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1. Juridisch kader van het project
Dils-Energie NV was oorspronkelijk een dochterbedrijf van de groep EDF Belgium SA (100%), die op zijn
beurt een 100% dochterbedrijf is van E.D.F. International S.A., welke dan weer een 100% dochter is van
Electricité de France (EDF), S.A.
Ter uitvoering van de aanmelding die EDF NV (“EDF”) aan de Europese Commissie deed na de overname
van Segebel N.V. in november 2009, verbond EDF Belgium N.V. (“EDF Belgium”) zich ertoe om de
eigendom van haar volle dochteronderneming Dils-Energie NV af te stoten (Case COMP/M.5549). Op 9 juni
2010 sloot EDF Belgium een overeenkomst betreffende de aandelenverkoop waarbij de verkoop van DilsEnergie aan Advanced Power Holdings en Siemens Project Ventures werd beoogd. De overdracht van
aandelen van EDF Belgium aan Advanced Power Holdings en Siemens Project Ventures was voltooid op 11
juli 2011.
In september 2016 heeft Advanced Power Holdings (NL) BV de aandelen verworven van Siemens Project
Ventures GmbH. Momenteel zijn Advanced Power Holdings (NL) BV en Advanced Power Europe GmBH,
beiden dochter van Advanced Power AG, gezamenlijk eigenaar van Dils-Energie NV.
Advanced Power AG is een privébedrijf waarvan het doel is het ontwikkelen, het verkrijgen en het beheren
van stroomopwekkingsprojecten en eraan gerelateerde infrastructuurprojecten in Europa en Noord-Amerika.
In 2013 diende Dils-Energie reeds een milieuvergunningsaanvraag in voor de bouw van een
elektriciteitscentrale met twee STEG-eenheden. In 2014 werd een milieuvergunning verleend door de
deputatie van provincie Limburg. Een stedenbouwkundige vergunning werd (nog) niet bekomen, en het
project werd tot op heden nog niet gerealiseerd.
In de loop der jaren is de technologie geëvolueerd en kunnen modernere STEG-centrales energie
produceren met een hoger rendement in vergelijking met de opstelling zoals voorgesteld in 2013. Daarom wil
Dils-Energie hun plannen aanpassen en een energiecentrale bouwen met behulp van de nieuwste
technologie. In de nieuwe plannen van Dils-Energie is het de bedoeling om één unit te bouwen met een
elektrisch vermogen tussen 870 MWe en 920 MWe, in plaats van twee units met elk een elektrisch
vermogen van elk 460 MWe (samen 920 MWe). Voorliggende studie kadert in de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor deze nieuwe plannen.
Door de versnelde kolenuitstap in de buurlanden, zal vanaf de winter 2025-2026 eveneens de
capaciteitsnood toenemen om de sluiting van de kernreactoren (nucleaire exit in 2025) op te vangen. In haar
laatste Adequacy and Flexibility Study 2020-2030 heeft ELIA bevestigd dat België een vervangingscapaciteit
nodig zal hebben van 3,9 GW tegen 2025 en heeft Elia opgeroepen tot structurele marktinterventie, die
waarschijnlijk de vorm zal aannemen van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM).
Met het voorliggende project zou Dils-Energie in de mogelijkheid zijn om 870 tot 920 MWe aan bijkomende
en flexibele productiecapaciteit te voorzien op Belgisch grondgebied tegen de winter van 2025/2026. DilsEnergie wenst met voorliggend project deel te nemen aan de offertevraag in het kader van de Capacity
Remuneration Mechanism.
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2. De site
De gekozen site betreft een voormalig industrieterrein waarvoor Dils Energy een voorafgaande
overeenkomst heeft met de eigenaar.
De site is ideaal gelegen tusse hoofdtrajecten van gas- en elektriciteitsnetwerken. De nabijheid van het
kanaal (Zuid-Willemsvaart) garandeert ook de nodige watervoorziening in functie van het koelwatercircuit
voor het proces.
De CCGT-eenheid wordt in het noordoosten van de industriezone ‘Rotem’ gebouwd. Deze industriezone
bevindt zich in Dilsen-Stokkem en heeft een totale oppervlakte van 110 ha. De zone wordt in het oosten
begrensd door de Zuid-Willemsvaart en in het zuiden, westen en noorden is de industriezone omgeven door
bossen. De zone bevindt zich ten noordwesten van de stad ‘Dilsen-Stokkem’.
Op het gewestplan (20 – Limburgs Maasland) is de zone waarin de centrale gebouwd zal worden,
aangeduid als industriegebied.
Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit industrieterrein (PRUP Regionaal Bedrijventerrein Rotem)
werd goedgekeurd op 24/02/2010.
De site is gelegen binnen de verkaveling Rotem-Noord waarvoor de vergunning werd afgeleverd op
22/12/2008. De stedenbouwkundige voorschriften kunnen teruggevonden worden in Bijlage 1 van het vorig
MER.
Het terrein waarop de CCGT-eenheid gebouwd zal worden neemt ongeveer 10 – 12 ha in beslag en wordt
begrensd door:
• noorden en westen: Budé containerbouw en braakliggend terrein;
• oosten: Torr-Coal (noordoost) en verschillende braakliggende terreinen;
• zuiden: Z-Safety / APC Leidingen / Interklinker / CKS / Alero Group – Asitec / Edelchemie – Miraal / het
containerpark / Tripan aan de overzijde van de Heulentakstraat en CTC / Vasco – Thermic /
Schroothandel Van Hoef / de Stedelijke werkplaatsen / Boutsen / Geussens Transport verder zuidwaarts
en Tripan / Seegers Beton – Natuursteen / Peeters / Detrez Transport aan de overzijde van de
Pannenhuisstraat en Alro – Recitech aan de Kruishoefstraat.
Sinds het vorig MER (2013) werden de toen vergunde windturbines van Limburg Win(d)t (1) en Storm
Management NV (2) gebouwd en geëxploiteerd. Er bevindt zich een turbine nabij de NW-grens en nabij de
ZO-grens van de site.
De belangrijkste woonkernen/bewoning in een straal van 5 km van het centrum van het terrein van DilsEnergie zijn Dilsen-Stokkem, Rotem, Elen, Reselt, Lanklaar, Dilsen, Stokkem, Neeroeteren, Opoeteren,
Maaseik and Grevenbicht (NL).
De grens met Nederland bevindt zich op ongeveer 5 km ten oosten van de site.
Het terrein, waarop de CCGT-eenheid zal worden gebouwd en geëxploiteerd, is volledig in industriegebied
gelegen. In de nabije omgeving van het terrein komen volgende elementen voor:
• Ten noorden van de industriezone ‘Rotem’ bevindt zich een groenzone. Ten zuidoosten en ten zuiden
bevinden zich gebieden die als woonzone (met landelijk karakter) zijn aangeduid en ten zuidwesten en
ten westen, zijn de omgevende zones ook als ‘groenzone aangeduid’.
• Overeenkomstig de biologische waarderingskaart (BWK) worden de zones ten oosten van de ZuidWillemsvaart aangeduid als ‘biologisch minder waardevol’. De zones ten zuidwesten, ten westen en ten
noordwesten van de industriezone ‘Rotem’ zijn aangeduid als ‘biologisch belangrijk’ en ‘biologisch zeer
waardevol’.
• Overeenkomstig de aanduiding van VEN gebieden, worden de gebieden ten noorden en ten westen van
de industriezone ‘Rotem’ aangeduid als ‘GEN’ gebieden of ‘grote eenheden natuur’. Ongeveer 600 m
ten zuiden van de industriezone ‘Rotem’ bevindt zich nog een GEN gebied.
• Op ongeveer 2 km ten westen en 3 km ten noordwesten van de industriezone ‘Rotem’ bevinden zich
habitat gebieden (Natura 2000).
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•
•

Op ongeveer 2 km ten westen en 3 km ten noordwesten van de industriezone ‘Rotem’ bevinden zich
‘NOG’ en ‘ROG’ zones. Een ‘NOG’ zone is een ‘van nature overstroombaar gebied’ en een ‘ROG’ zone
is een ‘risicozone voor overstroming’.
De zone ten noorden van de industriezone ‘Rotem’ is van regionaal belang voor vogels. Ongeveer 2,5
km ten noordwesten van het industrieterrein wordt in de Vogelatlas een gebied met ‘nationaal belang’
aangeduid.

De belangrijkste waterweg in de buurt van het project is de Zuid-Willemsvaart. Deze waterweg moet voldoen
aan de kwaliteitsdoelstellingen voor drinkwater.
Bij de locatiekeuze door Dils-Energie werd rekening gehouden met de terreinbestemming volgens het
gewestplan, de noodzakelijke terreinoppervlakte voor een CCGT-eenheid, de aanwezigheid van koelwater
en de nabijheid van het aardgas- en hoogspanningsnetwerk. Voorliggende site te Dilsen-Stokkem was het
locatiealternatief met de meeste voordelen. De belangrijkste motivatie voor de huidige locatie is de nabijheid
van da aansluiting van het 380 kVV HV grid en de aansluiting met de Zuid-Willemsvaart voor inname en
lozing van koelwater. Hierdoor nemen de koelcellen het oostelijke gedeelte van het terrein in.
Er zijn geen gekende erfdienstbaarheden.
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Bouwzone - Zone in blauw
Projectzone - Oranjezone
Toegang tot de site: de Heulentakstraat vormt de enige toegang tot de site
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De oprit van 27 m laat toe dat een vrachtwagen tot aan het wachthuis kan rijden zonder het verkeer op de
Heulentakstraat te hinderen.

De grond ligt in de gemeente Dilsen-Stokkem op de volgende kadastrale percelen:
1 AFD sectie C 42 F 2 /2; 1 AFD sectie C 42 G 2 /2; 1 AFD sectie C 42 E 2 /2
Pompstation en pijpleiding zijn gelegen op aangrenzende percelen (1 AFD sectie C 42 B 2 /2; 1 AFD sectie
C 42 Z /2). De overeenkomst met de eigenaar van deze percelen in toegevoegd onder “Extra iniformatie”.
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3. Het project
De geplande STEG-centrale bestaat uit:
• een aardgasgestookte gasturbine met generator;
• een recuperatieketel voor de productie van hoge, midden en lage druk stoom, zonder de bijstook van
aardgas;
• een condensatiestoomturbine met generator;
• een stoomcondensor;
• transformator(en) voor de transformatie van de opgewekte elektriciteit naar netspanning
• Ondersteunende eenheden (hulpapparatuur): demineralisatie-eenheid voor ketelwaterbereiding, koeling
(hybride koeltoren), hulpstoomketel, gasopwarmketels, noodstroomaggregaat (nooddiesel) inclusief
brandstoftank, een aardgasontspanstation en een hoogspanningspost.
Door de gasturbine wordt omgevingslucht aangezogen over een luchtfilter, gecomprimeerd en naar de
verbrandingskamer geleid. Daar wordt een brandstof (aardgas of andere gasvormige of vloeibare brandstof)
verbrand met de zuurstof uit de comprimeerde lucht. De verbrandingsgassen worden vervolgens over de
turbine geëxpandeerd, waardoor de as en dus ook de generator wordt aangedreven.
De rookgassen van de gasturbine bevatten na expansie in het turbinegedeelte nog steeds een grote
hoeveelheid warmte. Dit is zeker het geval voor de grotere gasturbines van de luchtgekoelde HL-klasse1 ,
die specifiek ontwikkeld zijn voor toepassing in STEG-centrales en hierom een hoge uitlaattemperatuur van
+/- 680°C hebben. De warmte uit de rookgassen wordt in de recuperatiestoomketel omgezet in stoom op
verschillende drukniveaus.
De stoom afkomstig uit de recuperatie(stoom)ketel wordt vervolgens in de stoomturbine ontspannen en zorgt
aldus voor de rotatie van deze turbine en de aandrijving van de generator. Na expansie van de hogedruk- en
middendrukstoom doorheen de turbine keert de koelere stoom terug naar de recuperatieketel voor
heroververhitting en herinjectie in de stoomturbine bij een lager drukniveau. De uiteindelijk geëxpandeerde
en gekoelde lagedrukstoom wordt naar de condensor gestuurd, waar hij weer in water wordt omgezet en
terug naar de ketel gaat.

1

HL-klasse’ is de door Siemens gebruikte benaming voor een geavanceerde H-class gasturbine met luchtgekoelde hete delen (zoals
de eerste rijen schoepen van de hogedrukturbine). Andere leveranciers gebruiken andere benamingen voor dezelfde technologische
ontwikkeling: General Electric spreekt bijvoorbeeld van ‘HA-klasse’.
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Aan dit proces worden verschillende andere faciliteiten toegevoegd:
-

-

Beheer van gedemineraliseerd water
Opslag van verschillende effluenten.
Regenwateropvangbassin
Ontvangst-, controle- en administratieve gebouwen
Gebouwen die worden gebruikt voor onderhoud en opslag van apparatuur.

8

7

9
10

4

5
6

3

11

P
2
1

Gasinstallatie
Elektrische installaties

P

Parking

1- Toegangsgebouw (00YE)
2 - Administratief en controlegebouw (00UCA)
3 - Werkplaats en opslagruimte (00UST)
4 - Ketelgebouw (11UHA)
5- Stoomturbinegebouw (10UMA)

6 - Koelgebouw (10URA)
7 -Open-lucht-zuurreinigingstank
8 - Waterreservoirs
9 - Waterbehandeling
10 - Pompstation
11 - Gasturbinegebouw
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4. Stedebouwkundige handelingen
In het kader van deze vergunningsaanvraag worden de volgende stedenbouwkundige acties gevraagd:
- Algemene nivellering van het terrein op niveau 46,00 m waardoor alle installaties op hetzelfde niveau
kunnen worden geïnstalleerd.
Verbindingen met de wegen en het omliggende land worden gemaakt via dijken.
- Aanleg van een wegennet dat kan worden doorgereden met inbegrip van :
o Wegen die een gemakkelijke toegang voor de brandweer mogelijk maken.
o Parkeerplaatsen
o Aanvullende rijbanen in steen alleen voor toegang en onderhoud door de brandweer.
- Aanplanting van bomen aan de rand van het terrein
- Beveiliging van de grond door het bouwen van een omheining.
- Aanvraag van een vergunning voor het innemen van water en het lozen van water in het kanaal.
- Het creëren van waterretentie- en infiltratiebassins.
- Bouw van de verschillende gebouwen met kantoorfunctie of industriële doeleinden.
Tijdens de werffase, wordt er eveneens een extra laydown-area voorzien ten zuidwesten van de site voor de
plaatsing van werfcontainers, een aantal parkeerplaatsen en de tijdelijke stockage van uitgegraven grond.
De exacte uitwerking van deze laydown-area zal door de aannemer gebeuren. Overeenkomstig art. 1.5 van
het Vrijstellingsbesluit, is de werfinrichting niet vrijgesteld omdat voorliggend project een
milieueffectenrapport vereist. De vergunningsaanvraag zal bijgevolg deel uitmaken van een apart
aanvraagdossier onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.

5. Architectuur
De meeste gebouwen zijn van industrieel type. Zij worden opgebouwd als een huid rondom een industriële
installatie. Doch voor de brandweer zullen zijn niet als een “gebouw” beschouwd worden omdat de functie
geen permanente functie voor werknemers inhoudt.
Het industriële karakter wordt ook doorgetrokken naar de bemande gebouwen op de site.Op basis van het
3D- volume model wordt duidelijk dat de delen van de installatie die de visuele impact bepalen de schouwen
zijn (op 75 m boven het terreinniveau), het ketelhuis(11UHA, op 55 m boven het terreinniveau) en de
turbinegebouwen (op 35 m boven het terreinniveau). De hoogte van de koeltorens(10URA) bedraagt 31,3 m
boven het terreinniveau. De hoogte van de structuur voor brand en ruw water opslagtank (00UGA02)
bedraagt 17m boven het terreinniveau. Andere gebouwen (kantoren e.d.) bevinden zich op of beneden een
hoogte van 15 m boven het terreinniveau.
De vooropgestelde bouwhoogte van de installaties wijken af van de verkavelingsvoorschriften (de constructie
is hoger dan 15 m, inclusief de bijkomende marge van 3 , met uitzondering van gebouw 00UGA02, waar de
marge van 3m in aanmerking kon worden genomen).
Grotere afwijkingen zijn volgens de verkavelingsvoorschriften enkel mogelijk via een ‘omgevingsrapport’. Dit
‘omgevingsrapport’ dient een onderzoek te bevatten van de ruimtelijke en/of landschappelijke inpassing van
het geplande project. In het vorige MER (2013) werd deze ruimtelijke en/of landschappelijke inpassing van
het toenmalig project (2 schouwen van 60 m-mv, 2 ketelhuizen van 45 m-mv en 2 turbinegebouwen van 30
m-mv) beschreven en beoordeeld. Er werd besloten dat de visuele impact aanvaardbaar is in deze
industriële omgeving. Er werd in 2013 een milieuvergunning verkregen waarin dus reeds rekening werd
gehouden met de afwijking van de verkavelingsvoorschriften. In 2013 werd er nog geen bouwvergunning
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aangevraagd. In de MER-screening (2020) werd de impact van de wijziging van de layout (1 schouw van 75
m-mv, 1 ketelhuis van 55m-mv en 1 turbinegebouw van 35 m-mv) besproken en beoordeeld waaruit volgde
dat dezelfde besluiten konden overgenomen worden.
De volgende constructies worden als gebouw beschouwd, niet als industrieel beschouwd, en zullen aldus
opgenomen worden in het brandweeradvies over dit project:
-

Het gebouw van de wachtpost (00UY)
Administratief gebouw inclusief de controlekamer (00UCA)
Administratief- en opslaggebouw (00UST)

Deze laatste gebouwen worden beschouwd als “lage gebouw” (voor brandnorm) en zijn, bedoeld voor het
dagelijks gebruik door werknemers. Hierin is vooral kantoorfunctie, onderhoud en atelier in ondergebracht.
Het brandweerverslag betreffende deze wordt mee opgeladen in het omgevingsloket
Potentieel donkergrijze verticale metalen bekleding zal worden aangebracht op betonnen wanden of
geplaatst op een metalen constructie. De uiteindelijke beslissing over de kleur was nog niet genomen,
maar het is de bedoeling om zo neutraal mogelijk en in harmonie te zijn met de industriële gebouwen in de
directe omgeving van de site.
Het industriële karakter wordt benadrukt door een functionele en beveiligende betonnen plinten tussen 50
cm en 1m hoog die rondom elk industrieel gebouw wordt opgetrokken vanuit de fundering van elk
gebouwom de bekleding, gebouw en interne functie met zijn gebruiker te beschermen.
De kantoorgebouwen zullen met meer zorg worden behandeld en met meer oog voor detail afgewerkt
worden.
Een luifel markeert de ingang van het administratiegebouw. Het reliëf van de gevelbekleding is meer
uitgesproken terwijl het in dezelfde uniforme kleur blijft als alle gebouwen op het terrein.

De energie-inputs (gas) en energie-output (elektriciteit) bevinden zich ondergronds. Er is dus geen
elektrische mast of er zijn geen grote bovengrondse elektrische kabels aanwezig die het terrein verlaten.
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Deze vergunning houdt geen rekening met het plaatsen van reclame; dit verzoek zal later worden gedaan
tijdens de constructie van de site.
De site is beschermd door een ononderbroken vaste omheining, gekoppeld aan een afgesloten hekwerk
thv de inkom, nabij het Wachtershuis.
De site wordt beschouwd als niet toegankelijk voor het publiek en zal hierdoor geweerd wordt aan deze
beveiliging.
In Contact met INTER (Patrick Vanherk, Ing, Toegankelijkheidsadviseur), bureau voor toegankelijkheid,
heeft architect A-cube advies ingewonnen en werd verder advies voor deze site en zijn gebouwen
uitgesloten gezien noch de site , noch de gebouwen publiek toegankelijk beschouwd worden.
Niettemin zal het ontwerp maximaal inzetten om deze toegankelijkheid te voorzien in zijn bemande delen.
Dit volgens
- “Evacuatie van personen met beperking bij brand” , te bespreken met de brandweer volgens
wijzigingsbesluit 12/juli21012 binnen brandnormen voor preventie van brand en ontploffing van
nieuwe gebouwen
- Bepalingen van de Codex over welzijn op het werk, waarbij de arbeidsplaatsen ingericht
worden rekening houdend met tewerkstelling van werknemers met een handicap
.
Gezien de nabijheid van windmolens, zal de bouwheer de gebouwen met kantoorfunctie voorzien van
zonnewering om de impact van de slagschaduw tot een minimum beperken, indien ze binnen de
invloedsfeer van een dezer gelegen zijn . Zo zal een bijkomende stop in het werkingsschema van deze
windmolens niet vereist worden bij het operationeel worden van deze site
Gezien de hoogte van verschillende constructies, waaronder gebouwen en schouwen, de hoogte van 50m
overstijgen werd een pre-advies van Directoraat Generaal van de Luchtvaart aangevraagd (zie
ontvangstbevestiging van de 20/10/20). Doch bij het opladen is dit advies nog niet ontvangen door de
bouwheer.
Voor de bouw van het pompstation langsheen de Vaart en de connectiepunten voor het innemen en
afgeven van water van de Vaart, werd een schriftelijk aanvaarding van het plan en voorstel bekomen de
30/10/20 vanuit de Vlaamse waterweg. Dit schrijven wordt mee opgeladen in het loket
Voor de werken aan het nieuwe pompstation, alsook bovengrondse en ondergrondse infrastructuurwerken
werd een geschreven overeenkomst gesloten de 26/10/20 met de enige eigenaar van deze verschillende
gronden
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6. Watertoets
Er wordt verwacht dat er jaarlijks ongeveer 77.560,85 m³ hemelwater op het terrein zal neervallen.
De hoeveelheid hemelwater dat afstroomt van de verharde delen van het terrein (ca. 47% van de totale
oppervlakte) wordt ingeschat op ca. 28.692,6 m³/jaar.
Het hemelwater dat op de verharde oppervlaktes neervalt (wegen, parkings en installaties in open lucht)
(ca. 12.454,86 m³/j) wordt via een olieafscheider naar een infiltratiezone gebracht waar het geïnfiltreerd
wordt naar de bodem. Het betreft een ondergrondse infiltratiegracht met een volume van 372,510 m3
(oppervlakte van 600 m2). Deze infiltratiezone zal via overstort verbonden staan met de RWA .
Het hemelwater dat op de vloeistofdichte tankpistes (220 m2) neervalt, wordt beschouwd als verontreinigd
hemelwater. Het zal daarom beschouwd worden als bedrijfsafvalwater en mee geloosd worden op de
openbare riolering (ca. 186,65 m3/jaar) na behandeling in een olie-afscheider.
Het hemelwater dat op andere verharde delen (daken, enz.,…) zal neervallen wordt beschouwd als niet
verontreinigd (16.051,09 m³/j) en zal gerecupereerd worden in het koelcircuit. Er worden ter hoogte van de
gebouwen 00UST (1.749,6 m2) en 00UCA (1.346,7 m2) twee hemelwaterputten voorzien, respectievelijk
met een inhoud van 5.000 liter. Beide hemelwaterputten staan in verbinding met een regenwaterbassin van
5.000 m3, waar al het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van alle daken wordt verzameld. Het
regenwater dat op de daken valt is naar kwaliteit immers geschikt voor hergebruik binnen het
koelwatercircuit. Voor deze grotere opvang van hemelwater, wordt een afwijking aangevraagd op de
gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening (zie Addendum B25).
Een ander deel van het terrein (53% van de totale oppervlakte) zal verhard worden met gravel, gras of
andere groenvoorziening, wat natuurlijke infiltratie toelaat. Hierop zal er ongeveer 48.868,25 m³/jaar
hemelwater neervallen.

7. Stabiliteit
Op de verschillende bouwtekeningen zijn de verschillende soorten funderingen weergegeven. Het algemene
principe betreft de toepassing van gewapende betonplaat gecombineerd met paalfunderingen.
Voor de zwaarste lasten is het principe een fundering op palen.
Na gedetailleerde bodemsonderingen en -studies, zullen deze precies gedimensioneerd worden.
Als uitgangspunt worden er palen gepland van 12 m diep.
De wijze waarop de palen in de grond gebracht worden is heden nog niet gekend en wordt bepaald door de
Contractant.
Het voorstel is om dit met grondverplaatsende boringen uit te voeren om minimale impact op site en
omgeving te verkrijgen.
De kleinere structuren zullen op een ondiepe gewapende betonfunderingsplaat geplaatst worden.

8. Energieprestaties
Gebouwen die worden verwarmd voor het comfort van de gebruikers zijn ontworpen (wanddikte) om te
voldoen aan de meest recente regulerende energievereisten volgens EPB (E35)
Dit zijn de volgende gebouwen:
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-

Wachtpost (gebouw 00UYE)
Administratief gebouw inclusief de controlekamer. (gebouw 00UCA)
Ruimte van de werkplaats en opslag. Het gebouw gedeeltelijk opslag en gedeeltelijk sociaal
gebouw (kleedkamer en kantoren). (gebouw 00UST)

De andere gebouwen zullen in gebruik ofwel
- onverwarmd zijn
- verwarmd worden als onderdeel van een behoefte aan procesefficiëntie.

9. Veiligheid
Het pre-advies van de brandweer Zone Genk is aangevraagd en wordt mee opgeladen in het loket
In geval van van brand, is de volledige site toegankelijk via wegen, waardoor een gemakkelijke toegang tot
de belangrijkste gevels van de verschillende eenheden en waardoor brandweervoertuigen kunnenpositie
nemen op deze wegen
zonder belemmering van de doorgang van andere voertuigen.
De wegen zijn voorzien op zwaar verkeer om brandweervoertuigen zonder belemmering toe te laten op alle
wegen van de site.
De hele site is voorzien van een brandkranen netwerk, geplaatst met een onderlinge afstand van minder dan
100 meter.
Hoge daken zijn steeds bereikbaar via een vast trapconstructie teneinde evacuatie van elke niveau toe te
laten, alsook de brandweer toegang te verlenen voor interventie op grote hoogte van dit gebouw (boven 20m
van mobiele ladders). Aanvullend voor deze interventie wordt een droog kolom geplaatst. Deze voorziening
geeft de brandweer de mogelijkheid hun mobiele blusinstallatie onderaan en bovenaan het gebouw te
koppelen om zo het hoogteverschil te overwinnen.
De gebouwen voldoen aan de verschillende brandnormen (KB : 07/12/16), gespecifiieerd in de brandnota,
die van toepassing zijn op basis van hun categorie - bijlage 2, laag gebouw of bijlage 6, categorie A of B.
De gebouwen voldoen
brandcompartimenten.

aan

de

wettelijke

eisen

voor

nooduitgangen

en

evacuatieroutes

en

De site is omgeven door een hek dat de toegang tot het terrein beperkt. Een 365/7/24 aanwezigheid is
verzekerd op de site.
Om inbraak te voorkomen, wordt de toegang tot de gebouwen beveiligd door deuren die zijn vergrendeld
met sleutels of badgesysteem.
Permanentie 24/7 > toegang verlenen tot site voor brandweer bij noodweer.

10. Archeologie
Gezien de bodem reeds sterk verstoord is door de voormalige activiteiten op het terrein en de
bodemsaneringswerken die reeds hebben plaatsgevonden, wordt de kans klein geacht dat er nog ongekend
bodemkundig erfgoed noch een waardevolle Usselo-bodem aanwezig is. Er worden bijgevolg ook geen
effecten op het archeologisch erfgoed verwacht ten gevolge van de graafwerken in functie van de aanleg en
de realisatie van de constructies voor de site van Dils-Energie.
Indien er tijdens de grondwerkzaamheden toch vondsten of sporen aangetroffen worden waarvan bekend is
of vermoed kan worden dat het archeologische resten betreffen, dan geldt daarvoor conform de wet op de
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archeologische zorgplicht een wettelijke meldingsplicht en dient direct contact te worden opgenomen met het
Agentschap Onroerend Erfgoed (R-O Vlaanderen).
Alle vergunningsplichtige bodemingrepen zijn gelegen binnen een gebied met aanduiding “geen archeologie”
(aanduiding 25/11/2019 tot heden)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/122589

11. Nivellering
Het doel van het project is om de nivellerings- en graafactiviteiten voor het grootste deel van het gebied te
beperken tot een gemiddeld niveau van 46m, zij het met enkele beperkte uitzonderingen.
Door de site tot een maximaal vlak terrein te bewerken, wordt de opzet van de industrële site vereenvoudigd
en is dus gunstig voor de werking ervan. Door het terrein ter hoogte van de installatie vlak te houden krijgen
we door toevoeging van verschillenden bermen een duidelijk buffer naar de omgeving toe en verkrijgen we
door deze groene bermen een natuurlijk schild en groene uitstraling van de site vanop de straat.
Andere nivelleringen zijn de bermen rondom de opvangbekken. Ook hier zal de aanwezige grond gebruikt
worden op de site om de installatie aan het zicht te onttrekken en een natturlijk bassin te vormen.
Het terrein wordt maximaal voorzien van groenvoorziening of natuurlijk bedekking om het infiltratieniveau
van deze industriële site maximaal te benutten
In dit stadium is het grondverzet bijna neutraal, zoals vooropgesteld door het project.
De gronden van afgravingen en grondverzet zullen binnen het ontwerp maximaal binnen de site herbruikt
worden om de afvoer van deze gronden buiten de site te vermijden.
De uitvoeringsstudie naar aanleiding van definitieve stabiliteitsstudie en - berekeningen kan ertoe leiden dat
er meer of minder belangrijke graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Er zouden dan
nauwkeuriger nivelleringsvoorstellen worden ingediend.
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12.Bouwplaats
De bouwzone zal door middel van werfomheining (die later zal omgezet worden naar de definitieve
omheining) afgebakend worden ter bescherming van de werf en van de omgeving.
De werfinrichting thv de nieuw te bouwen site alsook de inrichting van de ‘lay-down” wordt volledig
opgemaakt en ingericht door de Contractant die de werken zal uitvoeren.
Overeenkomstig art. 1.5 van het Vrijstellingsbesluit, is de werfinrichting niet vrijgesteld omdat voorliggend
project een milieueffectenrapport vereist.
De vergunningsaanvraag zal bijgevolg deel uitmaken van een apart aanvraagdossier onder de
verantwoordelijkheid van de aannemer.
Volgens mail dd22/10/20 deelt Mevr Somers, dept Omgeving Provincie, mee, dat zij akkoord met volgende
aanduiding van de Tijdelijke Werkzones en werfinrichting:
•
•

"de technische werken horende bij de gascentrale die jullie aanvragen, zijn hoogstwaarschijnlijk vrijgesteld
van vergunning. Zij dienen op de plannen te staan, maar het is niet nodig om van deze werken telkens de
stedenbouwkundige handeling op te laden in het loket".
"de Werfinrichting is ook vrijgesteld , zolang de werf duurt"

Indien verder vereist kan de Contractor een specifieke, gedetailleerde aanvraag indienen.
De bouwheer zal de volledige site opnemen als werfzone zodat wijzigingen steeds binnen de normering van
mobiele en tijdelijk werkplaatsen en code van het welzijn kunnen vallen.

13.Mobiliteit - parkeermogelijkheid
Er zijn drie parkeerzones.
- Drie plaatsen voor het administratiegebouw. (00UCA)
- Vier plaatsen achter het werplaats en opslagbouw (00USG).
- Een hoofdparking met 24 plaatsen + 2 plaatsen voor personen met en handicap.
Dat zijn in totaal 31 plaatsen.
Het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een handicap voldoet aan de regelgeving (6% van 31 = 1,56)
Parkeerplaats voor elektrische wagens zal voorzien worden op de hoofdparking
De parkeerplaatsen zijn geasfalteerd, de afvoer wordt via een koolwaterstofafscheider naar een
afwateringsnetwerk geleid.
Fietsparkeerplaatsen worden voorzien
Bouwvrije zone langsheen de straat worden volledig met groen voorziening beplant,

