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Effecten op de omgeving

MOGELIJKE EFFECTEN VAN DE AANVRAAG OP DE OMGEVING (MENS EN MILIEU)

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de mobiliteit?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de bodem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op de
menselijke gezondheid?

Ja

Heeft de aanvraag  mogelijke effecten op het watersysteem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu
of op de menselijke gezondheid?

Ja

Heeft de aanvraag  mogelijke effecten op de luchtkwaliteit en hierdoor een mogelijk effect op het milieu
of op de menselijke gezondheid?

Ja

Zijn er mogelijke effecten van geluid of trillingen ten gevolge van de aanvraag en hierdoor een mogelijk
effect op het milieu of op de menselijke gezondheid?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op biodiversiteit?

Ja

Heeft de aanvraag een mogelijk risico op zware ongevallen of rampen?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op onroerend erfgoed?

Ja

Zijn er mogelijke effecten van licht of straling ten gevolge van de aanvraag en hierdoor een mogelijk
effect op het milieu of op de menselijke gezondheid?

Ja

Zijn er mogelijke effecten van de productie van afvalstoffen ten gevolge van de aanvraag andere dan deze
ten gevolge van opslag en verwerking?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijk nog andere relevante effecten?

Ja

Zijn er door de relatie met andere projecten relevante cumulatieve effecten te verwachten?

Ja

Mobiliteit

EFFECTEN OP MOBILITEIT

Is er een mobiliteitsstudie opgemaakt?

Nee

Beschrijf de mobiliteit die gegenereerd wordt door de aanvraag.

OmschrijvingGegenereerdeMobiliteit: Zie Addendum E1-Mobiliteit
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Motiveer waarom de effecten op de mobiliteit al dan niet aanzienlijk zijn.

MotivatieMobiliteit: Zie Addendum E1-Mobiliteit

Addendum E1-Mobiliteit.pdf

Bodem

EFFECTEN OP DE BODEM

Beschrijf de bronnen van emissies naar de bodem

Beschrijving: Zie Addendum E2-Bodem

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten op de bodem te voorkomen of te beperken.

Beschrijving: Zie Addendum E2-Bodem

Motiveer waarom de effecten op de bodem al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht aan
effecten op menselijke gezondheid.
Beschrijving: Zie Addendum E2-Bodem

Addendum E2-Bodem.pdf

Watersysteem

EFFECTEN OP HET WATERSYSTEEM

Voegt u de aanstiplijst hemelwater toe?

Reeds toegevoegd bij het onderdeel stedenbouwkundige handeling

Vraagt u een afwijking van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater?

Ja

Welke afwijking vraagt u aan en waarom?

Afwijking: Zie Addendum B25 onder het stedenbouwkundige luik

Ligt het project in een overstromingsgevoelig gebied?

Nee

Bedraagt de som van de totale verharde oppervlakte meer dan 1.000 m²?

Ja

Geef een beschrijving van:

Addendum E3-Water-Beschrijving.pdf

Indien u wenst, kunt u een relevante hemelwaterstudie toevoegen ter ondersteuning van uw aanvraag.

nvt: nvt

Betreft het voorwerp van de aanvraag werken aan de bedding van de waterloop of werken binnen de 5-
metererfdienstbaarheidszone langs een onbevaarbare waterloop waarvoor nog geen machtiging is
verkregen?

Nee

Motiveer waarom de effecten op het watersysteem al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook
aandacht aan effecten op menselijke gezondheid.
MotivatieAanzienlijk: Zie Addendum E3-Water
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Addendum E3-Water.pdf

Luchtkwaliteit

EFFECT LUCHTKWALITEIT

Betreft het:

Geleide emissiepunten

Overzicht van de geleide emissiepunten

NIEUW E-1

X-coördinaat: 243.008
Y-coördinaat: 193.995

Hoogte emissiepunt: 75
Gekoppelde installaties of inrichtingen: CCGT

NIEUW E-2

X-coördinaat: 243.099
Y-coördinaat: 193.945

Hoogte emissiepunt: 5
Gekoppelde installaties of inrichtingen: Noodgroep

NIEUW E-3

X-coördinaat: 243.096
Y-coördinaat: 193.984

Hoogte emissiepunt: 38
Gekoppelde installaties of inrichtingen: Hulpstoomketel

NIEUW E-4

X-coördinaat: 242.977
Y-coördinaat: 194.028

Hoogte emissiepunt: 10
Gekoppelde installaties of inrichtingen: Ruimteverwarmer

NIEUW E-5

X-coördinaat: 243.088
Y-coördinaat: 194.089

Hoogte emissiepunt: 8
Gekoppelde installaties of inrichtingen: Bluswaterpomp

NIEUW E-6

X-coördinaat: 242.875
Y-coördinaat: 193.937

Hoogte emissiepunt: 16
Gekoppelde installaties of inrichtingen: Ketel voor voorverwarming van brandstoffen-1

NIEUW E-7

X-coördinaat: 242.873
Y-coördinaat: 193.938

Hoogte emissiepunt: 16
Gekoppelde installaties of inrichtingen: Ketel voor voorverwarming van brandstoffen-2
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Geef de bronnen van geuremissie indien relevant voor de omgeving

Bronnen: Niet relevant

Beschrijf de maatregelen die ingezet worden om de effecten op de luchtkwaliteit te voorkomen of te
beperken
Maatregelen: Voor de maatregelen die worden ingezet om de effecten op de luchtkwaliteit te voorkomen, wordt er verwezen naar
de oplijsting onder Addendum C6 en de BBT-toets in Addendum RXbis.

Wenst u een relevante studie of resultaten van emissiemetingen toe te voegen ter ondersteuning van uw
aanvraag?

Nee

Heeft de aanvraag betrekking op een inrichting met een jaarlijkse fugitieve emissie van meer dan 10 ton
VOS of meer dan 2 ton VOS waaraan één of meer van de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D
en H360F zijn toegekend?

Nee

Beschikt de inrichting over een op- of overslag van stuivende stoffen?

Nee

Heeft de aanvraag betrekking op één van de volgende inrichtingen:

geen van bovenstaande

Motiveer waarom de effecten op de luchtkwaliteit al dan niet aanzienlijk zijn.  Schenk hierbij ook
aandacht aan effecten op menselijke gezondheid.
MotivatieAanzienlijk: Zie Addendum E4-Lucht

Addendum E4-Lucht.pdf

Geluid of trillingen

EFFECTEN VAN GELUID OF TRILLINGEN

Beschrijf de bronnen van geluid of trillingen.

Bronnen: Zie Addendum E5-Geluid

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van geluid of trillingen te voorkomen of te
beperken.
Maatregelen: Maatregelen: Zie Addendum E5-Geluid

Motiveer waarom de effecten van geluid of trillingen al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook
aandacht aan effecten op menselijke gezondheid.

MotivatieAanzienlijk: Motivatie Aanzienlijk: Zie Addendum E5-Geluid

Addendum E5-Geluid.pdf

Indien u wenst, kunt u hier een relevante studie toevoegen ter ondersteuning van uw aanvraag.

nvt: nvt

Biodiversiteit

EFFECT BIODIVERSITEIT

Geef de maatregelen die worden ingezet om de invloeden op biodiversiteit zo veel mogelijk te beperken en
eventuele schade zo veel mogelijk ongedaan te maken.
Maatregelen: Maatregelen: Zie Addendum E6-Biodiversiteit

Motiveer waarom de effecten op de biodiversiteit al dan niet aanzienlijk zijn
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MotivatieAanzienlijk: Motivatie Aanzienlijk: Zie Addendum E6-Biodiversiteit

Addendum E6-Biodiversiteit.pdf

Geeft de voortoets aan dat er een mogelijk risico is op betekenisvolle aantasting van de natuurlijke
kenmerken van een SBZ?

Nee

Kan de aanvraag effecten veroorzaken op een gebied dat deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN)?

Nee

Is een vergunning of toestemming verleend om af te wijken van de wetgeving met betrekking tot het
milieu of het natuurbehoud?

Nee

Voegt u een voorstel tot compensatie van de ontbossing toe?

Nee

Zware ongevallen of rampen

RISICO OP ZWARE ONGEVALLEN OF RAMPEN

Beschrijf de risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van de brandveiligheid, ten gevolge van
deze aanvraag.
Beschrijving: Beschrijving: Zie Addendum E7- Risico op zware ongevallen of rampen

Geef de maatregelen die worden ingezet om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te
beperken.
Maatregelen: Maatregelen: Zie Addendum E7- Risico op zware ongevallen of rampen

Indien u wenst, kunt u een relevante veiligheidsstudie toevoegen ter ondersteuning van uw aanvraag.

nvt: nvt

Als er een advies van de brandweer is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag, voegt u dit hier toe

brandpreventieverslag.pdf

Motiveer waarom het risico op zware ongevallen of rampen al dan niet aanzienlijk is.

MotivatieAanzienlijk: Motivatie Aanzienlijk: Zie Addendum E7- Risico op zware ongevallen of rampen

Addendum E7- Risico op zware ongevallen of rampen.pdf

Onroerend erfgoed

EFFECTEN OP ONROEREND ERFGOED

Beschrijf de potentiële effecten van de aanvraag op onroerend erfgoed.

Beschrijving: Beschrijving: Zie Addendum E8-Onroerend erfgoed

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van de aanvraag op het onroerend erfgoed te
voorkomen of te beperken.
Maatregelen: Maatregelen: Zie Addendum E8-Onroerend erfgoed

Motiveer waarom de effecten op onroerend erfgoed al dan niet aanzienlijk zijn.

MotivatieAanzienlijk: Motivatie Aanzienlijk: Zie Addendum E8-Onroerend erfgoed

Addendum E8-Onroerend erfgoed.pdf
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Licht of straling

EFFECT LICHT OF STRALING

Beschrijf de bronnen van licht of straling

Beschrijving: Beschrijving: Zie Addendum E9-Licht of straling

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van licht of straling te voorkomen of te beperken

Maatregelen: Maatregelen: Zie Addendum E9-Licht of straling

Motiveer waarom de effecten van licht of straling al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht
aan effecten op menselijke gezondheid.
MotivatieAanzienlijk: Motivatie Aanzienlijk: Zie Addendum E9-Licht of straling

Addendum E9-Licht of straling.pdf

Afvalstoffen

EFFECT AFVALSTOFFEN

Motiveer waarom de effecten van de productie van afvalstoffen andere dan deze ten gevolge van opslag en
verwerking al dan niet aanzienlijk zijn.
MotivatieAanzienlijk: Motivatie Aanzienlijk: Zie Addendum E10-Afvalstoffen

Addendum E10-Afvalstoffen.pdf

Andere

ANDERE EFFECTEN

Beschrijf de potentiële andere effecten van de aanvraag

Beschrijving: Beschrijving: Zie Addendum E11-Andere effecten

Geef de maatregelen die worden ingezet om deze effecten te voorkomen of te beperken

Maatregelen: Maatregelen: Zie Addendum E11-Andere effecten

Motiveer waarom deze effecten al dan niet aanzienlijk zijn

MotivatieAanzienlijk: Motivatie Aanzienlijk: Zie Addendum E11-Andere effecten

Addendum E11-Andere effecten.pdf

Cumulatieve

CUMULATIEVE EFFECTEN

Beschrijf de potentiële cumulatieve effecten van de aanvraag.

Beschrijving: Beschrijving: Zie Addendum E12-Cumulatieve effecten

Geef de maatregelen die worden ingezet om deze effecten te voorkomen of te beperken.

Maatregelen: Maatregelen: Zie Addendum E12-Cumulatieve effecten

Motiveer waarom deze effecten al dan niet aanzienlijk zijn.

MotivatieAanzienlijk: Motivatie Aanzienlijk: Zie Addendum E12-Cumulatieve effecten
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Addendum E12-Cumulatieve effecten.pdf
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