kwalitatieve
beoordelingen en dit voor de relevante milieustressoren zoals bepaald in deel 2).

Departement Leefmilieu, Natuur & Energie: Richtlijnenboek Mens-Gezondheid. Milieueffectrapportage, 20 juni
2016.
7
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Volgende inventarissen worden opgesteld:
a. Een inventaris van de chemische stressoren bestaande uit:
○

een overzicht van de relevante chemische stressoren met bronnen en indien
mogelijk risicoconcentraties van 80% en 100% van de gezondheidskundige
referentiewaarde voor de chemische stressoren waarvoor gegevens beschikbaar
zijn; en

○

de 98-percentielscontouren voor geur (eventueel aangevuld met hogere
percentielen ingeval van discontinue geurbron) van concentraties gaande van 0,5
tot 10 se/m³ of ouE/m³.

b. Een inventaris van de fysische stressoren bestaande uit:

c.

○

een omschrijving van de bron;

○

intensiteit van de bron (inclusief afname volgens afstand en profiel);

○

klachten of ongerustheid; en

○

voor EM-straling wordt zowel binnen de contour van de gezondheidskundige
advieswaarde 0,4 μT als binnen de contour van de wettelijke norm 10 μT78 het
totaalaantal bewoners/woningen en het aantal kinderen (jonger dan 15 jaar)
opgelijst/ingeschat.

Een inventaris van de biologische stressoren bestaande uit:
○

aard van het organisme en potentieel voorkomen in verschillende milieucompartimenten;

○

verwachtte grootte; en

○

aanwezige klachten of ongerustheid.

d. Een inventaris van de nabijheid van groene ruimte bestaande uit:
○

oppervlakte van de groene ruimte in het plan- of projectgebied;

○

aantal inwoners in een buffer van 1 km en 3 km rond de groene ruimte; en

○

verandering in type groen/landgebruik (via de natuurwaardeverkenner 8).



Deel 4: een beoordeling van de gezondheidsimpact volgens de toepasselijke beoordelingskaders
zoals bepaald in het richtlijnenboek Mens-Gezondheid, en indien van toepassing een voorstel tot
milderende maatregelen.



Deel 5: een post-evaluatie waarbij een voorstel wordt geformuleerd om bepaalde stressoren t.g.v.
het project/plan op te volgen in de tijd. (e.g. milieumetingen, gezondheidsregistraties,
klachtenregistratie –en behandeling...).

In deze aanmelding worden reeds Deel 1 en Deel 2 uitgeschreven, zoals wordt voorgeschreven door
het Richtlijnenboek Mens-Gezondheid. Het MER zal, op basis van de disciplines ‘Lucht’, ‘Water’,
‘Bodem’ en/of ‘Geluid en Trillingen’, de relevante milieustressoren en hun effect verder beschrijven.

8 http://natuurwaardeverkenner.be

www.erm.com

Version: 5.0

Project Nr.: 0547745

0547745 - Aanmelding MER Luminus nv v5.0 05062020.docx

Client: Luminus NV

5 June 2020

Page 59

AANMELDING LUMINUS NV
Aanmelding van het MER voor de uitbreiding en hervergunning van Luminus aan de Ringvaart te Gent

METHODOLOGIE ANDERE
DISCIPLINES

13.2.2 Deel 1: Beschrijving van het ruimtegebruik en de betrokken populatie
13.2.2.1 Afbakening van het studiegebied
In het MER zal aandacht besteed worden aan:


Gezondheidsaspecten;



Directe en indirecte aspecten van de menselijke milieubeleving (hinderaspecten).

De te bestuderen effecten zijn in hoofdzaak een gevolg van effecten die voor andere disciplines worden
vastgesteld, met luchtverontreiniging en geluidshinder als belangrijkste aspecten.
Het studiegebied wordt afgebakend rekening houdend met het grootste studiegebied van de disciplines
‘Lucht’, ‘Water’, ‘Bodem’ en/of ‘Geluid en Trillingen’. Het betreft in dit geval het studiegebied voor de
discipline ‘Lucht’, dat zich over 5 km rond de site van Luminus uitstrekt (een vierkant van 10 x 10 km
gecentreerd op de site).

13.2.2.2 Beschrijving studiegebied
13.2.2.2.1

Industriegebied

De Ringvaart site bevindt zich in het de industriezone Nest in Zeehavengebied Gent in een gebied dat
genoteerd staat als ‘gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven’. De specifieke ligging van de
site en de omringende bedrijven worden besproken in paragraaf 1.2.2 en weergegeven op een luchtfoto
en op het gewestplan in Figuur 1.2 en Figuur 1.3, respectievelijk.
Alle bedrijven in de onmiddellijke omgeving van de site dragen bij aan de directe belasting van de
milieukwaliteit in de omgeving van Luminus. Op de Ringvaart site zijn een 36-tal voltijdse werknemers
aanwezig. In de aanlegfase zullen hier een aantal contractors bijkomen (ca. 100) en in de geplande
situatie kan het totaal aantal werknemers beperkt toenemen. Binnen het studiegebied zijn in totaal
enkele honderden, mogelijks een duizendtal werknemers, aanwezig.

13.2.2.2.2

Woongebieden

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de woongebieden die zich binnen een straal van 5 km van de
Ringvaart site bevinden. Naast deze omwonenden en de werknemers van de buurbedrijven, zijn er in
het studiegebied ook nog weggebruikers aanwezig.

13.2.2.2.3

Kwetsbare locaties

De kwetsbare locaties (scholen, kinderopvang, rust- en verzorgingstehuizen,…) aanwezig binnen het
studiegebied zijn weergegeven in Bijlage 4. Tabel 13.1 geeft de capaciteit weer van de verschillende
voorzieningen, per (deel)gemeente.

Tabel 13.1 Kwetsbare populaties per gemeente in het studiegebied
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Locatie

Capaciteit

Mariakerke

5.188

Oostakker

6.826

Desteldonk

9

Sint-Amandsberg

3.988

Totaal

34.797

Er bevindt zich slechts 1 ziekenhuis binnen het studiegebied, nl. het AZ Sint-Lucas in Gent. Dit
ziekenhuis heeft een capaciteit van 1.674 bedden, die zijn opgenomen onder de kwetsbare populatie
in Gent (centrum).

13.2.2.2.4

Toerisme en recreatie

Rondom de site bevinden zich geen noemenswaardige toeristische locaties. Wel zijn er een groot aantal
terreinen aanwezig binnen het studiegebied die kunnen dienen voor recreatie. Verscheidene
voetbalclubs (KFC Eendracht Belzele, KFC Evergem-Center, VK Sparta Gent Rooigem, KFC Olympia
Gent (Neptunus), KSC Excelsior Mariakerke, SKV Oostakker en FC Azalea Sint-Amandsberg) en
tennisclubs (TC Evergem, TC Oostakker en TC De Krijte) bevinden zich in de (deel-) gemeentes en
woonkernen rondom de site. In het studiegebied zijn er ca. 126 recreatieve locaties aanwezig, veelal
op een afstand groter dan 1,5 km.

13.2.2.2.5

Groengebieden

Zoals beschreven in paragraaf 1.2.5, bevinden er zich enkele groengebieden van zekere biologische
waarde ten noordwesten van de site. De natuurgebieden De Vinderhoutse bossen en De vallei van de
Benedenleie bevinden zich beide in het studiegebied op iets meer dan 5 km ten zuidwesten van de site.
Deze gebieden worden uitvoerig besproken in de discipline ‘Biodiversiteit’.

13.2.2.2.6

Verkeers- en vervoersinfrastructuur

De aanwezige verkeersinfrastructuur wordt besproken in hoofdstuk 13.3. De site is goed bereikbaar
met een directe aansluiting op de ring rond Gent (R4), zowel in noordelijke als in zuidelijke richting.

13.2.2.3 Samenvattende tabel
Tabel 13.2 Samenvattende tabel van de kwetsbare locaties rondom de site
Locatie

Eenheid

Invloedsgebied
Aantal of % van
gebied + aantal
hectare

Argumentatie

Afstand &
windrichting tot
bron

RUIMTEGEBRUIK
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Kinderdagverblijven

Aantal

128

N, Z, O, W (1 à 5
km)

/

Kleuter, basisscholen
en secundaire scholen

Aantal

65

N, Z, O, W (1 à 5
km)

/

Speel- en
sportterreinen

Aantal

126

N, Z, O, W (1 à 5
km)

/

Ouderenvoorzieningen

Aantal

39

N, Z, O, W (1 à 5
km)

/

Ziekenhuizen

Aantal

1

Z (5 km))

/

Woonzone

% van
studiegebied

+/- 70%

Zie Tabel 1.1

/

Landbouwgebied

% van
studiegebied

< 10%

NW (1,7 km)

/

% van
studiegebied

< 10%

Andere:
Industriegebied

% van
studiegebied

+/- 20%

Andere:
Oppervlaktewater

% van
studiegebied

< 10%

Groenzone/natuur

W (2,2 km)
O (0,5 km)

/

ZW (5 km)
O (0-3 km)

/

Z (0,5 km)
NO-ZO (2 km)

/

Z (0 km)

POPULATIE
Totaal aantal
personen*

Kinderen <= 5 jaar*
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16.891

2)

133.023
(*)

3)

15.642

4)

16.731

5)

14.874

6)

925

7)

25.551

1)

925
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N, Z, O, W (1 à 5
km)

N, Z, O, W (1 à 5
km)

1)

Evergem

2)

Gent (centrum)

3)

Wondelgem

4)

Mariakerken

5)

Oostakker

6)

Desteldonk

7)

SintAmandsberg

1)

Evergem
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Aantal
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2)

7.286

2)

Gent (centrum)

3)

906

3)

Wondelgem

4)

670

4)

Mariakerken

5)

779

5)

Oostakker

6)

70

6)

Desteldonk

7)

1.546

7)

SintAmandsberg

1)

2.416

1)

Evergem

2)

19.026

2)

Gent (centrum)

3)

2.711

3)

Wondelgem

4)

2.161

4)

Mariakerken

5)

2.745

5)

Oostakker

6)

158

6)

Desteldonk

7)

4.551

7)

SintAmandsberg

N, Z, O, W (1 à 5
km)

*Inwonersaantallen en uitsplitsing naar leeftijd gebaseerd op demografisch gegevens beschikbaar via de website
van de Stad Gent (https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20191231_LI_demo2019.pdf).
Inwonersaantal van Evergem gebaseerd op data uit Statbel (https://statbel.fgov.be/nl) en de uitsplitsing hiervoor
werd gedaan naar verhouding met deze in de Stad Gent. Voor centrum Gent zijn er geen verdere opgesplitste
gegevens beschikbaar, terwijl slechts een klein deel ervan binnen het studiegebied ligt.

13.2.3 Deel 2: Identificatie van potentiële relevante milieustressoren
13.2.3.1 Chemische stressoren
Voor de omschrijving van de chemische stressoren maakt het MER gebruik van de sectorspecifieke
lijst met overzicht van te behandelen polluenten zoals bepaald in het Richtlijnenboek MensGezondheid. De sectorspecifieke lijst voor Luminus, deze voor elektriciteitscentrales, wordt
weergegeven in Tabel 13.3. Naar chemische polluenten toe, worden voornamelijk NOx en mogelijks
kleine hoeveelheden fijnstof uitgestoten.

Tabel 13.3 Te behandelen polluenten voor elektriciteitscentrales
(NACE 35110-35140)
Polluent

Disciplines waarin de polluent behandeld dient te
worden (Lucht, Water, Bodem)

SOx

L

NOx

L

Ozon

L
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W

Chloorverbindingen
NH3

L

N2O

L

Cyaniden
CH4

L

Benzeen
1,2-dichloorethaan
Dichloormethaan
Fenol
Formaldehyde
Styreen
Tetrachloormethaan
Tolueen
Xylenen
Trichloorbenzeen
Trichloorethaan
Trichloormethaan
Gehalogeneerde NMVOS
Aromatische NMVOS
Totaal NMVOS
Totaal ozonafbrekende stoffen
PAKs 9

L

Metalen

L/W/B

PM2.5&10

L

Dioxines

L/B

Totaal stikstof

W

Totaal fosfor
Sulfide
Zwevende stoffen

W

BZV

W

CZV

W

* De exacte samenstelling (welke PAKs/metalen) van wat wel en niet behandeld wordt, moet specifiek besproken
en beargumenteerd worden in het MER. Dit is terug te vinden in de discipline ‘Lucht’.
9

De exacte samenstelling (welke PAKs/metalen) wel en niet behandeld worden, moet specifiek besproken en beargumenteerd

worden in het MER.
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** In bepaalde gevallen is het mogelijk om een stressor uit de sectorspecifieke lijst toch niet in de discipline
mens-gezondheid te behandelen, maar wel in de relevante technische discipline (gemodelleerd,
geïnventariseerd, afgetoetst…). In de discipline mens-gezondheid kan dan naar deze discipline verwezen
worden.

13.2.3.2 Fysische stressoren
Hieronder worden de potentiële relevante fysische stressoren weergegeven. De uitwerking van de
disciplines ‘Geluid en Trillingen’ en ‘Licht’ in het MER zullen uitwijzen of, en in welke mate, deze
stressoren aanwezig zijn in het studiegebied.


geluid;



trillingen;



wind;



licht;



schaduw en



warmte.

13.2.3.3

Biologische stressoren

Hieronder worden de potentiële relevante biologische stressoren weergegeven. De uitwerking van o.a.
de discipline ‘Biodiversiteit’ in het MER zal uitwijzen of, en in welke mate, deze stressoren aanwezig
zijn in het studiegebied:


Infectiegevaar (vb. Legionella besmettingen);



Acuut gevaar voor vergiftiging;



Chronische toxiciteit;



Allergenen;



Overlast van ongedierte; en,



Mogelijks andere.

13.2.3.4 Nabijheid groene ruimte
Hieronder wordt de mogelijke verzuring/vermesting, toxiciteit en rust- en lichtverstoring beschouwd.
Hiervoor wordt voornamelijk verder gebouwd op de disciplines ‘Lucht’, ‘Water’, ‘Bodem’ en
‘Biodiversiteit’.

13.2.4 Beschrijving en bespreking van de effecten in het MER
De beschrijving van de effecten in het MER zal gebeuren aan de hand van de bevindingen in de
disciplines ‘Lucht’, ‘Geluid’, ‘Water’, ‘Bodem’ en ‘Biodiversiteit’. Uit deze disciplines zal blijken of er al
dan niet relevante chemische, fysische en/of biologische stressoren worden verwacht ten gevolge van
de exploitatie en uitbreiding van de Ringvaart site.
De impactbepaling van de mogelijke stressoren zal gebeuren aan de hand van de beoordelingskaders
zoals deze zijn uitgewerkt in het richtlijnenboek Mens-Gezondheid.
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Discipline ‘Mens – Mobiliteit’

De studie van de discipline ‘Mens - Mobiliteit’ zal in het MER worden uitgeschreven gebaseerd op de
methodologie zoals bepaald in het Richtlijnenboek Mens-Mobiliteit 10. In deze discipline zullen dezelfde
scenario’s als in de rest van het MER wordt gehanteerd, zoals beschreven in Hoofdstuk 6.

13.3.1 Afbakening van het studiegebied
Aangezien het project naast de vergunning van de uitbreiding ook een hervergunning van de huidige
site inhoud, zal in het MER aandacht besteed worden aan alle verkeersaspecten.
De impact van het verkeer dat de Ringvaart site aandoet ter hoogte van de N458 (Wondelgemkaai en
de Pantserschipstraat), N456 (de Zeeschipstaat) en de R4 zal worden geëvalueerd in het MER. Het
betreft de wegen die mogelijk op relevante wijze beïnvloed kunnen worden door de activiteiten van
Luminus.

13.3.2 Greenfield Scenario
In het greenfield scenario zal er helemaal geen verkeer zijn van en naar de site aangezien de site niet
in exploitatie wordt geacht. Derhalve wordt dit scenario niet verder besproken in het MER.

13.3.3 Referentiesituatie (2019)
13.3.3.1 Verkeerssituatie
De Ringvaart site van Luminus ligt aan de Buitenring-Wondelgem, aangrenzend aan de
Wondelgemkaai. Deze weg (N458) verschaft vanuit de site rechtstreekse toegang tot de R4 in
noordelijke richting en via de N456 in de zuidelijke richting. Vanop de R4 is er in het noorden verbinding
met de E34 naar Knokke-Heist in oostelijke richting en naar Antwerpen in westelijke richting. In het
zuiden vindt de R4 aansluiting met de E17 Kortrijk-Antwerpen en de E40 Brussel-Oostende.
Hoewel de centrale aan de Ringvaart gelegen is en er een spoorlijn naast het terrein ligt, worden er
geen goederen via beide bevoorradingswegen aangeleverd (wel via pijpleiding). Dit is ondermeer te
wijten aan het feit dat aanlevering van goederen of afvoer van afvalstoffen slechts in geringe mate
plaatsvindt en het feit dat er geen loskade voorzien is aan de Ringvaart of aan de spoorlijn.
De referentiesituatie zal beschreven worden aan de hand van de documentatie die voorhanden is.
Gezien het geringe verkeer dat gegenereerd wordt door Luminus zal dit relatief eenvoudig zijn.

13.3.3.2 Verkeersgeneratie door Luminus
Personeel
Op de site van Luminus Ringvaart zijn door de week gemiddeld ca. 20 personen aanwezig. .

Transport
Aanvoer van aardgas gebeurt per pijpleiding. De geproduceerde elektriciteit wordt via een
bovengrondse 150 kV kabel op het net verdeeld. Overige producten worden aangeleverd per
vrachtwagen, doch dit is zeer beperkt. Afvoer van afvalstoffen verloopt via beperkt vrachtverkeer (via
10

Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, natuur en Energie: Richtlijnenboek MER ‘Mens-Mobiliteit’.

Milieueffectenrapportage, 23 september 2015.
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de N458 en de R4). De geproduceerde elektriciteit wordt uiteraard meteen aan het net geleverd via de
hoogspanningspost ten noorden van de site. Gebeurlijk wordt gebruik gemaakt van het kanaal (bv. voor
aanvoer volumineuze onderdelen).

13.3.4 Geplande Situatie “Scenario 1”
Daar er in de geplande situatie “Scenario 1” geen nieuwe installaties op de site aanwezig zullen zijn,
zal er ook geen verschil zijn in het gegenereerde verkeer van en naar de site. Derhalve wordt dit
scenario niet verder beschreven.

13.3.5 Aanlegfase
Tijdens de werken zullen er een aantal additionele contractors (ca. 100) op de site aanwezig zijn. De
werken zullen ca. 12 maanden duren. Verder zullen er een aantal transporten nodig zijn voor de
aanvoer van bouwmaterialen en installatie-onderdelen.
Voor de aanlegfase zal bekeken worden in welke mate het werfverkeer een effect zal hebben op het
verkeer op de aanvoerwegen. Er zal geëvalueerd worden op welke manier het werfverkeer het best zal
worden afgewikkeld (op vlak van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid omgeving).

13.3.6 Geplande situatie “Scenario 2”
Door het uitbreiden van de site zullen er slechts een beperkt aantal nieuwe werknemers nodig zijn. Het
aantal vrachtwagenbewegingen kan toenemen maar deze stijging zal niet aanzienlijk zijn. Er zal maar
een beperkte toename zijn van goederen, onderdelen of hulpstoffen die worden aangevoerd en/of van
afvalstoffen die moeten worden afgevoerd.
De verkeersgeneratie van Luminus in de geplande situatie “scenario 2” zal derhalve zeer gelijkaardig
zijn aan deze in de referentiesituatie (2019). In het MER zal deze verkeersgeneratie worden beschreven
aan de hand van de ingeschatte toename in personeels- en vrachtverkeer. Er zal eveneens gekeken
worden naar de aan- en afvoerroutes en de effecten van de verkeerstoename op de huidige
bereikbaarheid. Daar er geen significante negatieve effecten te verwachten zijn, wordt aangenomen
dat er geen voorstellen zullen moeten worden geformuleerd tot infrastructurele ingrepen. De bijkomend
geproduceerde elektriciteit zal via een ondergrondse (nieuw aan te leggen) 150 kV kabel aangesloten
worden op het hoogspanningsnet.

13.4

Methodologie Andere Aspecten

13.4.1 Landschap
In het MER wordt de impact van de aanwezigheid van Luminus op het landschap beknopt behandeld.
Voor de huidige situatie worden de volgende landschapskenmerken van het studiegebied op macro-,
meso- en microschaal in rekening gebracht:


landschapstypologie: abiotisch en biotische kenmerken, landschap ecologische relaties;



landschapsstructuren: aangeven van homogene structuren en eenheden;



visueel ruimtelijke kenmerken: beschrijving beeldbepalende elementen en bodemgebruik.

In de buurt van de site bevinden zich verschillende gebouwen die erkend zijn als bouwkundig erfgoed.
Gezien het dichtstbijzijnde bouwkundig erfgoed bevindt zich op ca. 800 m, is het onwaarschijnlijk dat
de Ringvaart site effecten op een van deze beschermde erfgoederen zal hebben.
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Op basis van het geschetste referentiekader wordt de visuele impact van het bedrijf beschreven in het
MER. De visueel landschappelijke impact zal wijzigen in de geplande situatie door de bouw van de
OCGT-installatie.
Indien mogelijk worden er milderende maatregelen voorgesteld om negatieve invloeden te verminderen
en de landschappelijke inpasbaarheid te verhogen.

13.4.2 Energie
Voor de Ringvaart site van Luminus is energie uiteraard een belangrijk aspect. In paragraaf 4.1.4 werd
reeds een overzicht gegeven van het energieverbruik en de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. Er
wordt een energiestudie gemaakt voor de nieuwe OCGT-installatie en de conclusies hiervan zullen
verwerkt worden in de vergunningsaanvraag. Uit deze studie zal blijken of er al dan niet rendabele
energiebesparende maatregelen werden geïdentificeerd.

13.4.3

Afval

In paragraaf 4.1.4 werd reeds een overzicht gegeven van de geproduceerde afvalstoffen op de site in
2019. In het MER zal eveneens een overzicht gegeven worden van de geschatte afvalstromen in de
geplande situatie, alsook van de verwerkingsmethoden van het ontstane afval.

13.4.4 Klimaat
De discipline ‘Klimaat’ wordt voor dit MER als relevant beschouwd, daar het verbranden van grote
hoeveelheden aardgas effecten genereert op het klimaat. Daarnaast kan de site ook mogelijks effecten
ondervinden van de gevolgen van de klimaatverandering.
In het MER zal er aan het einde van elke discipline een ‘klimaatreflex’ worden gemaakt die beschrijft
welke wederzijdse effecten er zijn tussen het klimaat en de discipline in kwestie, cfr de handleiding
Klimaat ( 11).

13.4.5 Licht, Warmte en Stralingen
In het MER zullen eventuele effecten in de referentiesituatie, aanlegfase en geplande situatie naar
lichthinder toe worden beschreven. De effecten van eventuele lichthinder zullen worden geïntegreerd
in de discipline ‘Mens - Gezondheid’.
Wat betreft warmte en stralingen zijn geen effecten te verwachten als gevolg van de activiteiten van
Luminus.

13.4.6 Externe Veiligheid
Daar Luminus geen Seveso-bedrijf is, werd er geen OVR opgemaakt. Er zijn dan ook geen effecten
met betrekking tot de externe veiligheid te verwachten naar de omgeving toe.
In de onmiddellijke omgeving van de Ringvaart site zijn echter wel enkel Seveso-bedrijven aanwezig.
In het MER zal beknopt worden onderzocht of er al dan niet veiligheidsaspecten in acht moeten worden
genomen aangaande de aanwezigheid van deze bedrijven.

11

Handleiding Klimaat in MER versie 25 mei 2018
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METHODOLOGIE ‘ELEMENTEN
TER BEOORDELING VAN
EFFECTEN OP HET
WATERSYSTEEM TEN
BEHOEVE VAN DE

METHODOLOGIE ‘ELEMENTEN TER BEOORDELING VAN EFFECTEN
OP HET WATERSYSTEEM TEN BEHOEVE VAN DE WATERTOETS’

Uit de relevante voorgaande disciplines vatten we in dit hoofdstuk de gegevens samen ten behoeve
van de watertoets:


effecten op waterhuishouding, waterkwaliteit en structuurkwaliteit;



effecten op watergebonden fauna en flora en



effecten op water gerelateerde thema’s voor de mens.
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GEWESTOVERSCHRIJDENDE
INFORMATIE-UITWISSELING

GEWESTOVERSCHRIJDENDE INFORMATIE-UITWISSELING

De Ringvaart site van Luminus is gelegen op ruime afstand (> 10 km) van de landsgrens. Het grootste
studiegebied is dit van de discipline ‘lucht’. Het strekt zich uit over een straal van 5 km rond de site van
Luminus.
Op basis hiervan besluiten de erkende deskundigen die dit Aanmeldingsdossier opgesteld hebben, dat
relevante grensoverschrijdende effecten op mens en milieu (zoals bepaald in het
Samenwerkingsakkoord van 4 juli 1994) niet verwacht worden. Wijzigingen van de milieueffecten in de
geplande situatie zijn er ter hoogte van de grens eveneens niet te verwachten.
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REEDS GEKENDE
ONZEKERHEDEN

REEDS GEKENDE ONZEKERHEDEN

Volgende gegevens ontbreken momenteel en kunnen aanleiding geven tot een relevante leemte in de
kennis:


Het is op dit moment nog onduidelijk op welke manier de markt van de CO2-arme brandstoffen
zal evolueren. Luminus heeft de ambitie om op middellange tot lange termijn met een maximum
aan CO2-arme brandstoffen elektriciteit te produceren;



Het is op dit moment nog onduidelijk op welke manier de CRM markt (capaciteitsmarkt) zal
evolueren. Luminus heeft de ambitie om deel te nemen aan deze markt;



Het is op dit moment nog onduidelijk met welke snelheid de hernieuwbare energie en de opslag
ervan zal evolueren en in welke mate dit een toename van de flexibiliteit van de thermische
productie zal vereisen.
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TIJDSCHEMA

TIJDSCHEMA

Luminus en ERM wensen de volledige MER-procedure af te ronden eind november 2020. Daarom
wordt volgend richtinggevend tijdschema gevolgd:


aanmeldingsprocedure in de periode maart 2020 - mei 2020;



indiening van de Aanmelding begin juni 2020;



scopingsadvies augustus 2020;



opmaak ontwerp-MER in de periode juni 2020 – oktober 2020;



bespreking ontwerp-MER; en



indiening vergunningsaanvraag en ontwerp MER in november 2020.
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VOORSTEL VAN
INHOUDSTAFEL VOOR HET
MER

VOORSTEL VAN INHOUDSTAFEL VOOR HET MER

DEEL 1:

ADMINISTRATIEVE SITUERING VAN HET PROJECT (coördinator)

1.1

Ruimtelijke situering

1.2

Voorstelling initiatiefnemer – Toetsing aan de MER-plicht – Voorgeschiedenis MERprocedure

1.3

Verantwoording van het project – Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

DEEL 2:

PROJECTOMSCHRIJVING (alle externe deskundigen)

2.1

Huidige situatie

2.2

Aanlegfase

2.3

Geplande situatie

2.4

Energie

2.5

Materiaalstromen

2.6

Alternatieven en BBT

DEEL 3:

HISTORIEK VAN HET STUDIEGEBIED (coördinator + interne deskundigen)

Beknopte beschrijving van de historiek van de betrokken installaties, van de site en van de omgeving
in het algemeen.
DEEL 4:

INGREEP-EFFECTENSCHEMA EN ALGEMENE METHODOLOGIE (coördinator)

Voor elke discipline (lucht, water, geluid en trillingen, mens, biodiversiteit) worden beknopt de ingrepen
en mogelijke milieueffecten weergegeven.
DEEL 5:

DISCIPLINE LUCHT (deskundige lucht)

5.1

Methodologie

5.2

Afbakening studiegebied

5.3

Referentiesituatie:

5.3.1

Beschrijving van de huidige emissies en toetsing aan emissiegrenswaarden

5.3.2

Beschrijving van de immissies en toetsing aan de immissienormen

5.4

Aanlegfase

5.5

Geplande situatie

5.5.1

Beschrijving van de geplande emissies en toetsing aan emissiegrenswaarden

5.5.2

Beschrijving van de immissies en toetsing aan de immissienormen
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5.5

Beschrijving van de milieueffecten (geplande situatie)

5.6

Besluit

5.7

Milderende maatregelen

DEEL 6:

DISCIPLINE GELUID EN TRILLINGEN (deskundige geluid en trillingen)

6.1

Methodologie

6.2

Afbakening studiegebied

6.3

Referentiesituatie

6.3.1

Beschrijving van de emissies

6.3.2

Beschrijving van de immissies en milieueffecten

6.4

Aanlegfase

6.5

Geplande situatie

6.6.1

Beschrijving van de emissies

6.6.2

Beschrijving van de immissies en milieueffecten

6.7

Besluit

6.8

Milderende maatregelen

DEEL 7:

DISCIPLINE WATER (deskundige oppervlaktewater - grondwater)

7.1

Methodologie

7.2

Afbakening studiegebied

7.3

Referentiesituatie

7.3.1

Hydrogeologie

7.3.2

Waterbalans

7.3.3

Effluentkarakteristieken

7.3.4

Effect op de Ringvaart

7.3.5

Verdrogingseffecten

7.4

Aanlegfase

7.5

Geplande situatie

7.5.1

Waterbalans

7.5.2

Effluentkarakteristieken

7.5.3

Effect op de Ringvaart

7.5.4

Verdrogingseffecten

7.6

Kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater
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7.7

Kwaliteit van de onderwaterbodem

7.8

Beschrijving van de milieueffecten (geplande situatie)

7.9

Besluit

7.10

Milderende maatregelen

DEEL 8:

DISCIPLINE MENS - GEZONDHEID (coördinator)

8.1

Methodologie

8.2

Deel 1: Beschrijving ruimtegebruik en betrokken populatie

8.2.1

Afbakening studiegebied

8.2.2

Beschrijving studiegebied

8.2.3

Samenvattende tabel

8.3

Deel 2: Identificatie van potentiële relevante milieustressoren

8.3.1

Chemische stressoren

8.3.2

Fysische stressoren

8.3.3

Biologische stressoren

8.3.4

Nabijheid van groene ruimte

8.3.5

Samenvattende tabel

8.4

Deel 3: Inventarisatie van stressoren

8.4.1

Inventarisatie chemische stressoren

8.4.2

Inventarisatie fysische stressoren

8.4.3

Inventarisatie biologische stressoren

8.4.4

Inventarisatie nabijheid van groene ruimte

8.4.5

Samenvattende tabel

8.5

Deel 4: Beoordeling gezondheidsimpact

8.5.1-…

(Overlopen stressoren)

8.6

Deel 5: Post-evaluatie

DEEL 9:

DISCIPLINE MENS - MOBILITEIT (coördinator)

9.1

Afbakening studiegebied

9.2

Referentiesituatie

9.3

Externe aspecten

9.4

Verkeersgeneratie
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9.4.1

Huidige toestand

9.4.2

Aanlegfase

9.4.3

Geplande situatie

9.5

Effecten

9.6

Milderende maatregelen en aanbevelingen

VOORSTEL VAN
INHOUDSTAFEL VOOR HET
MER

DEEL 10: DISCIPLINE BODEM (deskundige bodem)
10.1

Methodologie

10.2

Afbakening studiegebied

10.3

Referentiesituatie

10.3.1

Geologie

10.3.2

Huidige bodem- en grondwaterkwaliteit

10.3.3

Beschrijving van de potentieel bodembedreigende activiteiten

10.3.4

Beschrijving van de bodembeschermingsmaatregelen

10.3.5

Beschrijving van de immissies en milieueffecten

10.4

Aanlegfase

10.5

Geplande situatie

10.5.1

Beschrijving van de potentieel bodembedreigende activiteiten

10.5.2

Beschrijving van de uitgevoerde en nog uit te voeren bodembeschermingsmaatregelen

10.5.3

Beschrijving van de immissies en milieueffecten

10.6

Besluit

10.7

Milderende maatregelen

DEEL 11: DISCIPLINE BIODIVERSITEIT (deskundige fauna en flora)
11.1

Methodologie

11.2

Afbakening studiegebied

11.3

Kadering Regelgeving

11.3.1

EG-Vogelrichtlijngebieden

11.3.2

Habitatrichtlijn

11.3.3

Instandhoudingsdoelstellingen

11.3.4

VEN-gebieden

11.3.5

Natuurtoets

11.4

Referentiesituatie

www.erm.com

Version: 5.0

Project Nr.: 0547745

0547745 - Aanmelding MER Luminus nv v5.0 05062020.docx

Client: Luminus NV

5 June 2020

Page 76

AANMELDING LUMINUS NV
Aanmelding van het MER voor de uitbreiding en hervergunning van Luminus aan de Ringvaart te Gent

11.5

Beschrijving van het studiegebied Ringvaart site

11.6

Effectbeschrijving en Beoordeling

11.6.1

Kwetsbare gebieden

11.6.2

Beschrijving van de immissies en milieueffecten

11.7

Besluit

11.8

Milderende maatregelen

VOORSTEL VAN
INHOUDSTAFEL VOOR HET
MER

DEEL 12: ANDERE ASPECTEN (coördinator)
12.1

Landschap

12.2

Energie

12.3

Klimaatreflex

12.4

Afval

12.5

Licht, warmte, stralingen

12.6

Externe Veiligheid

DEEL 13: WATERTOETS (coördinator)
Samenvatting van aspecten uit voorgaande hoofdstukken (vooral water, grondwater, biodiversiteit,
mens, ...) die relevant zijn voor de watertoets.
DEEL 14: LEEMTEN IN DE KENNIS (coördinator en alle deskundigen)
Elke deskundige geeft voor zijn/haar discipline aan waar kennis of gefundeerd onderzoek ontbreekt om
besluiten te trekken. De coördinator maakt hiervan een sluitend overzicht.
DEEL 15: MONITORING EN EVALUATIE (coördinator en alle deskundigen)
Elke deskundige geeft voor zijn/haar discipline aan welke monitoring en evaluatie er nodig is na het
verlenen van een vergunning, teneinde de voorspelde effecten te controleren, op te volgen of te
evalueren. De coördinator maakt hiervan een sluitend overzicht.
DEEL 16: INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE (coördinator)
De coördinator stelt een synthese samen waarin over alle disciplines heen de voornaamste
milieueffecten en de milderende maatregelen samengevat worden Indien mogelijk wordt het effect van
de milderende maatregelen besproken.
DEEL 17: TEWERKSTELLING, INVESTERINGEN EN GEBRUIKTE MATERIALEN
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(coördinator en interne deskundigen)
DEEL 18:
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De procedure volgens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de
milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage’ voor het opstellen
van een MER wordt gekenmerkt door vier fasen:


Een Aanmeldings- en Scopingsfase: tijdens deze fase wordt het Aanmeldingsdossier opgesteld en
ingediend bij de dienst Mer. De Aanmelding wordt al dan niet volledig verklaard. In het
Scopingsadvies worden de inhoud en de bijzondere richtlijnen voor het plan- MER vastgesteld door
de dienst Mer;



In de uitvoeringsfase wordt het eigenlijke project-MER opgesteld;



Tijdens de voorlopige beoordelingsfase wordt het project-MER inhoudelijk getoetst en voorlopig
goed- of afgekeurd door de dienst Mer;



Nadien wordt het project-MER toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag waarna al dan
niet een finale goedkeuring volgt.

Deze verschillende fasen en de erbij horende procedurestappen worden in de paragrafen hieronder
kort toegelicht en schematisch voorgesteld in Bijlage 2.
Aanmeldingsfase
De initiatiefnemer meldt zijn voornemen om een project-MER voorafgaand aan de indiening van de
vergunningsaanvraag of de vergunningsaanvragen aan de administratie bevoegd voor veiligheids- en
milieueffectrapportage en, in voorkomend geval, voorafgaand aan het verzoek tot voorlopige
goedkeuring.
De aanmelding somt de beschikbare gegevens op die de basis voor het MER zullen vormen,
waaronder:


Een beschrijving van het project met inbegrip van overwogen alternatieven;



De bestaande vergunningstoestand + aan te vragen vergunningen;



Een beschrijving van de te onderzoeken aanzienlijke effecten die het project vermoedelijk zal
hebben;



Een voorstelling van het team van erkende MER-deskundigen en MER-coördinator +
taakverdeling;



Een beschrijving van het procesverloop (o.a. participatietraject, …); en,



Een voorstel van de inhoud van het project-MER en de methodologie voor de effectevaluatie per
discipline.

Als de aanmelding een verzoek om advies bevat over de te verstrekken informatie bezorgt de
administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage het verzoek om advies zo spoedig
mogelijk aan de relevante bevoegde administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen,
vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. Die instanties bezorgen hun advies aan de
administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage binnen dertig dagen na de ontvangst
van het verzoek om advies door de administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage.
Als een advies niet tijdig wordt verleend, wordt de procedure voortgezet.
De administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage neemt een beslissing over de
aanmelding en bezorgt haar beslissing binnen zestig dagen na de datum van de ontvangst van het
volledige aanmeldingsdossier aan de initiatiefnemer en aan de geraadpleegde administraties,
overheidsinstellingen en openbare besturen. Op uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek van de administratie
bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage en in onderling overleg met de initiatiefnemer kan
een langere termijn worden afgesproken.
Als uit de aanmelding blijkt dat het project aanzienlijke effecten kan hebben op mens of milieu in andere
lidstaten van de Europese Unie of in verdragspartijen bij het verdrag inzake milieueffectrapportage in
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grensoverschrijdend verband, of als de bevoegde autoriteiten van die lidstaten, verdragspartijen of
gewesten daarom verzoeken, bezorgt de administratie bevoegd voor veiligheids- en
milieueffectrapportage zo spoedig mogelijk samen met de informatie, vermeld in artikel 4.3.4, § 2, van
het decreet van 5 april 1995, de vraag aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen
of gewesten in kwestie of ze hun commentaar aan de administratie bevoegd voor veiligheids- en
milieueffectrapportage kunnen meedelen binnen dertig dagen. Als er niet tijdig een antwoord wordt
verleend, wordt de procedure voortgezet.
De administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage brengt de initiatiefnemer ervan
onverwijld op de hoogte dat het project aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen
of gewesten in kwestie gemeld is.
De administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage neemt een beslissing over de
aanmelding conform artikel 5 en bezorgt haar beslissing binnen zestig dagen na de datum van de
ontvangst van het volledige aanmeldingsdossier aan de initiatiefnemer en aan de geraadpleegde
autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten. Op uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek van
de administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage en in onderling overleg met de
initiatiefnemer kan een langere termijn worden afgesproken.
In alle andere gevallen dan de gevallen, vermeld in paragraaf 1 en 2, neemt de administratie bevoegd
voor veiligheids- en milieueffectrapportage een beslissing over de aanmelding conform artikel 5 en
bezorgt ze haar beslissing binnen twintig dagen na de datum van de ontvangst van het volledige
aanmeldingsdossier aan de initiatiefnemer. Op uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek van de administratie
bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage en in onderling overleg met de initiatiefnemer kan
een langere termijn worden afgesproken.
De beslissing over de aanmelding omvat ten minste de volgende informatie:


Een beslissing over de aanstelling van de opstellers van het project-MER, vermeld in artikel 4.3.4,
§ 3 van het decreet van 5 april 1995;



In voorkomend geval een advies over de inhoud van het project-MER, vermeld in artikel 4.3.4, § 4
van het voormelde decreet, en de voorgestelde methodologie in het aanmeldingsdossier;



In voorkomend geval een beslissing over de vraag in de aanmelding tot onttrekking aan
bekendmaking van de aanmelding of delen ervan.

In voorkomend geval houdt de administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage bij
haar beslissing rekening met de adviezen, de opmerkingen en de commentaren, vermeld in artikel 4, §
1 en § 2.
De administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage maakt de aanmelding samen met
de beslissing bekend op haar website onmiddellijk nadat de beslissing is genomen.
Uitvoeringsfase
Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende deskundigen het MER op onder leiding van een
MER-coördinator. In de praktijk vindt naar het einde van deze periode doorgaans een
‘ontwerptekstvergadering’ (overlegmoment) plaats. Tijdens deze vergadering, waarop adviesinstanties,
gemeenten, provincies, initiatiefnemers en de opstellers van het MER zijn uitgenodigd, wordt de tekst
besproken en afgetoetst aan de richtlijnen. De dienst Mer beslist daarbij welke opmerkingen in de
eindversie van het MER moeten verwerkt worden. Het verslag van de ontwerptekstbespreking bevat
een overzicht van alle belangrijke opmerkingen en van hoe ermee dient omgegaan te worden. Dit helpt
de opstellers van het MER bij het opmaken van een finale versie. De initiatiefnemer
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Voorlopige goedkeuring of afkeuring
Na indiening van het MER bij de dienst Mer, controleert deze of het MER beantwoordt aan de
inhoudelijke vereisten van de richtlijnen en de voorgestelde methodiek uit de Aanmelding. Zij houdt
hierbij – indien van toepassing - ook rekening met het advies van ANB met betrekking tot de passende
beoordeling en aan departement MOW in verband met de mobiliteitsstudie.
De dienst mer keurt het MER binnen dertig dagen na de ontvangst ervan, voorlopig goed of af en
bezorgt ze die beslissing vervolgens binnen veertig dagen na de ontvangst ervan aan de initiatiefnemer,
de betrokken adviesinstanties, de MER-coördinator en het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente of gemeenten waar het project plaatsvindt of plaats zal vinden.. Op uitdrukkelijk
gemotiveerd verzoek van de administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage en in
onderling overleg met de initiatiefnemer kan een langere termijn worden afgesproken.
Op uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek van de administratie bevoegd voor veiligheids- en
milieueffectrapportage en in onderling overleg met de initiatiefnemer kan een langere termijn worden
afgesproken.
Vergunningsprocedure
Zodra de administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage het project-MER van de
vergunningverlenende overheid ontvangt met het oog op het verlenen van een beslissing tot
goedkeuring of afkeuring, bezorgt ze het project-MER op haar beurt met het oog op advies aan de
relevante bevoegde administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen. Die instanties
bezorgen hun advies aan de administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage binnen
dertig dagen na de ontvangst van het verzoek om advies door de administratie bevoegd voor
veiligheids- en milieueffectrapportage. Als een advies niet tijdig wordt verleend, wordt het geacht
positief te zijn.
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* De stappen beschreven door blauw gemarkeerde tekst zijn optioneel
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Randvoorwaarde

Data

Inhoud

Relevant

Paragraaf
Bespreking Relevantie

in dit
document

MER/VR-decreet en

Decr: 18 december

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van ingrepen

uitvoeringsbesluiten

2002

waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgemaakt.

Ja

De initiatiefnemer is m.e.r.-

1.5

plichtig.

Besl: 10 december
2004 en 17 februari
2006
Besl: 6 september
2011 e.v.
Grensoverschrijdende effecten

13 februari 2006

Wet betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu

(BS 10 maart 2006)

van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het

Nee

op > 10 km afstand van de

publiek bij de uitwerking van de plannen en programma’s in

landsgrenzen. We verwachten

verband met het milieu.

dan ook dat er geen

Het projectgebied bevindt zich

15

grensoverschrijdende effecten
zullen zijn.
Gewest overschrijdende effecten

4 juli 1994

Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nee

Het projectgebied bevindt zich

Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de

op ruime afstand van de

uitwisseling van informatie over projecten met gewestgrens-

gewestgrenzen en zal bijgevolg

overschrijdende milieueffecten.

geen effecten veroorzaken in de

15

andere gewesten.
Ruimtelijke Planning
Codex ruimtelijke ordening

1 september 2009

Regelt de organisatie van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Nee

Geen specifieke

1.2.2

aandachtspunten voor Luminus
te Gent. Dit decreet is vooral van
toepassing op de organen die
belast zijn met het uitwerken van
de ruimtelijke ordening (gewest,
provincie, gemeente).
Gewestplan

28 december 1972

Geeft de bestemming van de gronden in Vlaanderen weer.

Ja

en later

De Ringvaart site van Luminus

1.2.2

NV te Gent ligt in een
industriegebied dat genoteerd
staat als ‘gebied voor zeehavenen watergebonden bedrijven’.
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Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen met onze
schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke
ruimtelijke kwaliteit te krijgen (planhorizon loopt tot 2007); basis
voor verdere verfijning in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke
structuurplannen.

Ja

Vlaanderen (RSV)

17 december 2010
(bekrachtigd op 16
februari 2011)

Provinciaal Ruimtelijk

nieuw ‘Beleidsplan

Verfijning van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op

Ja

Structuurplan Oost-Vlaanderen

Ruimte’ wordt

provinciaal vlak. In het PRS wordt de provinciale visie op de

(2° herziening goedgekeurd

opgesteld

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie toegelicht en

Ruimtelijk Structuurplan

18/07/2012)

Het stedelijk gebied Gent wordt
geselecteerd als grootstedelijk
gebied.
Wegens het uitzonderlijke
belang van de zeehaven van
Gent voor de economische
structuur van Vlaanderen wordt
het gebied in het bindende
gedeelte omschreven als een
poort. Dit betekent dat voor dit
gebied de verdere ontwikkeling
alsmede de ruimtelijke en
functionele integratie en
verwevenheid van
havengebonden activiteiten als
industriële, distributie-, opslagen overslag- en logistieke
activiteiten worden
gewaarborgd.
Algemeen relevant in de
provincie Oost-

1.2.2

1.2.2

Vlaanderen.
Het projectgebied is gelegen in

worden de taakstellingen die opgelegd zijn door de hogere

de haven van Gent (‘gebied voor

overheid verder uitgewerkt.

zeehaven- en watergebonden
bedrijven’).

Gemeentelijk ruimtelijk

20 maart 2020

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument

Nee

Het studiegebied maakt geen

uitvoeringsplan

dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur in de

deel uit van het ruimtelijk

(‘R4 – Knoop Wondelgem’)

gemeente. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke

uitvoeringsplan ‘R4 – Knoop

ontwikkeling van de gemeente in kwestie. Het is erop gericht

Wondelgem’.

1.2.2

samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de
uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening
aanbelangen.
Stedenbouwkundige vergunning

decreet van 18 mei

Concrete toepassing van de normen van het Decreet Ruimtelijke

1999, Hfst III,

ordening, met name moeten voor bepaalde werken die

vereisen een

afdeling 1, artikel

gespecificeerd zijn in ‘decreet op de ruimtelijke ordening’ een

stedenbouwkundige vergunning

99

vergunning worden aangevraagd bij de overheid

als deel van de

Ja

De geplande uitbreidingen

-

Omgevingsvergunning.
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Vlaamse bouwmeester

1 december 1998

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse overheid in haar

Nee

streven naar een goede en kwaliteitsvolle openbare architectuur.

Luminus NV te Gent behoort niet

-

tot de Vlaamse overheid.

Openbare projecten moeten dan ook rekening houden met
kwaliteitsbeleid zoals opgesteld door de Vlaamse Bouwmeester.
Mobiliteitsplan Vlaanderen

Oktober 2003 (een

Het mobiliteitsplan vloeit voort uit het regeerakkoord (juni 1999) en

nieuw

heeft als doel de mobiliteit beheersen, de milieuvervuiling en

mobiliteitsplan is in

milieuhinder terugdringen en de bereikbaarheid en de leefbaarheid

de ontwerpfase)

van steden en dorpen garanderen.

Nee

Omvat vooral globale

-

doelstellingen op Vlaams niveau.

Decreet betreffende het
mobiliteitsbeleid

20 maart 2009

Mobiliteitsplan Gent

29 september 2015

(B.S. 20 april 2009)
Dit mobiliteitsplan is het resultaat van het in 2009 opgestarte

Ja

Enkele acties m.b.t. het

proces van het ‘verbreden en verdiepen’ van het bestaande plan.

havengebied: verder uitbouw

Het plan is sterk doordrongen van de nieuwe en duurzame

van knooppunt R4 Oost-West,

mobiliteitsambities die moeten waargemaakt worden.

het aanbod aan

13.3

vrachtwagenparken verbeteren
en uitbreiden en het bevorderen
van de leefbaarheid door de
uitwerking van de lage emissiezone (LEZ)
Milieuhygiëne
Door een aanpassing van het Decreet houdende Algemene

(5 april 1995)
Decreet houdende algemene

Nee

/

-

De milieueffecten voor de

-

Bepalingen inzake Milieubeleid is de verplichting opgeheven om

bepalingen in verband met

een vijfjaarlijks milieubeleidsplan (MINA-plan) en een jaarlijks

milieubeleid (DABM)

milieujaarprogramma op te maken. De decreet wijziging kadert in
het streven naar een maar efficiënte overheid

Vlarem II en III

1 september 1991,

Omvat het Vlaams reglement op de milieuvergunningen; bevat

milieuvergunningsdecreet en

1 augustus 1995

ondermeer de te respecteren immissienormen voor lucht, bodem,

Ja

relevante disciplines dienen

milieukwaliteitsnormen

en later

water, geluid.

getoetst te worden aan de
emissienormen en
immissienormen voor lucht,
bodem, water en geluid zoals
gedefinieerd in de VLAREM.
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Omgevingslawaai

Besluit van de

Besluit inzake de evaluatie en de beheersing van het

Vlaamse Regering

omgevingslawaai.

Ja

Luminus dient aan de normen
van Vlarem te voldoen.

10

Project situeert zich niet binnen

11

van 22 juli 2005
Grondwaterbescherming

(decreet van 24

Regelt de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging.

(grondwaterdecreet)

januari 1984 ,

Het omvat ondermeer de reglementering betreffende de

Nee

een berschermingszone en

gewijzigd bij

grondwaterwinning, alsook bepaalt het de afbakening van

Luminus heeft geen

decreten van 12

waterwingebieden en beschermingszones rond

grondwaterwinning.

december 1990 en

drinkwaterwinningen.

20 december 1996
(BS 31 december
1996)
Delfstoffendecreet en

4 april 2003

Streeft naar een beter beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil

uitvoeringsbesluit

Nee

Project betreft geen ontginning.

-

minstens de effectieve ontginning mogelijk maken. De nodige
instrumenten worden in het decreet voorzien.

Bodemsanering decreet

(22 februari 1995,

Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat beslissingen

en VLAREBO

gewijzigd per 26

inzake bodemsanering op systematische wijze te nemen.

Ja

Het terrein omvat een aantal

13.1

risico-activiteiten waarvoor

mei 1998, BS 25

periodieke onderzoeksplicht

juli 1998)

geldt.

5 maart 1996 en
aanvullingen
Afvalstoffendecreet

2 juli 1981,

Regelgeving met betrekking tot het achterlaten, opslaan,

Ja

Luminus moet de afvalstoffen

en VLAREMA

gewijzigd op 20

verwijderen en beheren van afval.

die bij haar activiteiten ontstaan,

april 1994

Ook het aanwenden van afvalstoffen als secundaire grondstof

volgens deze regelgeving

17 december 2004

wordt hierin gereglementeerd.

afvoeren.

13.4.3

(BS 20 januari
2005)
Europese Richtlijn Industriële

In werking

Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-Richtlijn met

Emissies (RIE) (2010/75/EU) (en

getreden op 6

verschillende Beste Beschikbare Technieken.

vroegere IPPC richtlijn)

januari 2011

Ja

Verschillende Beste Beschikbare

6.6

Technieken zijn van toepassing
voor de activiteiten van Luminus
op de Ringvaart site.

Eerste ontwerp Vlaams

1 februari 2013

Klimaatbeleidsplan 2013-2020
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Vlaanderen op te vangen, inclusief Vlaams Mitigatiepan (VMP) en
Vlaams Adaptatieplan (VAP).

Vlaams Energie- en Klimaatplan

9 December 2019

2021 – 2030

gascentrale en moet derhalve
voldoen aan het
klimaatbeleidsplan.

2° Vlaamse Energie- en Klimaatplan, met een streefdoel om tegen
2030 voor de niet – ETS sectoren de broeikasgassen te reduceren
met 35% ten opzichte van 2005.

Ja

De Ringvaart site van Luminus

13.4.4

produceert elektriciteit in haar
gascentrale en kadert derhalve
met haar activiteiten in het
Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Belgian National Climate Change

National Climate

Adaptation Strategy

Commission
December 2010

Nee

Er worden 3 grote doelstellingen nagestreefd:
• een betere coherentie tussen de bestaande Belgische
aanpassingsactiviteiten (zowel evaluaties van de impact van en
kwetsbaarheid voor klimaatverandering, als de
aanpassingsmaatregelen die al geïmplementeerd worden);
• een betere communicatie op nationaal, Europees en
internationaal vlak;
• de ontwikkeling van een Nationaal Adaptatieplan

Dit speelt zich af op niveau van

-

de verschillende overheden en
naar de EU en bepaalt bijgevolg
geen acties/maatregelen op
siteniveau.

(meer info: http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/belgischklimaatbeleid/nationaal-beleid)
Benchmarking Convenant over

Goedgekeurd door

Door toe te treden tot het convenant gaan de bedrijven de

energie-efficiëntie in de Vlaamse

de Vlaamse

verplichting aan om de energie-efficiëntie van hun

industrie, en haar opvolger de

Regering op

procesinstallaties op wereldtopniveau te brengen en/of te

EnergieBeleidsOvereenkomst

29/11/2002

behouden tegen 2012, er mee rekening houdend dat het

(EBO)

EBO goedgekeurd

wereldtopniveau ook zal verbeteren in de tussenliggende periode.

op 04/04/2014

(meer info: www.benchmarking.be en www.ebo-vlaanderen.be)

25 oktober 2019

Dit plan bevat maatregelen om de luchtverontreiniging in

Luchtbeleidsplan Vlaanderen
2030

Nee

Luminus is niet toegetreden tot

Ja

De impact van Luminus op de
luchtverontreiniging in
Vlaanderen wordt besproken in
de discipline ‘Lucht’.

9

Ja

Luminus loost in de Ringvaart.

11

Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging
op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen.

Waterkwaliteitsdoelstellingen

24 mei 1983 en

Met dit besluit werden door de Vlaamse regering de

aanvullingen;

oppervlaktewateren aangeduid die bestemd zijn voor de productie

8 december 1998

van drinkwater, zwemwater, schelpdierwater en viswater. Voor

(BS 29 januari

deze oppervlaktewateren gelden de overeenkomstige

1999)

milieudoelstellingen zoals bepaald in hoofdstuk 2.3 van titel II van

oppervlaktewateren

VLAREM.

-

de EBO.

aangeduid in
zones.
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NEC-richtlijn en vertalingen in

Europese Richtlijn

Richtlijn inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde

Vlaanderen

2016/2284 van

luchtverontreinigende stoffen.

Ja

De bijdrage die Luminus kan

9

leveren aan het behalen van de

14/12/2016

nationale emissieplafonds
bespreken we in de discipline

Saneringsplan fijnstof voor de

23 december 2005

Het Vlaams Stofplan is een intern plan dat is opgesteld om te
voldoen aan de verplichtingen van de Europese dochterrichtlijn
99/30 van 22/04/1999 en de Vlarem II-reglementering. Met de
uitwerking van dit plan wordt een substantiële bijdrage aan een
verlaging van de fijn stofconcentraties in de Vlaamse
omgevingslucht en dus een verbetering van de
levensomstandigheden van elke Vlaamse burger beoogd.

1 januari 1996 en

Hebben tot doel om het leefmilieu te beschermen tegen

wijzigingen

verontreinigingen van meststoffen.

zones met overschrijding in 2003
en aanpak fijn stofproblematiek
in Vlaanderen. Plan in uitvoering
van de richtlijnen 96/62/EG en

Ja

‘Lucht’.
De fijnstof emissies van Luminus
worden besproken in de
discipline ‘Lucht’.

9

Het betreft hier geen

-

1999/30/EG
Mestdecreet en MAP

Nee

landbouwgronden maar een
industriële site.

Beheerovereenkomsten

10 november 2000

Ministerieel besluit dat beheersovereenkomsten op een

(BS 22 november

landbouwbedrijf regelt.

Nee

Het betreft hier geen

-

landbouwuitbating.

2000)
Aanduiding kwetsbare zones

Met dit besluit neemt de Vlaamse regering maatregelen tegen

14 juni 2002

Nee

verontreiniging van meststoffen door VHA zones aan te duiden

water

Het betreft hier geen

-

landbouwgebied.

waarbinnen beperkingen gelden voor de landbouwer die deze
gronden gebruikt.
Nee

Er worden geen nieuwe

Decreet betreffende de

7 mei 2004 (BS 30

Het EPB-decreet en het EPB-besluit regelen aan welke isolatie- en

energieprestatie en het

juli 2004)

energieprestatie-eisen een nieuwe of te verbouwen woning of

kantoorgebouwen gebouwd of

binnenklimaat (EPB)

11 maart 2005 (BS

gebouw moet voldoen. De energieprestatie drukt de mate uit

oudere kantoorgebouwen

EPB-Besluit

17 juni 2005)

waarin gebouwen energie verbruiken. Behalve aandacht voor het

verbouwd.

22 december 2006

beperken van het energieverbruik, worden in de

(BS 27 maart 2007)

energieprestatieregelgeving ook ventilatievereisten opgelegd.

-

Voldoende ventilatie is immers van groot belang voor een woning
of gebouw met een gezonde binnenlucht.
Sinds 2 december is ook het besluit betreffende het
energiecertificaat van kracht. Hiermee wordt energieprestatie van
een gebouw vastgelegd.
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Legionellabesluit (Besluit van de

9 februari 2007

Dit besluit regelt de preventie van de veteranenziekte op publiek

Ja

Vl.R. betreffende het voorkomen

(B.S. 4 mei 2007)

toegankelijke plaatsen. Dit besluit legt een beheersplan op voor: -

aërocondensor en gebruikt een

van de veteranenziekte of

(Herziening van

Hoog risico-inrichting/ - matig risico inrichtingen / -koeltorens / -

(gesloten) stroomcircuit.

Legionellose op voor het publiek

Legionellabesluit

klimaat-regelingssystemen met luchtvochtigheids-behandeling en

toegankelijke plaatsen)

van 11 juni 2004)

andere maatregelen voor tandheelkundige units en exposities.

Visiedocument

september 2008

In dit visiedocument, met als werktitel ‘De weg naar een duurzaam

Nee

Luminus heeft o.m. een

Er worden geen relevante

de weg naar een duurzaam

geurbeleid’, wordt in hoofdlijnen ingegaan op de (beleids)context,

geuremissies verwacht vanwege

geurbeleid

beleidshiaten, recente realisaties, visie en potentiële vernieuwende

de activiteiten van Luminus.

13.2

-

geurbeleidsmaatregelen in Vlaanderen.
Bij het ontwikkelen van een vernieuwd geurbeleid, wordt in sterke
mate rekening gehouden met volgende uitgangspunten:
- de beginselen die als algemene milieubeleidsbeginselen zijn
erkend, o.a.
- is er hinder, dan dienen maatregelen genomen op basis van BBT
zodat de hinder wordt teruggedrongen tot een aanvaardbaar
niveau.
- proportionaliteit: de te nemen maatregelen staan in verhouding tot
de hinder of potentiële hinder
- subsidiariteit, maar niet ten koste van de efficiëntie en
doeltreffendheid. Sturing en sterke ondersteuning vanuit hogere
overheid is noodzakelijk voor een 'moeilijk objectiveerbaar'
milieuthema als geurhinder.
- preventiebeginsel, standstillbeginsel, aanpak aan de bron
Milieubeheerrecht
Decreet betreffende het

21 oktober 1997

natuurbehoud en het natuurlijk

(BS 10 januari

milieu

1998), 23 juli 1998
(BS 10 september
1998) en
aanvullingen

www.erm.com

Versie: 5.0

Project Nr.: 0547745

Heeft tot doel een verregaande bescherming, ontwikkeling en
herstel van het natuurlijke milieu te verwezenlijken. Belangrijk
hierbij is het stand-stillprincipe. Tevens voorziet het in een
afbakening van een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het
integraal verwevings- en ondersteunend netwerk (IVON) tussen
bestaande grote eenheden natuur (GEN) of te vormen grote
eenheden natuur (GENO).
Het natuurdecreet legt de voorschriften en geboden in VEN en de
Speciale Beschermingszones vast. Tevens regelt dit decreet het
soortgericht natuurbeleid (soortenbescherming).

Ja
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Vlaamse en/of erkende natuur- of

Art 32 en 33 van

Natuurgebieden die van belang zijn voor het behoud en

Ja

Op ca. 5,2 km van Luminus is

bosreservaten

natuurdecreet

ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu kunnen door de

het natuurgebied ‘De

Vlaamse regering worden aangewezen of erkend als

Vinderhoutse Bossen’ gelegen.

12

natuurreservaat. Bossen die worden aangewezen worden vanaf de
aanwijzing bosreservaat genoemd.
NATURA 2000; Speciale

Europese

NATURA 2000 is het streven van Europa als gevolg van de

beschermingszones

regelgeving die

habitatrichtlijn (92/43/EEG) om een samenhangend Europees

Vinderhoutse Bossen’ ligt op ca.

werd omgezet in

netwerk te vormen van gebieden waarin maatregelen genomen

5,2 km van de site van Luminus

Vlaamse wetgeving

worden om de natuurlijke habitats in een gunstige staat te

en behoord tot het Natura 2000

via het decreet

behouden voor de bedoelde soorten uit de habitatrichtlijn; Speciale

netwerk.

betreffende het

beschermingszones zijn gebieden aangewezen door de Vlaamse

natuurbehoud en

regering in toepassing van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn

Ja

Het natuurgebied ‘De

12

het natuurlijk milieu
Ramsar gebieden

1971

De Conventie van Ramsar heeft tot doel de bescherming van

Nee

Het projectgebied zelf is niet

waterrijke gebieden van internationaal belang. Deze gebieden

gelegen in een waterrijk gebied

werden in Vlaanderen omgezet tot speciale beschermingszones

van internationaal belang of in

voor vogels. Meer info: http://www.wetlands.org/rsis/

nabijheid van een

-

Ramsargebied.
Bosdecreet

Nee

Er zullen geen

13 juni 1990 (BS

Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen in

28 september

Vlaanderen; omvat naast bostechnische gegevens ook specifieke

ontbossingsactiviteiten

1990)

verwijzingen naar ecologische en recreatieve functies van een bos.

plaatsvinden op de site.

-

Daarenboven is het terrein geen
bos volgens de definitie van het
bosdecreet.
Specifieke gemeentelijke verordening betreffende het verwijderen

Gemeentelijke kapvergunning

Nee

van bomen aanvullend op deze zoals voorzien in Bosdecreet,
24 juli 1991 (BS 7

Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten ten behoeve van de

september 1991)

jacht.

-

industrieterrein waarop geen

Stedenbouwkundige regelgeving en Decreet op het natuurbehoud.
Jachtdecreet

Het betreft een bestaand
bomen gekapt zullen worden.

Nee

Nvt

-

Nee

Er zijn geen vleermuizen

-

en aanvullingen
Overeenkomst voor de

Conventie werd

Deze conventie handelt over de bescherming van migrerende wilde

bescherming van vleermuizen als

door België

diersoorten, dus bescherming over de grenzen heen. Bepaalt dat

uitvloeisel van de Conventie van

ondertekend op 1

het opzettelijk vangen, houden of doden van vleermuizen verboden

Bonn

oktober 1990 en op

is. Tevens dienen sites te worden aangeduid en beschermd die
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3 mei 2002 (BS 24

belangrijk zijn voor instandhouding van deze dieren (zoals ook

juli) door

voorzien in de Europese habitatrichtlijn 92/43/EEG(21 mei 1992).

Vlaanderen
bekrachtigd; trad in
werking op 2 juni
2003
Bermdecreet

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van de

27 juni 1984

Nee

bescherming van fauna en flora.
Gemeentelijk

/

Kaderde in het milieuconvenant (overeenkomst tussen de Vlaamse

natuurontwikkelingsplan (GNOP)

Project omvat geen openbare

-

wegen.
Nee

Er is geen GNOP voorhanden

-

voor de stad Gent.

en lokale overheden) en heeft als bedoeling om op gemeentelijk
vlak het natuurbestand in kaart te brengen en het beleid te
schetsen dat ervoor moet zorgen dat de natuur maximale
overlevings- en ontplooiingskansen krijgt. Deze werden meestal
vertaald in specifieke acties.
Met de aanstelling van een natuurambtenaar worden de GNOPacties opgefrist en geactualiseerd.

Bescherming landschappen,

7 augustus 1931

Met het landschapsdecreet is het mogelijk landschappen te

stads- en dorpsgezichten,

en Maart 1976 en

beschermen omwille van hun historische, socio-culturele,

beschermingen in het

monumenten

aanvullingen van

natuurwetenschappelijke of esthetische waarde. Via de

studiegebied gelegen zijn en of

recentere datum.

uitvoeringsbesluiten (4 april 2003) wordt het beheer van de

er effecten te verwachten zijn.

Ja

In het MER geven we aan welke

13.4.1

beschermde landschappen geregeld.
Regionaal landschap

Art 54 van decreet

Betreft een gebied met landschappelijke waarde en waarrond op

op natuurbehoud

initiatief van de provincie een samenwerkingsverband tussen

Nee

Er is geen regionaal landschap

-

in de nabije omgeving van

gemeenten wordt opgezet.

LuminusLuminus gelegen.

Decreet erfgoedlandschappen /

13 februari 2004

Regelt het behoud van de erfgoedlandschappen. Via dit decreet

Nee

Luminus maakt geen deel uit

landschapsatlas

(BS 18 maart 2004)

wordt het behoud van de kenmerken en de waarden van die

van een opgenomen aandacht

voorgesteld op 15

landschappen via de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen

zone.

juni 2001

opgelegd. De Landschapsatlas (voorgesteld op 15 juni 2001) geeft

-

een inventaris van de landschappelijke relictgebieden van
Vlaanderen en dient als basislijst van erfgoedlandschappen.
Decreet op het archeologisch

30 juni 1993 en 28

Regelt de bescherming van het archeologisch patrimonium. Vanaf

patrimonium

februari 2003 (BS

1 januari 2004 wordt het beheer en beleid van het onroerend

die het archeologisch

24 maart 2003)

erfgoed in Vlaanderen (zowel monumenten, landschappen als

patrimonium kunnen schaden.
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archeologie) waargenomen door de Afdeling Monumenten en
Landschappen.
Europese Conventie van Malta

La Valetta 1992 en

De vertaling naar Vlaamse regelgeving is nog niet gebeurd. Vanuit

ontwerpdecreet

de Vlaamse

die het archeologisch

ingediend op 8

Overheid wordt er wel naar gestreefd te handelen ‘in de geest van

patrimonium kunnen schaden.

Malta’. Er wordt

Er zijn geen projecten opgestart

hierbij in de eerste plaats gestreefd naar het behoud van de sites in

voor dit gebied.

maart 2010

Nee

Er worden geen werken gepland

-

situ, wat een
inschakeling van archeologie in de vroegste fasen van de
ruimtelijke planning vereist.
Beheer open ruimte,

27 juni 1984

Heeft als doel de open ruimte zodanig in te richten dat alle facetten

ruilverkaveling, landinrichting en

die in het gebied aanwezig zijn zich volwaardig kunnen

natuurinrichting

ontwikkelen. VLM werd opgericht om deze taak tot landinrichting uit

Nee

-

te voeren. Bij een ruilverkaveling ligt de hoofdaandacht op de
landbouw, bij een natuurinrichting op het behoud van fauna en
flora, steeds rekening houdend met het multifunctioneel
buitengebied.
Decreet integraal waterbeleid

18 juli 2003 (BS 14

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast voor een

november 2003) en

duurzaam waterbeleid conform de bindende bepalingen van de

geëvalueerd of waterbesparende

aanvullingen

Europese Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet worden een aantal

maatregelen mogelijk zijn. Er

nieuwe instrumenten ingevoerd – zoals de watertoets – die de

wordt een watertoets uitgevoerd.

Ja

Voor Luminus zal worden

11, 13

overheid in staat moeten stellen een effectief beleid inzake
integraal waterbeheer te voeren. Het waterbeheer wordt voortaan
beschouwd per deelbekken. Vlaanderen werd ingedeeld in 11
rivierbekkens.
Besluit mbt watertoets

3 november 2006

Dit besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden,

Ja

die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de
23 maart 1999

geïntegreerd rioleringsbeleid

Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudingen waarin het

14

informatie tot uitvoering van de

toepassing van de watertoets.
Krachtlijnen voor een

Het MER zal de ‘elementen en
watertoets’ bevatten.

Nee

Luminus loost enkel op

Gewest bijdraagt bij de bouw en verbetering van openbare riolen.

oppervlaktewater en individueel

Tevens werden een aantal codes van goede praktijk

te optimaliseren buitengebied.

-

(herwaardering van grachtenstelsels en hemelwaterputten en
infiltratievoorzieningen) toegevoegd aan de bestaande codes.
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Het is tevens de basis voor de waterzuiveringsinfrastructuur per
zuiveringsgebied.
Regelgeving betreffende vrije

26 april 1996 en 18

In de Beschikking van de Benelux Economische Unie (26 april

vismigratie

juli 2003 (BS 14

1996) en in het Decreet Integraal Waterbeleid wordt vooropgesteld

Nee

veroorzaken geen knelpunten

De activiteiten van Luminus

november 2003)

dat in alle waterlopen van de hydrografische stroomgebieden van

voor vismigratie.

-

de Benelux vrije migratie van alle vissoorten mogelijk gemaakt
wordt tegen begin 2010.
Regelgeving inzake polders

KB 3 juni 1957 en

Regelt de bevoegdheid van de polders met als doel om het

23 januari 1958

binnendijkse land te behoeden voor overstromingen door de zee,

Nee

Gebied valt niet binnen
werkingsgebied van een polder

en het instellen van een optimaal peil in functie van het

of watering.

-

multifunctioneel gebruik van de gronden (eerst gericht op
landbouw, nu sedert het decreet integraal waterbeleid meer
multifunctioneel).
Subsidiebesluit

18 januari 2002

Dit besluit voorziet in de opmaak van een waterhuishoudingsplan

Nee

Gebied valt niet binnen

per VHA-zone of groep van VHA-zones; de opmaak van dergelijk

werkingsgebied van een polder

plan is vereist willen polderbesturen in de toekomst nog subsidies

of watering.

-

kunnen aanvragen voor bepaalde infrastructurele ingrepen
Soortenbesluit

15 mei 2009

Dit besluit is er op gericht een systematische en algemene

Ja

Waar relevant zal de impact van

toelichting te verschaffen bij het ontwerp van besluit van van de

dit besluit in het MER besproken

Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en

worden.

12

soortenbeheer.
Soortenbeschermingsprogramma

23 mei 2014

Dit programma heeft betrekking op 51 haven specifieke

Ja

In het MER zal worden

beschermde soorten en vormt een totaalpakket van te nemen

nagegaan of soorten die zijn

maatregelen die de instandhouding van deze soorten op het niveau

opgenomen in dit programma

van de functioneel ecologische eenheid tot doel hebben.

binnen de invloedssfeer van

12

Luminus vallen, en zo ja welke
maatregelen dienen
ondernomen te worden.
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Locatie
Evergem
Centrum

www.erm.com

Instelling

Naam

Extra

Kinderdagverblijven

Partena Kinderopvang - Jodelie
Jalo vof
Winnie
t Zonnekindje
De Dolle Kevertjes
Partena Kinderopvang - Vrij en Vrolijk
Samenwerkende Onthaalouders Bij Marinka
Sloebertuin
Partena Kinderopvang - Braambesje
De Wispelaere Katrien
Van Heeschvelde Anja
Cattoir Greet
Céline Burrick
Vanheule Iris
De Kleine Eenhoorn
De Backer Inge
Riebedebie
Evelien Delanghe (Landelijke Kinderopvang)
Van Gils Peggy
Tantieswonderland
Piret Nathalie
Van Hyfte Ann
Piens Nathalie
Dossche Ingrid
Leyman Josiane
Wijtinck Nadine
Caroline Okhuyzen
Hilde Vandaele

Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
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Som per
locatie

Capaciteit
68
25
40
18
12
14
18
56
28
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
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Kleuter, Basis en secudair
onderwijs

Speel- en sport
terreinen**
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De Sloeberkes
Het Poohdroomhuisje
Pollyn Aniek - Cosyn Ruben
D'Hooge Nadine
Spruyt Brigitte

Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang

6
8
5
8
8

Dobbelaere Chantal
Dhooge Viviane
De Avonturiertjes

Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang

8
8
8

Vrije Basisschool - Belzele
Gemeentelijke Basisschool
GO! Basisschool Het Molenschip
Vrije Basisschool - St.-Franciscus
Gemeentelijke Basisschool
Vrije Basisschool
Vrije Basisschool
Gemeentelijke Basisschool Sleidinge
Gemeentelijke Basisschool
Vrije Basisschool
GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs t
Vurstjen
Sint-Franciscus Evergem
Einstein Atheneum, ASO Talen, Wetenschappen & Kunst
MUDA Atheneum voor Podiumkunsten
GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs t
Vurstjen

167
254
133
425
725
331
339
411
228
248

Oosteindestraat

Reibroekstraat
Burggravenlaan
Akkerken
Droogte
Doornzele Dries

Voetbalveld KFC Eendracht Belzele
Basketbalveld Westakker
Sportveld Het Molenschip (tehuis)
Petanqueterrein Station Evergem
Polyvalent sportveld Pinksterbloemstraat
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276
689
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169
276
3 velden
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20
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30

5 June 2020

AANMELDING LUMINUS NV

Trapveld Pinksterbloemstraat
Voetbalveld KFC Evergem-Center (Lindeken Evergem)
Tennisvelden TC Evergem
Basketbalveld Klaverbeekstraat
Rolschaatspiste Evergem
Fit-o-meter PZ Sleidinge
Skateramp Cardijnwijk
Polyvalent sportveld Cardijnwijk
Petanqueterrein Cardijnwijk
Voetbalveld FC Sint-Joris Sleidinge
Polyvalent sportveld Keizersdreef
Polyvalent sportveld Bijenkorf Sleidinge
Trapveld Grovermansdreef
Voetbalveld Complex DKW Evergem (Kerkbrugge)
Jeugdcomplex DKW Evergem (velden)
BMX-terrein Speel-en Sportzone Buitenspel Evergem
Zwemvijver Speel-en Sportzone Buitenspel Evergem
Trapveld Speel-en Sportzone Buitenspel Evergem
Trapveld Doornzele-Dries
Petanqueterrein Doornzele-Dries
Polyvalent sportveld Braambos
Ouderenvoorzieningen

www.erm.com
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Staande wipschietstand Doornzele-Dries
GAW RESIDENTIE OASE
GAW Ter Caele
WZC Ter Caele
Residentie Hof ter Linden
WZC Brembloem Evergem
Residentie Stuivenberg
Centrum voor Herstelverblijf De Molen
WZC TER HOLLEBEKE
GAW Ter Hollebeke Evergem

2 velden
7 velden

4 velden

23 flats
29 flats
(5 diensten)

20 flats
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10
50
20
20
10
5
5
15
5
25
15
15
10
25
75
5
15
10
10
5
15
5
46
58
94
68
150
85
68
60
40
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Gent Centrum
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Kinderdagverblijven
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WZC Ave Maria Evergem
CVK AVE MARIA SLEIDINGE
De Rakkertjes
KDV Melopee
De Biotoop (Ham)
Nieuwland
't Sleepken
Beregoed
Het Kinderpaleis
't Piratenvlotje
De Biotoop (Wondelgemstraat)

Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang

105
4
84
42
32
118
39
98
32
14
63

Tierlantuin

Groepsopvang

42

Bengelhof
De zonnekinderen (Shirin en Felicia)
Windekind
Domino
Partena Kinderopvang - Villa Kakelbont
Kinderdagverblijf De Bubbels
De Palmboom
't Kriebelhuis
Lieveloe
Breems Patricia
Ince Hatice
't Babynestje
Naima Toubadie
Akkas Maside
Rabia
Benli Arife
Altintas Sema
Mesrar Rabia

Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang

57
14
69
82
23
28
56
34
7
7
5
8
7
7
8
8
8
8
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Stedelijke Basisschool - Victor Carpentier
Stedelijke Basisschool Freinetschool De Loods
Stedelijke Basisschool De Wonderfluit
Gemeentelijke Basisschool - Daltonschool De Lotus
Vrije Basisschool - Klimrek - Van Beverenplein
Stedelijke Basisschool - De Dialoog
Stedelijke Basisschool - Het Prisma
Vrije Basisschool - De Boomhut
Stedelijke Basisschool - De Piramide
Stedelijke Basisschool- Jenaplanschool De Feniks
Vrije Basisschool - Klimrek - Reinaertstraat
Vrije Basisschool - Vrije Rudolf Steinerschool Gent - De Teunisbloem
Stedelijke Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs
Stedelijke Basisschool - Mandala
Vrije Basisschool - De Mozaïek
Vrije Basisschool - VLOM
Stedelijke Basisschool - De Triangel
Vrije Basisschool
Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius
Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Binnenhof

Sint-Salvatorstraat

Outdoorfitnesstoestellen OCMW De Waterspiegel
Petanqueterrein Dienstencentrum OCMW De Waterspiegel
Voetbalveld Dukkeldamstraat
Voetbalkooi Voorhaven Muide-Meulestede
Petanqueterrein Seniorenclubhuis Roerstraaat Muide-Meulestede
Polyvalent sportveld Decathlon
Petanqueterrein Scandinaviëstraat Afrikalaan
Trapveld Scandinaviëstraat Afrikalaan
Petanqueterrein Volkstuinencomplex Sint-Amandsberg
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Voetbalveld Hogeweg
Staande wipschiepstand La Sapiniaire Sint-Sebastiaan
Korfbalvelden Ganda
Trapveld Bevelandstraat
Petanqueterrein Dienstencentrum De Thuishaven Tolhuis
Openlucht tafeltennistafel Nieuwewijkstraat Dampoort
Polyvalent sportveld Godshuishammeke Ham
Petanqueterrein Willem De Beerpark
Polyvalent sportveld Tolhuis
Outdoorfitnesstoestellen Sint-Antoniushof Tolhuis
Petanqueterrein Opgeëistenlaan Rabot
Trapveld Stedelijke Basisschool Kompas Rabot
Basketbalveld JOC Minus One Rabot
Street Workout Rabotpark
Polyvalent sportveld Zonnestraal
Petanqueterrein Opgeëistenlaan Rabot
Polyvalent sportveld Zonnestraal
Basketbalveld Kastanjestraat
Trapveld Bloemekenspark Bloemekenswijk
Voetbalveld VK Sparta Gent Rooigem
Trapveld Fluweelparkje Rooigem
Petanqueterrein Fluweelparkje Rooigem
Trapveld VK Sparta Gent Rooigem
Skatepark Jan Yoens
A- Voetbalveld Jan Yoens
Polyvalent sportveld Jan Yoens
Trapveld Jan Yoens
CVK SINT-JOZEF GENT
DVC Blaisant
WZC Sint-Jozef
GAW De Lieve
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Rustoord Domino
GAW Domino Tichelhof
GAW Domino Tempelhof
Dagverzorgingscentrum Domino
Domino vzw - Kortverblijf Tempelhof
Domino - Woon- en Zorgcentrum Tempelhof
OCMW Gent - Serviceflats Antoniushof
AZ Sint-Lucas
Partena Kinderopvang - Meneer Nielson
Klein Duimpje
kids @ vdab
Sjoemie
Kinderopvang Simba
KDV De Leeuwtjes
Het Zonnehuisje
Si Belle
't Berenbos
Dufoor Diana
Yasmina Mizaty
Kriebels
Van Deynse Rita
Karolien De Neve
Salima Ahbiti
De Kwebbeltjes
Vermeersch Nadine
Geeraerts Godelieve

Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang

176
106
68
15
3
67
88
1.674
18
14
18
15
10
45
14
16
11
7
8
8
8
8
8
8
7
8

Stedelijke Basisschool - De Regenboog
Vrije Basisschool - Mariavreugde

403
663

Trapveld Westeringsspoor Wondelgem

10
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Basketbalveld Roodborstjesstraat Wondelgem
Visvijver Wondelgemse Meersen Wondelgem
Trapveld CIC De Sleutel
Basketbalveld CIC De Sleutel
Openlucht zwembad Neptunus
Outdoor Calisthenics CIC De Sleutel
Volleybalveld CIC De Sleutel
Voetbalveld KFC Olympia Gent (Neptunus)
Petanqueterrein Schorpioen
Basketbalveld Watersnepstraat
Ouderenvoorzieningen

2

WZC Vroonstalle

145

OCMW Gent - Woonzorgcentrum De Liberteyt

123

OCMW Gent - Woonzorgcentrum De Liberteyt - Kortverblijf
Mariakerke

www.erm.com

Kinderdagverblijven
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20
15
10
10
20
5
15
50
5
20

WZC Sweet Home
CVBA Kidsies - KDV Pinkelotje
't Sloeberhuisje
De Twijgjes
Kinderdagverblijf Het Kleine Kasteeltje
De Deugnietjes
Het Elfenland
Vof kinderdagverblijf Schanulleke
Het Hartenboompje
Josqui Françoise
De Cock Marie-Paule
Goethals Isabelle
Vandeleene Karien
Kabouterhuisje
Rooms An
Nawal El Ouahabi
SOAD EL OUAHABI

3
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
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Vrije Kleuterschool - Sint Lieven Kolegem
Vrije Lagere School - Sint- Lieven Kolegem
Vrije Basisschool - O.-L.-V.-Visitatie
GO! basisschool De Wijze Eik Mariakerke
Stedelijke Basisschool - De Brug
GO! atheneum Mariakerke
Visitatie
Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs - Gent

Amand Casier de ter
Bekenlaan
Zandloperstraat

248
448
452
853
463
802
479
824

Trapveld Van Tieghempark Mariakerke
Trapveld Zandloperstraat Mariakerke
Petanqueterrein Seniorenclubhuis Mariakerke
Sportveld Gent (Mariakerke)
Loopomloop Claeys-Bouüaert
Petanqueterrein Mercuriusstraat
Voetbalveld KSC Excelsior Mariakerke
Trapveld KSC Excelsior Mariakerke
Trapveld VISO
Basketbalveld VISO
WZC Residentie Brugse Vaart
WZC Zuiderlicht
Okidoki
Okidoki 2
De Kleine Vincent
De Toverdoos

Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang

10
10
10
15
10
5
25
10
20
40
94
144
25
16
18
13

Pimpampukje
Partena Kinderopvang - ONDERONSJE
Okidoki 3
De Tuimelaar
Het Baby-Dol-Fijntje

Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang

36
18
22
19
14

2 velden
2 velden
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Stevens Ellen
Goovaerts Els
Baeyens Cindy
Vanquickelberghe Paule

Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang

8
8
8
8

Elfenwoud
Kinderopvang Toqui
De Clercq Kelly (Ferm Kinderopvang)
Kinderopvang De Boo
Verkimpe Vicky
Heyvaert Veerle
Pascale François (Landelijke Kinderopvang)
Fortie Christelle
Vervaet Maria
Carine Van Vlaenderen
Tante Dine
Diasson Karine

Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang

8
8
8
8
8
6
8
7
8
8
8
8

Vrije Kleuterschool - Edugo Lourdes - Meerhout
Vrije Basisschool - Sint-Vincentius
Stedelijke Basisschool - De Letterdoos
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs
Meehoutstraat
Vrije Lagere School Slotendries
GO! basisschool De Vogelzang Oostakker
Einstein Atheneum, ASO Talen, Wetenschappen & Kunst
GO! technisch atheneum - GITO Groenkouter SintAmandsberg
GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Reynaertschool
EDUGO campus De Brug 1
EDUGO campus De Brug 2
EDUGO campus Glorieux Technisch Instituut
EDUGO campus De Toren
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Trapveld Molzele Oostakker
Petanqueterrein Absdalestraat
Trapveld Chirojongens Oostakker
Volleybalvelden Chirojongens Oostakker
Petanqueterrein Seniorenclubhuis Oostakker
Tennisvelden TC Oostakker
Polyvalent sportveld Wolfput
Powerhill Wolfput (lijnenspel)
Voetbalvelden Racing Gent-Zeehaven
Mountainbikeparcours Drieselstraat Oostakker
Visvijver Drieselstraat Oostakker
Voetbalveld SKV Oostakker
Trapveld Gentstraat Oostakker
Tennisvelden TC De Krijte
Petanqueterrein Oude Bareel Oostakker
Polyvalent sportveld Gidsen Sint-Lucia Oostakker
Basketbalveld Invalidestraat Oostakker
Petanqueterrein Invalidenstraat
GAW Vincenthof
CVK Vincenthof
WZC Vincenthof Sint-ELisabeth
WZC Sint-Elisabeth
GAW Kloosterhof
WZC Militza
GAW Militza
/
/

10
5
10
10
5
10
15
10
125
10
5
75
10
15
5
15
20
5
70
3
57
130
20
22
90

3 velden

6 velden

3 velden
5 velden

35 flats

10 flats
45 flats
/

/

/

/

Openlucht tafeltennistafel Desteldonk-Zuid
Petanqueterrein Desteldonk-Zuid
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SintAmandsberg

Ouderenvoorzieningen

/

/

Kinderdagverblijven

't Bareeltje
Babyboom
Kinderdagverblijf De Regenboog
Het Speelbos
De Sweemer Kristien

Groepsopvang
Groepsopvang
Groepsopvang
Gezinsopvang
Gezinsopvang

Kleuter, basis en secudair
onderwijs

Speel- en sport
terreinen**

www.erm.com

Versie: 5.0

Project Nr.: 0547745

/
14
16
36
8
8

Vrije Basisschool - Sint-Jans-college - Oude Bareel
Vrije Basisschool - Sint-Jans college Visitatie
Stedelijke Basisschool De Wonderfluit
Vrije Basisschool - Sint-Jans college Heiveld
Stedelijke Basisschool - De Toverberg
GO! technisch atheneum - GITO Groenkouter SintAmandsberg
Sint-Janscollege
Trapveld scouts Charles Doudeletstraat Sint-Amandsberg
Petanqueterrein Beelbroekhof Sint-Amandsberg
Petanqueterrein Clubhuis Ter Biest Sint-Amandsberg
Petanqueterrein WIBIER Sint-Amandsberg
Outdoorfitnesstoestellen OCMW Het Heiveld
Trapveld Draversstraat Sint-Amandsberg
Petanqueterrein De Kring Sint-Amandsberg
Basketbalveld Speelterrein Westveld Sint-Amandsberg
Skateterrein Speelterrein Westveld Sint-Amandsberg
Trapveld Speelterrein Westveld Sint-Amandsberg
Voetbalveld FC Azalea Sint-Amandsberg (Rozebroecken)
Finse piste Rozebroeken
Basketbalvelden Rozebroeken
Mountainbikenetwerk Schelde-Durme Rozebroeken
Petanqueterrein De Kring Sint-Amandsberg
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Ouderenvoorzieningen

Trapveld Draversstraat Sint-Amandsberg
Outdoorfitnesstoestellen OCMW Het Heiveld
Petanqueterrein WIBIER Sint-Amandsberg
Petanqueterrein Clubhuis Ter Biest Sint-Amandsberg
Basketbalveld Azaleapark Sint-Amandsberg
Volleybalveld Azaleapark Sint-Amandsberg
Petanqueterrein Azaleapark Sint-Amandsberg
OCMW Gent - Woonzorgcentrum Het Heiveld
OCMW Gent - Woonzorgcentrum Het Heiveld - Kortverblijf
OCMW Gent - Woonzorgcentrum Het Heiveld - Centrum voor Dagverzorging
OCMW Gent - Woningcomplex met Dienstverlening Wibier
10 flats
TOTAAL KWETSBARE PERSONEN

10
5
5
5
20
15
5
175
3
15
20

*Voor deze locaties zijn geen capaciteitsgegevens beschikbaar. Hiervoor werd het gemiddelde genomen van de omliggende locaties in dezelfde categorie.
**Voor de speel- en sportterreinen zijn geen capaciteitsgegevens beschikbaar. Hiervoor werd een inschatting gemaakt van de meest plausibele maximale capaciteit.
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ERM heeft meer dan 160 kantoren in de volgende landen en gebieden
over de hele wereld

Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Colombia
Duitsland
Frankrijk
Hong Kong
Indië
Indonesië
Ierland
Italië
Japan
Kazachstan
Kenia
Maleisië
Mexico
Mozambique
Myanmar

Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Panama
Peru
Polen
Portugal
Puerto Rico
Roemenië
Rusland
Singapore
Spanje
Taiwan
Thailand
VAE
VS
VK
Vietnam
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland

The business of sustainability

ERM
Cantersteen 47
1000 Brussels
T: +32 2 550 02 80
F: +32 2 550 02 79
Posthoflei 5 bus 6
2600 Antwerpen-Berchem
T: +32 3 287 36 50
F: +32 3 287 36 79
Burg. De Raadtsingel 55
3311 JG Dordrecht
T: +31 78 633 34 70
F: +31 78 633 34 79
www.erm.com

