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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

BZV Biochemische zuurstofvraag: De hoeveelheid zuurstof die per volume-

eenheid verontreinigd water voor de zuivering ervan door micro-

organismen wordt verbruikt bij een bepaalde temperatuur gedurende 

een bepaalde tijd. 

CZV Chemische zuurstofvraag: De hoeveelheid zuurstof die per volume-

eenheid (verontreinigd) water nodig is om de in het water aanwezig 

zijnde verbindingen chemisch te oxideren. 

Decibel Eenheid van de logaritmische schaal die gebruikt wordt voor het 

weergeven van de sterkte  van een geluid, het geluidsniveau. 

Depositie Hoeveelheid van een stof of een groep van stoffen die uit de atmosfeer 

neerkomen in een gebied, uitgedrukt als een hoeveelheid per 

tijdseenheid per oppervlakte eenheid (bvb. 10 kg SO2/dag.ha). 

Emissie Elke inbreng door de mens van verontreinigingsfactoren in de 

atmosfeer, de bodem of het water. 

Geleide emissie Is een bron (uitlaat, schoorsteen) waarvoor welbepaalde fysische 

kenmerken bestaan (ligging, hoogte, diameter) en een in principe 

meetbare volumestroom. 

Grenswaarde Waarde (vaak concentratiecijfer van immissie) die niet overschreden 

mag worden. Een overschrijding van deze waarde moet aanleiding 

geven tot het treffen van maatregelen. 

Immissie De wijziging van de aanwezigheid van verontreinigingsfactoren in 

atmosfeer, bodem of water rond één of meer bronnen van 

verontreiniging ten gevolge van emissie uit deze bron of bronnen, 

omgevingsmeetwaarden. 

NEC-richtlijn NEC staat voor 'national emission ceilings' ofwel nationale 

emissieplafonds. In de NEC-richtlijn 2001/81/EC worden per EU-

lidstaat plafonds toegekend voor de totale emissies van zwaveldioxide 

(SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en 

ammoniak (NH3) in 2010. 

Niet-geleide emissie Elke emissie anders dan een geleide emissie. 

Omgevingsgeluid Het geluid op een gegeven plaats en op een gegeven ogenblik; dat 

geldt zowel in open lucht als in een gesloten ruimte 
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1 INLEIDING  

1.1 Situering van het project 

1.1.1 Korte situering 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 Dils-Energie 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 is de eigenaar van het bedrijf Advanced Power Holdings (NL) BV en Advanced 

Power Europe GmBH. Figuur 1-1 toont een diagram van de eigendomsstructuur. 

 

Figuur 1-1: Eigendomsstructuur van Dils-Energie NV 

 

Advanced Power AG is een privébedrijf waarvan het doel is het ontwikkelen, het verkrijgen en het beheren 

van stroomopwekkingsprojecten en daaraan gerelateerde infrastructuurprojecten in Europa en Noord-

Amerika.  

In 2013 heeft Arcadis een MER opgesteld voor Dils Energie voor een CCGT met een productiecapaciteit van 

2 x 460 MWe (totaal 920 MWe). Deze MER werd op 5 november 2013 goedgekeurd door de overheid 

(PRMER-0504-GK: 1). In 2013 is er ook een milieuvergunningsaanvraag ingediend die op 21/05/2014 werd 

goedgekeurd door de deputatie van de provincie Limburg (nog geen stedenbouwkundige vergunning). Op 

 

 

1 https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/5ce649ce-8c2f-417d-9ae2-
d667fe127587/Finaal%20MER%20Dils%20Energie.pdf  

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/5ce649ce-8c2f-417d-9ae2-d667fe127587/Finaal%20MER%20Dils%20Energie.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/5ce649ce-8c2f-417d-9ae2-d667fe127587/Finaal%20MER%20Dils%20Energie.pdf
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4/7/2014 werd een erratum genomen aan het besluit van de milieuvergunning uitgegeven door de deputatie 

van provincie Limburg. In maart 2019 bevestigde een brief van de POVC (‘provinciale 

omgevingsvergunningscommissie’) dat voor dezelfde opzet (layout en techniek) het milieugedeelte van de 

vergunning nog steeds geldig is.  

Sinds het indienen van de milieuvergunningsaanvraag in 2013 is de vergunningenwet echter gewijzigd. 

Tegenwoordig moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd, wat betekent dat het bouwgedeelte 

van de vergunning samen met het milieugedeelte moet worden ingediend voordat het door de overheid kan 

worden goedgekeurd.  

Deze installatie werd echter nog niet gebouwd. In de loop der jaren is de technologie geëvolueerd en kunnen 

modernere CCGT-energiecentrales 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 totale productiecapaciteit van circa 870 MWe in plaats van een faciliteit van 2 

maal 460 MWe (920 MWe). Dus in de nieuwe opstelling zal er slechts één eenheid zijn in plaats van twee. De 

totale elektrische productiecapaciteit zal iets lager zijn en er zal een recentere technologie worden gebruikt. 

Ten opzichte van het vorige MER wordt nu een SCR technologie gebruikt, wat BBT is.  

Het doel van voorliggende MER-screening is om na te gaan of de milieueffecten van de recentere 

technologie (slechts 1 grotere CCGT unit) gelijkaardig of minder zijn dan deze bepaald in het vorige 

MER (obv de oudere technologie van 2 kleinere CCGT units van 460MWe: 2 x F-technologie ). En dat 

er opnieuw kan besloten worden dat de geplande CCGT (nieuwe technologie) geen significante 

milieueffecten met zich mee zal brengen. 

1.1.2 Initiatiefnemer en exploitatieadres 

De initiatiefnemer voor de bouw van de nieuwe CCGT-eenheid is nog steeds Dils-Energie: 

Dils-Energie NV 

Hendrik van Veldekesingel 150/36 o 

B-3500 HASSELT  

Tel.: +32 11 870811, +421903200787 

Fax: +32 11 870801 

 Contactpersoon: Adrian Bobula 

 E-mail: abobula@advancedpower.sk 

Ondernemingsnummer 0810.884.366 

Vestigingseenheidsnummer 2.177.414.131 

 

Het exploitatieadres wordt: 

Heulentakstraat 11 

3650 Dilsen 
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1.2 Toetsing aan de m.e.r.-plicht en verdere procedure 

Zoals hierboven reeds beschreven, werd er reeds een goedgekeurd MER ontvangen in 2013. In het nieuwe 

ontwerp zal gebruik worden gemaakt van een gewijzigde lay-out. 

De aanvraag van een nieuwe / efficiëntere technologie (H-technologie) zal via ‘veranderingen aan de 

bestaande milieuvergunning / veranderingen aan de vergunde rubrieken’ gebeuren. 

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I van het project-MER-

besluit, meer bepaald: 

• Rubriek 2.a: Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten 

minste 300 megawatt 

• Rubriek 28: wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I waarvoor reeds een vergunning is afgegeven 

 

Conform de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) en aan de 

handeling wijzigingsrubriek kan er besloten worden dat een ‘project-MER-screeningsnota’ volstaat (zie 

onderstaande figuur).  

In de omgevingsvergunning zijn zowel het milieudeel ( IIOA-luik) als het stedenbouwkundige deel ( SH-luik ) 

vereist.  

In onderstaand schema worden de verschillende stappen weergegeven van de 

omgevingsvergunningsaanvraag. 

 

Vervolgens zal naast de omgevingsvergunningen ook nog een captatievergunning voor oppervlaktewater uit 

de Zuid-Willemsvaart en een vergunning voor inname van grond van het Vlaamse Gewest voor de constructies 

ter hoogte van het captatie – en het lozingspunt aangevraagd worden. 
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Figuur 1-2: handleiding wijzigingsrubriek 
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1.3 Samenstelling van het team van deskundigen 

Naast externe deskundigen bestaat het team van deskundigen ook interne deskundigen die optreden in naam 

van de initiatiefnemer. 

1.3.1 Interne deskundigen 

Adrian Bobula, Senior Development Director voor Dils-Energie NV 

1.3.2 Externe deskundigen  

MER-deskundige Milieudiscipline (deeldomein) 

Ann Himpens 
Bijgestaan door Bets Goetschalckx 

Coördinatie MER-screening 
Bodem (pedologie) en grondwater (geohydrologie) 

Geert Bogaerts (feelance expert) 
- Oppervlaktewater 
- Lucht 
- mens 

Nina De Clercq (Vinçotte)  Geluid en trillingen 

Ennio Facq  
Geverifieerd door Wouter Rommens 

Biodiversiteit en landschap en archeologie 
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2 RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN 
BELEIDSMATIGE SITUERING VAN HET PROJECT 

2.1 Ruimtelijke situering 

De nieuwe layout van de CCGT-installatie bevindt zich op hetzelfde terrein. Bijgevolg wordt hier een korte 

samenvatting weergegeven van de ruimtelijke situering. Voor een uitgebreide beschrijving van de situering 

wordt verwezen naar het vorige MER.  

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’ (zie Figuur 2-1). 

 

Figuur 2-1:  Topografische kaart met situering van het terrein van Dils-Energie (snapshot van Kaart 1) 

 

In Figuur 2-2 wordt een luchtfoto weergegeven met de werkelijke situatie ter hoogte van het terrein van Dils-

Energie. 
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Figuur 2-2: Luchtfoto met situering van het terrein van Dils-Energie (snapshot van Kaart 2) 

 

Op het gewestplan (20 – Limburgs Maasland) is de zone waarin de centrale gebouwd zal worden, aangeduid 

als industriegebied (zie Figuur 2-3). 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. 
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Figuur 2-3: Gewestplan met situering van het terrein van Dils-Energie  (snapshot van Kaart 3) 

 

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 geëxploiteerd2. 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 Dils-Energie 

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. 

  

 

 

2 In het vorig MER werden de cumulatieve effecten van de CCGT met de windturbines reeds bepaald en 
beoordeeld.  
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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 Zuid-

Willemsvaart 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). 

• 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. 

2.2 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

De juridische en beleidsmatige randvoorwaarden, inclusief een korte omschrijving en relevantie voor het 

project, zijn terug te vinden in voorgaande MER (2013). De randvoorwaarden die gewijzigd zijn sinds het vorige 

MER en relevant zijn voor de beoordeling van milieueffecten van voorliggend project worden in de 

respectievelijke disciplines weergegeven en mee rekening gehouden. 
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3 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 

3.1 Beschrijving van de projectingrepen  

Het project omvat de ontwikkeling, constructie en exploitatie van een gasgestookte centrale met 

gecombineerde cyclus (stoom- en gasturbine of CCGT, Combined Cycle Gas Turbine) van ca. 870 tot 920 

MWe op het industrieterrein ‘Rotem’ in Dilsen-Stokkem.  

De installatie werd initieel voorzien voor 5.500 uren vollastequivalent per jaar (± 200 opstarten per jaar) of een 

full-volcontinu werk-regime (8.000 uur per jaar). Zoals in het vorige goedgekeurde MER worden eveneens 2 

regimes beschouwd, namelijk: 

• piekbedrijf, met een gemiddelde van 3.524 uren vollastequivalent per jaar, waarvan 3.132 effectieve 

vollasturen en ca. 261 opstarten per jaar. Dit wordt als het meest realistische regime beschouwd rekening 

houdend met de huidige omstandigheden op de energiemarkt; 

• continu bedrijf (8.760 uren vollastequivalent / jaar). Dit regime wordt als de beste simulatie voor de worst 

case impact van het project beschouwd gezien de energiecentrale dit aantal vollasturen in de praktijk niet 

zal bereiken. 

 

3.1.1 Afbakening van het projectgebied 

De nieuw te bouwen eenheid komt op een gesaneerd terrein van ongeveer 10 - 12 ha, gelegen op het 

industrieterrein Rotem in Dilsen-Stokkem (Figuur 2-2).  

De inplanting van de installaties op het terrein wordt weergegeven in onderstaande  
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Figuur 3-1 en in Bijlage 1. De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de vorige configuratie zijn: 

• De lay-out: van een technologie F (twee units) naar een technologie HL (één unit) 

• Er zal slechts 1 schouw aanwezig zijn 

• De koeltorens bevinden zich momenteel in 2 rijen naast elkaar gecompacteerd in een kleinere zone in 

plaats van in 1 lange rij bij de voormalige layout.  

 

Ter vergelijking wordt in onderstaande Figuur 3-2 ook nog eens de voormalige layout van de F-technologie 

met de 2 units weergegeven.  
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Figuur 3-1: Huidige inplanting van de installatie: technologie H met één unit op het terrein.  
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Figuur 3-2: voormalige layout van F technologie met 2 units 

3.1.2 Constructiefase 

De Constructiefase zal op een gelijkaardige manier gebeuren zoals beschreven in het vorige goedgekeurde 

MER. Het aanliggende braakliggende perceel ten zuidwesten van de CCGT-centrale zal gebruikt worden als 

werfzone (parkeerplaatsen en containers werknemers, bouwmateriaal en materieel…). De constructiefase 

omvat de eigenlijke constructie van de CCGT-eenheid en de ondersteunende eenheden. De duur van de 

constructiefase wordt ingeschat op ongeveer 36 maanden. 

Het terrein zal bouwrijp geleverd worden door de grond eigenaar, zodanig dat de initiatiefnemer geen 

voorafgaande werken moet uitvoeren voor het bouwrijp maken van het terrein gezien de belangrijkste 

egalisatiewerkzaamheden reeds werden uitgevoerd. Grondverzet voor het bouwrijp maken van het terrein 

werd bijgevolg al uitgevoerd door de grond eigenaar. 

Het netto grondverzet voor de bouw van de centrale, inclusief ondersteunende eenheden en gebouwen, wordt 

ingeschat op ca. 26 047 m³ (in vorig MER werd ca. 26 950 m³ ingeschat), met een nauwkeurigheidsmarge van 

20%. Het grondverzet wordt in de discipline ‘bodem en grondwater’ in besproken. 



 

Datum: 11 november 2020 

  

 

MER SCREENING DILS-ENERGIE NV 

28 van 182 

Wat het grondwater betreft, uit de beschikbare informatie (zie verder discipline ‘bodem en grondwater’) blijkt 

dat er geen grondwaterbemaling nodig zal zijn tijdens de constructiefase, gezien de diepte van de 

grondwatertafel: 8 tot 15m-mv. 

Voor de aan- en afvoerleidingen voor koelwater (zie Figuur 3-3) vanuit en naar de Zuid-Willemsvaart, zal een 

grondverzet van ongeveer 5.000 m³ noodzakelijk zijn. 

 

Figuur 3-3: Locatie van de aanvoerleiding van kanaalwater en de afvoerleiding van koelwateri  

 

Alle grondverzet gaat in principe om grondverplaatsingen op het terrein zelf zonder afvoer van grond. Het 

spreekt voor zich dat bij alle grondverzet de geldende wettelijke bepalingen zullen gevolgd worden. De 

initiatiefnemer houdt ook de optie open om een beperkte hoeveelheid grond af te voeren indien deze niet op 

het terrein zelf kan hergebruikt worden. 

De mogelijke risico’s op verplaatsing van verontreinigde grond tijdens de constructiefase zullen in de discipline 

bodem en grondwater verder bestudeerd worden. 

3.2 Verantwoording van het project 

Door de versnelde kolenuitstap in de buurlanden, zal vanaf de winter 2025-2026 eveneens de capaciteitsnood 

toenemen om de sluiting van de laatste 7 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). 

In het belang van de Belgische samenleving is het van cruciaal belang dat de federale regering op tijd alle 

middelen in handen heeft om een ernstige capaciteitscrisis te vermijden. Daarom is het belangrijk dat de 

inspanningen voor een capaciteitsvergoedingsmechanisme(CRM) onverminderd worden voortgezet. 

In het kader van het laatste punt (CRM) zal een offertevraag uitgeschreven worden ter ondersteuning van 

nieuwe gasgestookte productiecapaciteit, waarbij de investeerders verzekerd worden tegen het risico van 

gebrekkige rendabiliteit. 
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Met het voorliggende project zou Dils-Energie in de mogelijkheid zijn om de nodige bijkomende en flexibele 

gasgestookte productiecapaciteit met één eenheid van 870 tot 920 MWe  te voorzien op Belgisch grondgebied 

tegen de winter van 2025/2026.. Dils-Energie wenst met voorliggend project deel te nemen aan de offertevraag 

in het kader van de Capacity Remuneration Mechanism.  

In dit kader wenst Dils-Energie het eerder opgestarte MER-traject en milieuvergunning traject verder te zetten 

met als doel om op een zo kort mogelijke termijn alle nodige vergunningen te kunnen aanvragen om het project 

op te starten, Indien de offertevraag in het kader van de Capacity Remuneration Mechanism wordt goed 

gekeurd.  

Onderstaande Figuur 3-4 illustreert de daling van de nucleaire capaciteit voor de volgende jaren en de 

leeftijdsverdeling voor thermische eenheden van CCGT, OCGT en CCGT-CHP voor de verschillende 

tijdshorizons (d.w.z.exclusief turbojet units).  

 

Figuur 3-4: Installed thermal capacity (Bron: Adequacy and flexibility study for Belgium2020 – 2030, Elia dd. Juni 2019) 

3.3 Beschrijving van de fysieke kenmerken van het project 

Het project omvat de bouw van een gasgestookte centrale met gecombineerde cyclus (stoom- en gasturbine 

of CCGT-eenheid) en ondersteunende eenheden. De centrale omvat: 

• een aardgasgestookte gasturbine met generator; 

• een recuperatieketel voor de productie hoge, midden en lage druk stoom voor de stoomturbine zonder de 

bijstook van aardgas; 

• een condensatiestoomturbine met generator; 

• Het netto elektrisch vermogen van de multi shaft unit bedraagt ca. 870 tot 920 MWe. 

• Ondersteunende eenheden (ketelwaterbereiding, koelwatervoorziening, transformatoren, kleine 

stookinstallaties voor verwarming van de brandstof, hulpstoomketel, nooddiesel, …). 

Het principeschema van een dergelijke installatie wordt in Figuur 3-5 weergegeven. 
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Figuur 3-5: Principeschema van een centrale met gecombineerde cyclus met gecombineerde elektrische generator 
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3.3.1 Centrale met gecombineerde cyclus (CCGT) 

3.3.1.1 Gasturbine 

Iedere gasturbine is samengesteld uit drie eenheden: de luchtcompressor, de verbrandingskamer en de 

turbine. De compressor levert samengeperste lucht voor de verbrandingskamer. In de verbrandingskamer 

wordt aardgas gemengd met de samengeperste lucht en wordt het mengsel verbrand. Het verbrandingsgas 

expandeert in de turbine, waarin thermische energie wordt omgezet in mechanische energie, die de generator 

aandrijft.  

De nieuwe generatie van CCGT-turbines kan rendementen bereiken tot 63% onder bepaalde 

omstandigheden. Dit wil zeggen dat 63% van de energetische waarde van de brandstof omgezet wordt in 

elektriciteit. De conventionele steenkool gestookte eenheden bereiken rendementen van maximum 41 tot 

46%. 

Om de milieu-impact te reduceren, wordt een standaard dry-low NOx technologie (DLN) gebruikt. DLN is een 

methode om hoge rendementen en lage NOx emissies te bereiken. Typisch voor dit type industriële 

verbrandingssystemen is de voormenging van lucht en brandstof. Door het zuinig verbranden van dit mengsel 

(lage O2 concentratie, 15% droog gas) blijft de temperatuur zo laag mogelijk en dus wordt de NOx emissie 

beperkt. Voor dit project zal er ook een ‘selective Catalytic Reduction’ (SCR) systeem worden geïnstalleerd. 

In het initiële MER werd gemodelleerd met 50 mg/Nm3. In deze MER screening hanteren we 40 mg/Nm3. In 

de praktijk moet er voldaan worden aan de BBT (BREF guidance, van 34 mg/Nm3 die voor dit type van 

installaties nog conservatiever is).. Men kan dus concluderen dat de NOx emissies zullen verminderen bij 

uitvoering van het project met de nieuwe layout.   

Om de geluidshinder ter verminderen, wordt de turbine in een gesloten gebouw geplaatst met akoestische 

isolatie. Er worden geluidsdempers geplaatst aan de in- en uitlaat van de turbine. 

3.3.1.2 Recuperatieketel 

Na verbranding in de verbrandingskamer van de gasturbine, worden hete uitlaatgassen direct naar de 

recuperatieketel geleid. Hier worden ze gebruikt voor de productie van stoom (lage, midden en hoge druk) 

voor de stoomturbine. In de recuperatieketel wordt geen aardgas bijgestookt. Er wordt aangenomen dat er 

een ‘Benson’-boiler gebruikt zal worden, en dit vanwege de verschillende voordelen: minder behoefte aan 

ketelvoedingswater, er moeten minder additieven toegevoegd worden aan het ketelvoedingswater en er zijn 

minder drums (grote ontluchter) nodig (meer compacte installatie). 

3.3.1.3 Stoomturbine 

Stoom afkomstig uit de recuperatieketel wordt, in de stoomturbine geïnjecteerd bij drie drukniveaus en zorgt 

voor de rotatie van deze turbine. Na expansie van de hogedruk- en middendrukstoom doorheen de turbine 

keert de koelere stoom terug naar de recuperatieketel voor herverhitting 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 via de condensaat extractie 

pompen en de voedingswater pompen. 

De CCGT wordt ofwel ontwikkeld als multi-shaft configuratie met gescheiden gasturbine met generator en 

stoomturbine met generator, in verschillende gebouwen, ofwel als single-shaft configuratie met een 

gemeenschappelijke generator en  geïnstalleerd in een gezamenlijk gebouw; 

3.3.1.4 Generator 

De generator(en) ontvangen mechanische energie van de gasturbine en de stoomturbine en zetten deze om 

in elektrische energie. Het geïnstalleerd vermogen van de gasturbine unit bedraagt ongeveer twee keer de 

capaciteit van de stoomturbine. Deze elektrische energie wordt geëxporteerd naar de hoofd transformator, 

welke een single transformator voor beide generatoren kan zijn of aparte transformators.  
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3.3.1.5 Transformatoren 

De bovengenoemde transformator(en) worden ingezet om de energie die van de generator komt, om te zetten 

naar het 380 kV elektriciteitsnet. 

3.3.2 Ondersteunende eenheden 

De ondersteunende eenheden blijven hetzelfde als in de vorige goedgekeurde MER. Voor een uitgebreide 

beschrijving van deze eenheden wordt verwezen naar de MER van 2013. Hierna volgt een korte beschrijving 

van deze ondersteunende eenheden. De hoeveelheden tussen haakjes geven de hoeveelheden uit het vorig 

MER weer. Wanneer er geen hoeveelheid tussen haakjes staat is de hoeveelheid ongewijzigd sinds vorig 

MER (2013). 

3.3.2.1 Koeling 

Voor de koeling van de stoomturbinecondensaat wordt een koelcircuit met hybride koelcellen voorzien. Make-

up koelwater wordt onttrokken uit de Zuid-Willemsvaart (jaargemiddeld ca. 800 m³/h (769 m³/h in 2013) en het 

koelwater wordt terug geloosd in dezelfde waterloop(jaargemiddeld ca. 320 m³/h (315 m³/h in 2013)).  

3.3.2.2 Ketelwaterbereiding 

Ketelvoedingswater wordt aangemaakt vanuit leidingwater door middel omgekeerde osmose en 

ionenwisseling. Het ketelwaterverbruik bedraagt gemiddeld 12 m³/uur (12 m³/h in 2013) bij vollast. 

3.3.2.3 Hulpstoomketel 

Een kleine gasgestookte hulpstoomketel van ca. 15 MWth of een elektrische hulpstoomketel wordt voorzien 

om de unit voor te bereiden voor de opstart alsook om stoom te voorzien om de dichting van de stoom turbine 

te onderhouden. Verder wordt de hulpstoomketel gebruikt om de CCGT unit op te warmen in standby modus 

om snel te kunnen opstarten. 

3.3.2.4 Noodstroomaggregaat 

Een noodstroomdiesel wordt voorzien om de werking van de CCGT-eenheid te kunnen verzekeren in het geval 

van defecten in het elektriciteitsnet. De installatie wordt voorzien van een dieselmotor, die verbonden is met 

de generator. Oorspronkelijk werd een dieselaangedreven noodstroomaggregaat voorzien per unit met een 

thermisch vermogen van ongeveer 5 MWth en een elektrisch vermogen van ongeveer 2 MWe. Een installatie 

met een thermisch vermogen van ongeveer 7 MWth en een elektrisch vermogen van ongeveer 2,6 MWe wordt 

nu evenwel als meer realistisch beschouwd voor deze configuratie. 

3.3.2.5 Brandstofaanvoer 

Hoogcalorisch aardgas wordt aangeleverd via het Fluxys netwerk. Hiervoor zal door Fluxys een aansluiting 

van ca. 3-4 km van de site naar de 84 barg leiding Obbicht-Lommel worden voorzien. Het aardgas wordt 

voorafgaand aan de expansie naar lagere druk door middel van een kleine aardgasgestookte boiler 

opgewarmd. De CCGT heeft 2 x 100% dauwpunt branderl( met 1 normaal in werking) met een thermisch 

vermogen van ongeveer 3,4 MWth (kleine stookinstallatie). Het aardgas zal in eerste instantie gebruikt worden 

in de gasturbine. Voorafgaand aan de injectie in de verbrandingskamer van de gasturbine wordt het aardgas 

voorgewarmd met behulp van midden druk stoom. Een kleine hoeveelheid aardgas wordt zonder 

voorverwarming gebruikt voor de werking van de hulpstoomketel, indien toepasbaar. 

Op de projectsite worden volgende voorzieningen voor brandstofaanvoer voorzien: gas reductie en 

meetstation met  regelstation voor de gasdruk, filter en verwarmingsstation en een leiding om aardgas te 

transporteren naar het voedingsstation van de gasturbine en eventueel een andere voor transport van het gas 

naar de hulpstoomketel. 
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3.3.2.6 Aansluiting op het distributienet 

De geproduceerde elektriciteit wordt aan het distributienetwerk geleverd. De bestaande 

hoogspanningsverbinding tussen André Dumont (Genk) en van Eyck (Kinrooi-Maaseik) werd in 2014-2015 

aangepast om de capaciteit te verhogen voor grote productie-eenheden zoals deze van Dils-Energie, alsook 

om het transport capaciteit en energieuitwisseling met andere landen te kunnen verhogen. 

Voor de exploitatie van de CCGT dient een nieuw onderstation, genaamd “Dilsen”, gebouwd te worden. 

Tussen Dils-Energie en Elia zijn al afspraken gemaakt met betrekking tot de bouw van dit nieuwe onderstation, 

dat als een gas geïsoleerd schakelstation (GIS)zal gebouwd worden. Elia staat in de voor de bouw van een 

onderstation in Dilsen en de aansluiting van dit onderstation op het bestaande distributienet. De CCGT eenheid 

zal via ondergrondse kabels van ongeveer 500 m worden aangesloten op het nieuw te bouwen onderstation 

Dilsen. De ondergrondse kabels zullen gelegen zijn in een sleuf van ongeveer 2 m diep. Dit onderstation werd 

reeds opgenomen in het Federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet 2020-2030 (dd. 15/02/2019, Elia).  

 

Figuur 3-6: Ligging onderstation ‘Dilsen’ (paars) en site van Dils-Energie (blauw).  

3.3.2.7 Opslag 

De opslag van chemicaliën, nodig voor het bedrijven van de CCGT-eenheid en de ondersteunende eenheden, 

is beperkt. 

In Tabel 3-1 wordt een overzicht gegeven van de vermoedelijke hoeveelheden van de belangrijkste 

chemicaliën die zullen worden opgeslagen. Deze tabel is licht gewijzigd t.a.v. de gegevens in de vorige MER 

(2013).  

Grotere hoeveelheden zullen in ingekuipte opslagtanks, conform de bepalingen van Vlarem, Titel II worden 

opgeslagen. Kleinere hoeveelheden zullen in vaten of IBC’s worden opgeslagen. 
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Tabel 3-1: Overzicht van de opgeslagen chemicaliën 

Stoffen hoeveelheid 

H2SO4 (96%) 46 ton 

Hardheid stabilisator 3;6 ton 

NaOH (50%) 7,6 ton 

Biocide (bv NaOCl 15%) 7,44 ton 

Carbohydrazide 14% 26 kg 

Diverse producten in kleine verpakkingen (< 30 kg of 30 

liter) 
1975 kg 

Amoniak < 25% (stoomwatercyclus) 0,9 ton 

HCl 30% 5,75ton 

FeCl3 40% 700 kg 

NaOCl 12% 500 kg 

NaOH 50% 760 kg 

HCl 30% 575 kg 

Antiscalant 605 kg 

Bisulfiet  255 kg 

Alkalische CIP reinigingschemicaliën 200 kg 

Zure CIP reinigingschemicaliën 200 kg 

Ammonia < 25% voor SCR 90,3 ton 

Olie (Smeerolie, hydraulische vloeistof, 

transformatoren) 
3000 l 

Stookolie EDG 3332 kg 

Diesel voor brandweerpompen 666 kg 

Solventen ontvlambaar gevarencategorie 3 3 ton 

Solventen ontvlambaar gevarencategorie 1 en 2 3 ton 

 

Verder zijn er ook nog enkele zuren in batterijen (ca. 2310 liter) aanwezig en worden er ook nog enkele gassen 

opgeslagen. De gasopslag wordt weergegeven in onderstaande tabel.  

Gasstoffen   Hoeveelheid in liter   Houders   

Acetyleen laswerk  150  Gasflessen  

Argon Laswerk  60  Gasflessen   

Stikstof Inertisering gasleidingen  120  Gasflessen  
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Gasstoffen   Hoeveelheid in liter   Houders   

Zuurstof Laswerk  330  Gasflessen  

Zuurstof 2x50l Gasflessen 

Methaan Ijking caloriemeter    250  Gasflessen  

Propaan Ijking caloriemeter  220  Gasflessen  

Argonite Blusmiddel  341  Gasflessen  

Butaan Ijking caloriemeter   80  Gasflessen  

Argon 450 Gasflessen 

MK Generator waterstof (generator koeling) 900 18x50 flessen 

Totaal   3001 Gasflessen  

3.3.2.8 Gebouwen 

De gebouwen omvatten onder meer technische ruimten (zoals controlekamers) en kantoren. De kantoren en 

sanitaire voorzieningen zijn gebaseerd op een tewerkstelling van ca. 40 personen. Op het ogenblik van de 

constructie en onderhoud kunnen gemiddeld 200/300 personen, met pieken tot 1000 personen, tegelijk op de 

site aanwezig zijn. Voor deze mensen worden afzonderlijke sanitaire voorzieningen in het contractordorp 

voorzien. Een nabijgelegen terrein is gereserveerd om als kantoor te dienen tijdens de constructie van de site. 

3.3.3 Water 

3.3.3.1 Watervoorziening 

Bij normale operatie van de centrale, dient rekening gehouden te worden met volgende bronnen van water: 

• leidingwater; 

• oppervlaktewater, onttrokken aan de Zuid-Willemsvaart; 

• hemelwater. 

3.3.3.1.1 Leidingwater 

Leidingwater wordt voor sanitaire doeleinden alsook voor de bereiding van het ketelvoedingswater gebruikt. 

Rekening houdend met een gemiddelde aanwezigheid van 40 personen per dag op de site, kan het 

leidingwaterverbruik worden geschat op 0,12 m³/u of 1.100 m³/jaar (1095 m³/jaar in 2013). Voor de bereiding 

van het ketelvoedingswater zal een volume van ca. 55.000 m³/jaar nodig (62200 m³/jaar in 2013) zijn bij 

volcontinu regime. Het totaal leidingwaterverbruik wordt ingeschat op 151 100 m³/jaar. 

3.3.3.1.2 Oppervlaktewater 

Oppervlaktewater wordt onttrokken aan de Zuid-Willemsvaart en wordt na voorbehandeling (zandfiltratie) 

gebruikt als koelwater (gemiddeld ca. 800 m³/h (769 m³/h in 2013)), en af en toe voor blus- en kuisactiviteiten. 

In het water dat in de koeltorens wordt gebruikt, wordt een biocide (NaOCl of een alternatief) gedoseerd. 

Op jaargemiddelde basis wordt ongeveer ca. 7.011.650 m³/jaar (6939802 m³/jaar in 2013) water onttrokken 

aan de Zuid-Willemsvaart.  Meer dan de helft van het onttrokken oppervlaktewater verdampt in de koelcellen 

ca. 4.204.800 m³/jaar (4178520 m³/jaar in 2013). En de overige helft ca; 2803200 m³/jaar (2759400 m³/jaar in 

2013) wordt terug in de in de Zuid-Willemsvaart gespuid. Ca. 3650 m³/jaar (1725 m³/jaar in 2013) afvalwater 

van kuisactiviteiten wordt in de openbare riool geloosd. 
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Oppervlaktewater zal niet gebruikt worden voor de aanmaak van ketelvoedingswater. 

3.3.3.1.3 Hemelwater 

In deze paragraaf wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid hemelwater die op het terrein zal 

neervallen. Dit is een eerste inschatting. Dit zal nader berekend worden door een architect en vermeld worden 

in de 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. 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. 

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. 

3.3.3.2 Afvalwater 

Bij de normale exploitatie van de centrale dient rekening gehouden te worden met volgende 

afvalwaterstromen: 

• niet-verontreinigd hemelwater; 

• mogelijk verontreinigd hemelwater; 

• sanitair afvalwater; 

• procesafvalwater; 

• koelwater. 

3.3.3.2.1 Niet-verontreinigd hemelwater 

De hoeveelheid niet-verontreinigd hemelwater (hemelwater die op de daken neervalt) wordt ingeschat op ca. 

16.051,09 m³/jaar. Dit niet-verontreinigde hemelwater wordt opgevangen in een bufferbekken en in het 

koelwatercircuit gerecupereerd.  

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. Deze infiltratiezone zal via overstort verbonden staan met de RWA . 

De rest van de niet-verontreinigd hemelwater (48.868,25 m³/j) zal geïnfiltreerd worden op de site. 

3.3.3.2.2 Mogelijks verontreinigd hemelwater 

Het hemelwater dat op de vloeistofdichte tankpistes (220 m2) neervalt, wordt beschouwd als potentieel 

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. 
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3.3.3.2.3 Sanitair afvalwater 

Rekening houdende met 40 personeelsleden die tewerkgesteld zijn op de projectsite, wordt ongeveer 1.100 

m³ (1095  m³ in 2013) sanitair afvalwater voorzien per jaar. Dit afvalwater is in hoofdzaak belast met BZV, 

CZV, zwevende stoffen, stikstof en fosfor. Het sanitair afvalwater wordt op de riolering geloosd. 

3.3.3.2.4 Procesafvalwater 

Het procesafvalwater bestaat uit: 

• ketelwaterspui: ongeveer 95000 m³/jaar, wordt gerecupereerd als make-up in het koelwatercircuit 

• water afkomstig van reiniging: discontinue stroom, ongeveer 3650 m³/jaar, wordt in de riolering geloosd 

• Spui van ketelvoedingswaterbereiding en van de regeneratie van de condensaat polishing eenheid: 

ongeveer 55000 m³/jaar, wordt gerecupereerd als make-up in het koelwatercircuit 

3.3.3.2.5 Koelwater 

Koelwater wordt onttrokken van de Zuid-Willemsvaart. Een hybride koel toren zal gebruikt worden voor koeling 

proces. Het water zal onttrokken worden met een jaarlijks gemiddelde van ca. 800 m³/h(769 m³/h in 2013). 

Het koelwater zal, gemengd met de 3 andere procesafvalwaterstromen, geloosd worden in de Zuid-

Willemsvaart met een jaarlijkse gemiddelde van ca. 320 m³/h (315 m³/h in 2013). 

3.3.3.3 Waterbalans 

Voor de waterbalans verwijzen we naar hoofdstuk 5.2.  

3.3.4 Afvalstoffen 

De hoeveelheden afvalstoffen, die bij normale operatie vrij komen, zijn heel beperkt en bestaan uit: 

• Slib, afkomstig van de zandfiltratie 

• Residu van de olie afscheider 

• Gebruikte smeerolie 

• Verpakkingsafval (vb. verpakkingen van chemicaliën) 

• Kleine hoeveelheden industrieel afval, afkomstig van onderhoud (metaalafval, kabels, …) 

• Kleine hoeveelheden gelijkgesteld huishoudelijk afval, afkomstig van kantoorruimtes (papier, karton, 

plastic,…) 

• Koelvloeistof 

• Luchtfilters 

• Poetsdoeken met olie 

Alle stromen zullen gescheiden ingezameld worden en afgevoerd naar een erkende verwerker. 

3.3.5 Transport 

Tijdens de constructiefase zullen zo’n 500 tot 1000 mensen actief zijn op de site. Wanneer ervan wordt uit 

gegaan dat de helft met minibusjes zal komen (contractors) en de andere helft met lichte bestelwagens of 

personenwagens, dient rekening gehouden te worden met max. 250 bijkomende voertuigen per dag tijdens 

de constructieperiode. De aanvoer van materialen kan aanleiding geven tot max. (in pieken) 50 bijkomende 

vrachtwagens per dag over de 36 maanden durende constructieperiode. De exacte route van alle transport 

gelieerd aan de constructiefase is niet gekend maar alle verkeer zal uiteindelijk de site bereiken via de N771 

(Europalaan), komende van zowel oostelijke als westelijke richting, en de Pannenhuisstraat (alle verkeer). 

Bij normale exploitatie zal het aantal transporten van en naar de eenheid beperkt zijn. Het betreft hier enkel 

de woon-werk verplaatsingen van het personeel (ongeveer 20 werknemers/dag shift), de aanvoer van 

hulpstoffen en de afvoer van afvalstoffen. 

.
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4 METHODIEK EN SCOPING 

4.1 Reeds gevoerd onderzoek 

In 2013 heeft Arcadis een MER opgesteld voor Dils Energie voor een CCGT met een productiecapaciteit van 

2 x 460 MWe (totaal 920 MWe). Deze MER werd op 5 november 2013 goedgekeurd door de overheid 

(PRMER-0504-GK). In 2013 is er ook een milieuvergunningsaanvraag ingediend die op 21/05/2014 werd 

goedgekeurd door de deputatie van de provincie Limburg (nog geen stedenbouwkundige vergunning). Op 

4/7/2014 werd een erratum genomen aan het besluit van de milieuvergunning uitgegeven door de deputatie 

van provincie Limburg. 

  In maart 2019 bevestigde een brief van de POVC (‘provinciale omgevingsvergunningscommissie’) dat voor 

dezelfde opzet (layout en techniek) de resultaten van het MER nog geldig waren. Ook het milieugedeelte van 

de vergunning is nog steeds geldig.  

Sinds het indienen van de milieuvergunningsaanvraag in 2013 is de vergunningenwet echter gewijzigd. 

Tegenwoordig moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd, wat betekent dat het bouwgedeelte 

van de vergunning samen met het milieugedeelte moet worden ingediend voordat het door de overheid kan 

worden goedgekeurd.  

Deze installatie werd echter nog niet gebouwd. In de loop der jaren is de technologie geëvolueerd en kunnen 

modernere CCGT-energiecentrales 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 totale productiecapaciteit van circa 870 MWe tot 920 MWe in plaats van een 

faciliteit van 2 maal 460 MWe (920 MWe). Dus in de nieuwe opstelling zal er slechts één eenheid zijn in plaats 

van twee. De totale elektrische productiecapaciteit zal lager zijn en er zal een recentere technologie worden 

gebruikt.  

Het doel van voorliggende MER-screening is om na te gaan of de milieueffecten van de recentere technologie 

(slechts 1 unit) gelijkaardig of minder zijn dan deze bepaald in het vorige MER (obv de vorige technologie van 

2 units van 460MWe: 2 x F-technologie ). En dat er opnieuw kan besloten worden dat de geplande CCGT 

(nieuwe technologie) geen significante milieueffecten met zich mee zal brengen. 

Op 7/11/2019 werd een interne brainstorm van enkele MER deskundigen (lucht, water, geluid, mens en 

landschap) georganiseerd om de voorwaarden vast te stellen waaraan de nieuwe lay-out zou moeten voldoen, 

om de kans te optimaliseren dat de nieuwe lay-out niet meer impact heeft dan de lay-out van 2013.  

Deze brainstorm resulteerde in een rapport met “recommendations”. Deze aanbevelingen zijn doorgegeven 

aan de investeerder die instaat voor de layout en de technologie van de geplande CCGT. Eén van de 

aanbevelingen was de dimensionering van de schoorsteen. Zo werd de minimale hoogte van schouw 

berekend3 door de luchtexpert waarbij de kans groter is op minder effecten . 

4.2 Alternatieven 

In het vorig MER van 2013 werd er beschreven dat er in 2010 vijf potentiële locatiealternatieven werden 

onderzocht (voor meer info zie vorige MER). 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 

 

 

3 De stapelhoogte (NOx, CO, PM 2,5) werd berekend in functie van D = diameter van de stapel (m), t = 
temperatuur van het gas (° C), R = volumestroom van de gassen, standaardomstandigheden (Nm3 / h), Q = 
massastroom van elk polluent (kg / h) 
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met de Zuid-Willemsvaart voor inname en lozing van koelwater. Hierdoor nemen de koelcellen het oostelijke 

gedeelte van het terrein in.  

Het vorig MER heeft ook de uitvoeringsalternatieven onderzocht. In het vorig MER (2013) en in 

onderstaande  Tabel 4-1 wordt een aftoetsing gemaakt t.o.v. de Beste Beschikbare Technieken voor 

gasgestookte installaties. Hieruit blijkt dat de geplande H-technologie installatie (net zoals de vorige F-

technologie uit vorige MER) aan de Vlaamse BBT voorschriften voor gasgestookte stookinstallaties voldoet. 

De resultaten en aanbevelingen van de Vlaamse BBT studie zijn strenger dan deze van de Europese BREF 

grote stookinstallaties.   

De STEG of CCGT is één van de technologieën waaraan door de CREG de voorkeur wordt gegeven voor 

gecentraliseerde productie op basis van fossiele brandstoffen. Van de fossiele brandstoffen stoot aardgas het 

minste CO2 uit per eenheid primair energieverbruik. Van de productie-eenheden op aardgas is de STEG of 

CCGT de enige die een hoog elektrisch rendement bereikt, waardoor het primair energieverbruik per eenheid 

geproduceerde elektriciteit laag is. Met de recentste CCGT technologie zijn emissies van minder dan 400 g 

CO2/KWhe haalbaar. 

In het vorig MER werd een vergelijking van de milieu-impact en de flexibiliteit van de verschillende mogelijke 

opties voor energieproductie gemaakt waaruit volgde dat een CCGT het hoogste rendement en de laagste 

specifieke emissies voor broeikasgassen alsook voor andere polluenten heeft in vergelijking met de meer 

klassieke centrales en energieopwekking op basis van hernieuwbare bronnen. De optie van de CCGT vertoont 

ook geen andere relevante milieueffecten. Voor de opties die niet gebaseerd zijn op verbranding (wind en 

zonnepanelen), zijn er grotere oppervlaktes nodig (voor dezelfde capaciteit van 870- 920 MWe), bovendien 

zijn ze minder flexibel dan een CCGT en passen ze niet op het gekozen terrein. 

In het MER (2013) werden geen locatie- of uitvoeringsalternatieven bestudeerd. Uit de conclusies van het 

MER bleek dat de aard van de mogelijk milieueffecten geen aanleiding gaf tot het beschouwen van 

alternatieven.  Ook voor voorliggend project (nieuwere technologie) kan er besloten worden dat er geen 

relevante locatie- of uitvoeringsalternatieven bestudeerd moeten worden.  
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Tabel 4-1:  Aftoetsing van het voorgestelde concept aan de Beste Beschikbare Technieken voor gasgestookte stookinstallaties 

Beste beschikbare techniek Implementatie in het voorgestelde concept 

Een doelmatig en doeltreffend milieuzorgsysteem. 
De nieuwe eenheid zal beschikken over zorgsystemen voor milieu, veiligheid, kwaliteit en gezondheid. Deze 

zorgsystemen houden zowel rekening met de groepsdoelstellingen als met de lokale vereisten. 

Gaslekdetectiesysteem. 
Gaslekdetectie wordt voorzien op pertinente locaties binnen en buiten, in het gasontspanstation en de omkasting 

waarbinnen de gasturbine staat opgesteld. 

Energierecuperatie bij ontspannen van het gas d.m.v. 

expansieturbines. 

Omwille van technisch-economische redenen (investering turbine, generator, transformator en hulpeenheden) 

wordt geen energierecuperatie voorzien. Daarnaast zijn er ook logistieke redenen en vooral het feit dat de vereiste 

drukreductie redelijk laag is, maakt dat de energie die zou kunnen gerecupereerd worden heel gering zou zijn. 

Hierdoor kan deze investering niet verantwoord worden.  

Gebruik van een gecombineerde cyclus. Indien de eenheid 

enkel voor elektriciteits-productie wordt ingezet dient een 

elektrische efficiëntie van 54 – 58% gehaald te worden. 

Het project betreft de bouw en exploitatie van een centrale voor elektriciteitsproductie op basis van het principe 

van gecombineerde cyclus. De meeste leveranciers van dergelijke installaties garanderen op dit ogenblik 

elektrische bruto rendementen tot 63%. Voor de H-technologie (gemeten volgens de iso-normen). 

Gebruik van dry low NOx technologie bij nieuwe gasturbines. Dry low NOx is standaard bij nieuwe gasturbines met een dergelijke capaciteit. 

Gebruik van SCR indien bij gasturbines met 

procesgeïntegreerde technieken niet aan de 

emissiegrenswaarden voor NOx kan voldaan worden. 

Ten opzichte van het vorige MER (2013) wordt er nu wel een SCR technologie gebruikt. Dit is dus een 

verbetering en is BBT. 

Mogelijke geluidshinder beperken door:  

Omkapselen van de installaties 

De gasturbine en stoomturbine worden in gebouwen geplaatst. De gasturbine en generator worden voorzien van 

akoestische materialen. De uitlaat van de schouwen en de luchtinlaat worden voorzien van geluidsdempers opdat 

voldaan wordt aan de normen voor geluidemissies. 

Constructie van gebouw selecteren volgens 

geluidsisolerend effect 

De gebouwenworden voorzien van de noodzakelijke geluidsisolatie om aan de geldende lokale eisen inzake 

geluidskwaliteit te voldoen. 

Gebruik van geluidsdempers in in- en uitlaatkanalen Akoestische isolatie wordt gebruikt ter hoogte van de waterinjectiepompen en aan andere inlaat pompen. 

Gebruik van trillingsisolatoren en flexibele verbindingen Trillingsisolatoren en flexibele verbindingen worden standaard voorzien, ook omwille van mechanische vereisten. 
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4.3 Referentiesituatie en geplande situatie  

In deze merscreening ligt de focus op het vergelijken van de potentiële effecten voor het milieu t.o.v. de vorige 

layout om na te gaan of het besluit van de MER uit 2013 nog geldig is. In het MER (2013) werd de 

referentiesituatie gedefinieerd als de toestand van het studiegebied waarnaar gerefereerd wordt in functie 

van de effectvoorspelling'. Het is de situatie waarmee de situatie bij uitvoeren en functioneren van een project 

vergeleken wordt om tot een duiding van de milieueffecten te komen. In de MER werd de situatie van het 

studiegebied en van de leefgemeenschap, met name de situatie op vlak van lucht, water- en bodemkwaliteit 

en de geluidstoestand als referentiesituatie weerhouden (afhankelijk van de beschikbaarheid van de meest 

recente gegevens op het ogenblik van het uitwerken van het MER in 2013). 

In deze MER-screening zal er worden gecontroleerd of er anno 2020 enkele significante veranderingen 

zijn in de referentiesituatie in vergelijking met de situatie die werd besproken in de vorige MEB (2013). 

Dit zal hoofdzakelijk gebeuren  op basis van kaartmateriaal en luchtfoto's. 

De geplande situatie van het MER 2013 is de toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van 

het geplande project van de CCGT-eenheid met vorige layout (F-technologie). De geplande situatie van 

voorliggende merscreening is de toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het geplande 

project, namelijk de CCGT-eenheid met de nieuwe layout volgens de laatste stand van zake technologie.  

In de merscreening wordt de geplande toestand van de nieuwe layout van de CCGT installatie vergeleken met 

de geplande toestand van de vorige goedgekeurde MER. 

Bij de ontwikkelingsscenario’s kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de autonome ontwikkeling 

en de gestuurde ontwikkeling. De autonome ontwikkeling van een studiegebied zijn de veranderingen aan dat 

gebied zonder gestuurde beïnvloeding van buiten af. Bij de gestuurde ontwikkelingen wordt bvb. rekening 

gehouden met het gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, structuurplannen of gekende, geplande 

ontwikkelingen. In het kader van deze MER-screening worden geen ontwikkelingsscenario’s opgenomen 

aangezien niet verwacht wordt dat het studiegebied wijzigingen zal ondergaan die een relevante impact zullen 

hebben op de inhoud van dit MER. Er zijn geen ontwikkelingsscenario’s. Wel kan er hier opgemerkt worden 

dat in het MER van 2013 de bouw en de exploitatie van het bedrijf Torr Coal (een biomassaverwerkend bedrijf) 

ten noordoosten van het projectgebied en van 3 windturbines ( nl. 1 van Limburg Win(d)t en 2 van Storm 

Management NV) als ontwikkelingsscenario werden opgenomen. Deze 2 projecten zijn momenteel in 

exploitatie en worden hier dus niet meer als ontwikkeling beschouwd. 

.
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4.4 Globale methodiek 

Het doel van voorliggende MER-screening is om na te gaan of de milieueffecten van de recentere technologie 

(slechts 1 unit) gelijkaardig of minder zijn dan deze bepaald in het vorige MER (obv de vorige technologie van 

2 units van 460MWe: 2 x F-technologie ). Of dat er opnieuw kan besloten worden dat de geplande CCGT 

(meest recente technologie) geen significante milieueffecten met zich mee zal brengen. 

Daarvoor zullen voor de verschillende disciplines de milieu-effecten van de vorige en huidige technologie 

vergeleken worden. Wanneer er andere effecten zouden voorkomen zullen deze getoetst worden aan de 

geldende richtwaarden. Verder zal er ook nagegaan worden of de milderende maatregelen die in 2013 

voorgesteld werden nog van toepassing zijn of als deze moeten bijgeschaafd worden.  

Het doel van Dils Energie is om steeds de meest economische CCGT met de minste impact op het milieu te 

bouwen. Gezien de technologie echter niet stil staat zal voor voorliggende screening uitgegaan worden van 

enkele maximale kenmerken zoals bijvoorbeeld: 

• De machinecapaciteit kan vandaag de dag 870/890 MWe zijn, maar kan de komende jaren mogelijks nog 

licht toenemen. In de vergunningsaanvraag zal er bijgevolg uitgegaan worden van de maximale capaciteit 

van 920 MWe die momenteel reeds vergund is (milieuvergunning van 2013) 

• De dimensies van de gebouwen zullen in de plannen als maximaal getekend worden. Ook voor de discipline 

“landschap” zullen de grootst mogelijke gebouwen beoordeeld worden (worst-case). Voor de discipline 

“geluid” daarentegen geven kleinere gebouwen minder geluidsafscherming. Voor de discipline “geluid” zal 

er bijgevolg gemodelleerd worden met kleinere gebouwen ‘worst case. Per discipline zal aangegeven van 

welke “worst case” aannames er werden uitgegaan.  

• Worst case mogelijk aanwezige producten of emissies… 

• … 

 

De maximale kenmerken worden verder gebruikt voor de beschrijving en een beoordeling van de realistische 

worst case4 impact.  

Indien uit de beoordeling blijkt dat het worst case-scenario aanvaardbaar is, dan is het project aanvaardbaar. 

Deze benadering laat toe dat –binnen de vooropgestelde turbinespecificaties en overeenkomstig worst case-

scenario- een optimale CCGT kan gerealiseerd worden, rekening houdend met de voortdurende 

technologische evoluties in de sector.  

 

 

 

 

4 De worst case benadering is een benadering die aanvaard is door de Raad van State en Raad voor 
Vergunningsbetwistingen en zit ingebakken in de VLAREM-wetgeving. 
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5 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE 
MILIEUEFFECTEN PER DISCIPLINE  

Hierna wordt per discipline een beschrijving gegeven van de methodiek die gevolgd zal worden voor de 

beschrijving en beoordeling van de milieueffecten. Deze beschrijving omvat telkens de volgende elementen: 

• afbakening van het studiegebied; 

• beschrijving van de referentiesituatie; 

• effectbeschrijving en –beoordeling; 

• milderende maatregelen. 

 

De beoordeling gebeurt voornamelijk bij volcontinu bedrijf, aangezien hiervoor de grootste potentiële effecten 

worden verwacht. Indien nodig zal de specifieke impact bij piekbedrijf eveneens besproken worden. 
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5.1 Lucht 

5.1.1 Methodologie en afbakening van het studiegebied 

Tijdens deze beoordeling gaan we de methodologie van het initiële MER van 2013 overnemen. Waar er 

wijzigingen zijn, omgevingsfactoren, projectfactoren of methodologische aspecten relevant bij het opmaken 

van een milieueffectrapport, zullen deze worden meegenomen, besproken en geëvalueerd met betrekking tot 

mogelijke effecten. De eerste fase omvat altijd een vergelijking tussen de verschillende factoren een tweede 

fase omvat, bij een mogelijks belangrijke verschillen een toetsing en een beoordeling. Het studiegebied van 5 

km is geschikt in het kader van deze beoordeling. Figuur 5-1 toont het studiegebied en de relevante 

toetsingspunten waar de impact van de activiteiten van Dils-Energie beoordeeld is. Het studiegebied behoeft 

in dit kader geen aanpassingen. De meetpunten werden zowel geselecteerd voor de overdracht naar de 

discipline mens als voor de overdracht naar de discipline fauna en flora. In het kader van deze beoordeling 

kunnen de meetpunten ongewijzigd blijven. Op onderstaande Figuur 5-1 en in onderstaande Tabel 5-1 is een 

overzicht gegeven van de beoordelingspunten van het vorige MER die in het kader van deze beoordeling 

dezelfde blijven.  

 

Figuur 5-1: : Overzicht van de beoordelingspunten  
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Tabel 5-1:  overzicht van de beoordelingspunten 

Nr. Plaats 

Luchtbeoordelingspunten 

1 Dilsen(Stokkem 

2 Rotem 

3 Elen 

4 Reselt 

5 Lanklaar 

6 Stokkem  

7 Neeroeteren  

8 Opoeteren 

9 Maaseik  

10 Grevenbicht (NL) 

11 Woonlint Kantonsweg 

Groen beoordelingspunten 

1 
VEN gebied 'Het Bergerven' en Natura 2000(gebied 'Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide 

en Bergerven' (zuid) 

2 
VEN gebied 'Het Bergerven' en Natura 2000(gebied 'Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide 

en Bergerven' (noord) 

3 VEN gebied 'De Grensmaas Noord' 

4 VEN gebied 'De Grensmaas Noord' and Natura 2000(gebied 'Uiterwaarden' 

5 
VEN gebied 'De Middenloop Bosbeek' en Natura 2000(gebied 'Bosbeekvallei en aangrenzende bos( 

en heidegebieden te As ( Opglabbeek ( Maaseik' 

6 
VEN gebied 'De Middenloop Bosbeek' en Natura 2000(gebied 'Bosbeekvallei en aangrenzende bos( 

en heidegebieden te As ( Opglabbeek ( Maaseik' 

7 VEN gebied 'De Hoge Kempen' 

8 VEN gebied 'De Grensmaas Noord' en Natura 2000(gebied 'Uiterwaarden'  

9 VEN gebied 'De Ruiterskuilen(Oudsberg(Solterheide' 

 

Voor de beschrijving van de actuele luchtkwaliteit in het studiegebied wordt gebruik gemaakt van de gegevens 

van het telemetrisch meetnet van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). De volgende relevante polluenten 

worden besproken: NOx, NH3 en de verzurende depositie. De actuele luchtkwaliteit wordt getoetst ten opzichte 

van de geldende normen en luchtkwaliteitsdoelstellingen. In het kader van deze beoordeling worden er geen 

nieuwe modelleringen uitgevoerd gezien de effecten uit het vorige MER beperkt waren en er een gevoelige 

reductie is van NOx. Voor de nieuwe polluent, NH3 wordt, gezien de beperkte absolute uitstoot, een inschatting 

gemaakt.  



 

Datum: 11 november 2020 

  

 

MER SCREENING DILS-ENERGIE NV 

48 van 182 

Gezien aardgas wordt gebruikt als brandstof, zijn de emissies van SO2 en fijn stof verwaarloosbaar, deze 

worden dan ook niet meegenomen in deze beoordeling. De sleutelpolluent die we beoordelen is NOx, enerzijds 

om dat dit de meest kritische polluent is wat betreft uitstoot en wat betreft een mogelijke effect beoordeling. 

Aanvullend wordt een bijkomende beoordeling gegeven van de ammoniak emissies.  

 

CO wordt in deze beoordeling niet meegenomen gezien er geen toename is van CO (1)  en gezien het niet 

kritisch zijn van deze polluent (2). Dit is een algemeen gegeven en werd aangetoond in de vorige MER daar 

er geen negatieve score stond tegenover de emissie van CO. ` 

Globaal kan men stellen dat de technologie niet gewijzigd is. De grootste wijzigingen die belangrijk zijn binnen 

de discipline lucht zijn:  

• In plaats van 2 STEG centrales is de voorliggende beoordeling van toepassing op een 1 STEG installatie. 

Initieel was er een gecombineerd vermogen van ongeveer 1800 MWth deze beoordeling geldt voor 920 

MWe. De geassiocieerde thermische capaciteit is 8% minder dan momenteel in de vergunning opgenomen 

uitgaande van éénzelfde electriciteitsproductie. Dit resulteert in een verbeterde efficiency van de STEG en 

eveneens verminderde emissies.  

• Van twee schouwen naar 1 schouw (voor de positie van de modellering maakt dit geen verschil daar in het 

vorige MER de bronnen zijn samengevoegd om te modelleren).  

• Om de NOx emissies te reduceren werd andere technolgie vooropgesteld, de impact en de mogelijke 

effecten hiervan worden besproken. 

• Door de reductie van NOx zijn er echter nieuwe emissies bijgekomen (ammoniak) die in het initiële MER 

niet bestudeerd werden. De immissieconcetraties hiervan zijn echter zeer beperkt, dit zal in kaart gebracht 

worden en beoordeeld worden.  

• De nieuwe emissie o.w.v. de SCR technologie heeft mogelijks een impact op de verzurende deposities 

doch in absolute hoeveelheid is deze bijdrage waarschijnlijk beperkt, wordt verder beoordeeld.  

We bekijken in deze beoordeling enkel het vollast scenario. Algemeen kunnen we stellen dat er een reductie 

zal zijn van de emissies en dito de immissies. Om minstens een gelijkwaardigheid van de MER aan te tonen 

via deze beoordeing zullen we gebruik maken van emissie reductiefactoren. Als deskundige gaan we hier 

conservatief tewerk door het vollast scenario te hanteren en door gebruik te maken van conservatieve 

emissiereductiefactoren ten opzichte van het vorige MER.  

Voor één polluent is er een bijkomende zij het een beperkte emissie namelijk voor ammoniak. Er wordt en 

concervatieve inschatting gemaakt met betrekking tot de imissiebijdrage en de geassiocieerde bijdrage aan 

de natte en droge depositie.  

De evaluatie van de lokale impact van het project van het initiële MER is gebeurd op basis van de verspreiding 

van de relevante polluenten. Deze verspreiding werd  bepaald op basis van het IFDM model, die de 

immissiebijdrage van het project berekent ten opzichte van de polluentconcentraties in de omgeving. Zoals al 

eerder vermeld gaan we geen nieuwe modelleringen uitvoeren en wordt de imissieconcentratie van ammoniak 

ingeschat op basis van de modellering van stikstofoxide. De inschatting mogen we maken daar de dispersie 

op deze wijze conservatief wordt ingeschat. M.a.w. in de realiteit zal deze dispersie gunstiger zijn gezien de 

schouw hoger zal zijn dan bij de initiële modellering.  

De immissiebijdragen worden getoetst aan de geldende normen of kwaliteitsdoelstellingen voor de 

luchtkwaliteit. De evaluatie van de effecten werd gebaseerd op: (1) de mate waarin de huidige normen en 

kwaliteitsdoelstellingen worden gerespecteerd; (2) de mate van de bijdrage van de STEG-eenheid ten opzichte 

van de luchtkwaliteit in de omgeving; (3) de grootte van het gebied waar de effecten worden waargenomen.  

Het Richtlijnenboek Lucht (2012) bepaalt het significatiekader voor de evaluatie van de jaargemiddelde 

bijdrage. In deze beoordeling wordt dit significatiekader gebruikt. Gezien de resultaten van het vorige MER en 

de reductie of relatief beperkte emissies gebruiken we enkel het significantiekader voor de jaagemiddelde 

bijdrage.  

Voor de constructiefase en de emissies van het verkeer zijn er geen belangrijke wijzigingen die een impact 

kunnen hebben op de mogelijke milieueffecten. Deze worden in deze beoordeling dan ook niet verder 

meegenomen.  
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Emissiereductiefactor NOx:  

Totale uitstoot op jaarbasis in het vorige MER: 2254 ton op jaarbasis 

Totale uitstoot op jaarbasis voor de huidige installatie: 1647 ton op jaarbasis 

Dit is een reductie van meer dan 500 ton op jaarbasis.  

Reductiefactor: 0.73 (berekend)  

Gehanteerde reductiefactor: 0,80 (conservatieve benadering) 

Extra emissie van NH3 

Door het hanteren van SCR technologie ter reductie van de NOx emissies onstaat er in het proces een extra 

uitstoot van ammoniak.  

Totale uitstoot op jaarbasis voor de huidige installatie: 73,4 ton op jaarbasis 

De drempel van het emissiejaarverslag is 10 ton op jaarbasis 

5.1.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

Voor de beschrijving van de actuele luchtkwaliteit in het studiegebied werd gebruik gemaakt van de gegevens 

van het telemetrisch meetnet van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). De volgende relevante polluenten 

worden besproken: NOx en verzurende depositie. De actuele luchtkwaliteit wordt getoetst ten opzichte van de 

geldende normen en luchtkwaliteitsdoelstellingen. In het kader van deze beoordeling gaan we voornamelijk 

opzoek naar de verschillen ten opzichte van de vorige beoordeling.  

Dezelfde meetstations als in de vorige MER zullen gebruikt worden om een beoordeling uit te voeren. Er zijn 

geen VMM meetstations binnen een straal van 10 km rond de site. Er zijn 3 meetstations gelegen binnen een 

straal van 15 km rondom de site (zie onderstaande tabel). De polluent die relevant is wordt weergegeven.  

Meetstation  Locatie  Polluent  
Afstand en richting 
ten opzichte van de 
site km  

47N027  Bree  NOx 11,3 NW  

30MA02 en 39MA02  Maasmechelen  
NOx en droge en verzurende 

depositie - Ammoniak 
11,9 NW  

47E812  Genk NOx  14,2 ZW 

 

De actuele luchtkwaliteit kan ook worden besproken op basis van de interpolatiekaarten die de VMM ter 

beschikking stelt voor NO2 en NH3 

Ten opzichte van het vorige MER zijn er geen indicaties dat hier belangijke wijzigingen in de gemeten 

achtergrondconcentraties zijn opgestreden.  
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5.1.2.1 Algemene luchtkwaliteit  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de algemene luchtkwaliteit gemeten en via de 

interpollatiekaarten in functie van het meetstation.  

Locatie  Polluent  Afstand en richting ten opzichte van de site  

Bree  

NOx 

 

16 μg/m3 

11,3 NW  

Maasmechelen  

NOx  

 

18 μg/m3 

 

Droge en verzurende depositie:  

 

2011: 742 Zeq/ ha.jaar 

2017: 776 Zeq/ ha.jaar 

 

Berekend door VLOPs: 4 à 6 

μg/m3 

11,9 NW  

Genk 
NOx  

16-20 μg/m3 
14,2 ZW 

 

NO2 

Als bron hanteren we hier de beoordeling van het vorige MER en de geactualiseerde interpolatiekaarten van 

de VMM. Als achtergrond concentratie werd in de initiële MER 20 μg/m3 aangenomen. Op basis van de 

gegevens van de V.M.M. (www.vmm.be), is deze waarde als achtergrond concentratie voor deze MER-

screening nog geldig (stikstofoxide, NO2, jaargemiddelde).  

NH3 

Via de interpolatiekaarten van de VMM stellen en achtergrond concentratie van VLOPS stellen we een 

achtergrondconcentratie van 4 à 6 μg/m3 voor. Ammoniak nemen we mee in de beoordeling via de verzurende 

depositie.  

Verzurende depositie  

Voor een beeld te krijgen van de verzurende depositie maken we gebruik van de zuurequivalenten, dit is een  

maat voor de hoeveelheid zuur die kan ontstaan in bodem of water. 1 mol H+ is 1 zuurequivalent. Zeq wordt 

gebruikt als eenheid om de verzuringsgraad van verontreinigende stoffen te meten. Eén zuurequivalent komt 

overeen met 32 gram zwaveldioxide, 46 gram stikstofoxiden of 17 gram ammoniak 

In de beoordeling van voorliggende MER-screening focussen we ons eveneens op de bijkomende verzurende 

depositie van NH3, van deze depositie maken we een conservatieve inschatting. De reductie tengevolge van 

de verminderde NOx wordt eveneens in rekening gebracht.  

SO2, CO  

Gezien het om een aardgascentrale gaat wordt SO2 niet beoordeeld. Aanvullend wordt CO niet als kritisch 

beschouwd. In het vorige MER was er geen enkele effect van deze parameters.   

http://www.vmm.be/
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5.1.2.2 Toetsing aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de relevante grens-en richtwaarden voor de 

beoordeling van de luchtkwaliteit. De grens-en richtwaarden zijn niet gewijzigd sinds het vorige MER. Voor 

ammoniak hebben we de richtwaarden bijgevoegd.  

 

Polluent  Grenswaarde (μg/m3)  Richtwaarde (μg/m3) of (Zeq/ha.j) Bron  

NO2 

40       jaargemiddeld   

200     uurgemiddeld  (max. 18 

overschrijdingen/jaar)  

 Vlarem II 

NOx 
30       jaargemiddeld (bescherming 

ecosysteem)  
 Vlarem II 

Deposities  

Naaldbossen: 1400 

Heide op zandgronden: 1400 

Loofbossen op armere zandgronden: 

1800 

Loofbossen op rijkere gronden: 2400 

Heide of zandgronden: 300-700 

Lange termijndoelstelling MINA: 1400 

(2030)  

Vlarem II en MINA 

NH3   

50 (halfuurgemiddelde) 

 

5 (SCR technologie) 

Vlarem II, andere 

sector  

Infomil 

Uit de vergelijking van de actuele luchtkwaliteit in het studiegebied met de grens- en richtwaarden is het 

duidelijk dat:  

Voor NO2 worden de jaargemiddelde grenswaarden ruimschoots gerespecteerd in het initiële MER, dit is voor 

de huidige beoordeling in voorliggende MER screening eveneens nog van toepassing.  

Voor de verzurende depositie zijn de doelstellingen (Vlarem II): 1.400 Zeq/ha.j voor naaldbossen en heide op 

zandgronden 1.800 Zeq/ha.j voor loofbossen op armere zandgronden 2.400 Zeq/ha.j voor loofbossen op 

rijkere gronden. In het MINA-plan werd de lange termijn doelstelling van 1.400 Zeq /ha.j vastgelegd voor 2030.  

Voor gevoelige gebieden (zoals heide of zandgronden) bedragen de doelstellingen 300-700 Zeq/ha.j voor 

2030 (Richtlijnenboek landbouwdieren 2011). In het initiële MER werd er geconcludeerd dat de doelstellingen 

van Vlarem II worden gerespecteerd in het studiegebied voor alle vegetatietypes, behalve voor naaldbomen. 

Dit is ook in de huidige situatie nog van toepassing. 

De lange termijndoelstellingen worden echter nog steeds overschreden, dit is het geval voor de meeste 

locaties in Vlaanderen. Sinds het vorige MER is dit niet gewijzigd.  

Voor het overzicht verwijzen we naar het vorige MER.  

5.1.3 Effectbeschrijving en -beoordeling 

5.1.3.1 Emissies in de geplande situatie 

Met betrekking tot de constructie en de aanlegfase zijn er geen belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten 

opzichte van het vorige MER, de eindbeoordeling van deze fasen blijft dan ook geldig.  
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5.1.3.1.1.1 STEG  

Het nominaal vermogen van deze installatie ten opzichte van deze opgenomen in het initiële MER zal minder 

zijn dan 920 MWe, met een actueel verbeterde thermische efficiëntie. Verder in deze studie zal daarom worden 

gerekend met een worst case scenario waarbij het vermogen gelijk is aan voornoemde maxima, dus een totaal 

elektrisch vermogen van 920 MWe. Algemeen kunnen we er dus vanuitgaan dat bijna al de emissies en dito 

immissieconcentraties zullen dalen, dit voornamelijk door de SCR technologie en verbeterde themische 

efficiëntie. Hoogcalorisch aardgas (H-gas), dat normaliter voor elke toekomstige STEG-eenheid standaard zal 

worden gebruikt volgens de CREG (2009), heeft een gemiddelde bovenste verbrandingswaarde (BVW) van 

41,86 MJ/Nm3 (34,58 – 46,05 MJ/Nm3) en een gemiddelde onderste verbrandingswaarde (OVW) van 37,78 

MJ/Nm3 (31,20 – 41,56 MJ/Nm3). Op basis van de gemiddelde OVW zal het aardgasverbruik bij vollast 

ongeveer 156650 Nm3/u bedragen.  

In het initiële MER werd gemodelleerd met  Nox emissies van 50 mg/Nm3. In deze MER screening hanteren 

we 40 mg/Nm3. In de praktijk moet er voldaan worden aan de BBT (BREF guidance, die voor dit type van 

installaties nog conservatiever is).  

Artikel 3.12.2.4.2 van VLAREM III stelt echter dat de jaargemiddelde emissiegrenswaarde voor NOX voor dit 

type installatie 30 mg/Nm³ bedraagt, weliswaar met een rendementscorrectie. Bij een netto-rendement bij ISO-

condities van 62% wordt dit 33,8 mg/Nm³. Aan deze waarde zal voldaan worden door de STEG. Dit resulteert 

in een bijkomende reductie van de emissies.  

Continu bedrijf komt overeen met 8.760 uren vollastbedrijf per jaar.  

Tabel 5-2 geeft een overzicht van de emissies van de STEG-eenheid in continue bedrijf.  

Tabel 5-2: emissies van de STEG-eenheid in continue bedrijf 

Cyclus  

15% O2, 
droog 

Parameter 
Werkinguren  

uur/jaar  

Grenswaarden 

mg/Nm3 

Afgasdebiet 

Nm3/uur 

Emissievracht 

kg/uur 

Emissievracht 

ton/jaar 

Continue 

oud 
NOx 8760 50 2572800  2254 

Continue 

nieuw  
NOx 8760 40 4699480 188 1647 

 

Zoals reeds boven gesteld zitten we met een reductie van NOx met 607 ton op jaarbasis ten opzichte van het 

initiële MER. Op basis van deze absolute verminderingen hebben we een emissiereductiefactor voorgesteld 

voor NOx die bij de vergelijking van de immissies gehanteerd zal worden. We hebben deze conservatieve 

reductiefactor vastgesteld op 80%. Hierdoor kunnen al de relevante emissies van de ondersteunde installaties 

mee in de beoordeling opgenomen worden.  

5.1.3.1.1.2 Schoorsteenhoogte  

De schoorsteenhoogteberekening dient overeenkomstig de bepalingen van Vlarem, Titel II, Art. 4.2.2.3. te 

gebeuren.  

De minimum schoorsteenhoogte werd berekend overeenkomstig het nomogram uit TA Luft (nr. 2.4.3). 

Volgende input is hiervoor nodig:  

1. D = schoorsteendiameter (m) ( 

2. t = afgas temperatuur (°C)  

3.  R = volumedebiet van de afgassen, standaardcondities, droog (Nm3/uur)  

4. Q = massadebiet van elke polluent (kg/uur)  

5. S = S-factor waarde toegewezen aan elke polluent overeenkomstig Bijlage B van de TA Luft (0,1 voor NOx 

en 7,5 voor CO).  
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Deze schoorsteenhoogte is gewijzigd ten opzichte van het vorige MER. De hoogte is  toegenomen en de 

uittredetemperatuur van de afgassen  o.w.v. de energieefficiëntie is gedaald. Deze twee parameters 

compenseren elkaar wat maakt dat een nieuwe modellering niet nodig is. Wat betreft de immissieconcentraties 

en gezien de voorgaande resultaten, zal er bij de ontvangende puntbronnen geen belangrijk hogere 

concentratie waar te nemen vallen gezien de strengere emissienormen en gezien de verminderde absolute 

vracht van NOx.  

Hulpstoomketel 

In tegenstelling tot bij het vorige MER is er nu maar één hulpstoomketel. Het nominaal thermisch vermogen 

van een individuele hulpketel bedraagt 15 MWth. ten opzichte van een twee ketels van 30 MWth in de vorige 

MER. Dit is 25% van het initieel beoordeelde thermische vermogen. De emissie worst case komt neer op 5,3 

ton NOx per jaar. Tijdens deze beoordeling wordt nog overwogen om eventueel over te gaan tot een 

electrische hulpbron het geen de stikstofuitstoot van de hulpstoominstallatie volledig zou neutraliseren. Bij het 

vorige ontwerp en bijhorende MER werd er ruim 10,2 ton NOx (worst case, continue bedrijf) per jaar uitgestoten 

ten gevolge van de werking van de hulpstroomketels hetgeen momenteel in deze beoordeling neer komt op 

een reductie met 50%.  

Naar alle waarschijnlijkheid zal de NOx uitstoot volledig naar nul terugvallen wat betreft de hulpstoomketel 

daar deze in de toekomst waarschijnlijk elektrisch uitgevoerd zal worden.  

5.1.3.1.1.3 Kleine installaties voor de verwarming van brandstof.  

De kleine stookinstallaties zijn in werking wanneer de installatie in werking is. De emissies worden 

weergegeven voor biede installaties in vollast, hetgeen een zeer conservatieve benadering is. In het vorige 

MER werd rekening gehouden een jaarvracht NOx van 3,6 ton. Door de nieuwe configuratie van de installatie 

genereren de ketels voor de verwarming van de brandstof op jaarbasis 6,4 ton NOx hetgeen een verhoging is 

ten opzichte van het vorige MER. Doch globaal wordt een belangrijke reductie gerealiseerd.  

5.1.3.1.1.4 Nooddiesel 

De nooddiesel van de nieuwe configuratie geeft een NOx uitstoot van 2,9 ton per jaar, in het vorige MER was 

dit 2,3.  

5.1.3.1.1.5 Verwarming 

Een ruimte verwarming wordt voorzien voor gebouwen om de binnentemperatuur op minimum 5°C te houden. 

Deze verwarming heeft een vermogen van 2,5 MWth en zal enkel gebruikt worden wanneer de STEG niet 

draait. Gezien de beperkte uitstoot en de draaiuren asynchroon zijn met de STEG wordt deze niet 

meegenomen in de totale emissies.  

 

  



 

Datum: 11 november 2020 

  

 

MER SCREENING DILS-ENERGIE NV 

54 van 182 

5.1.3.1.1.6 Overzicht van de emissies 

Ook de emissies van NOx en CO van de hulpstoomketel, van de kleine stookinstallaties en van de nooddiesel 

zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de emissies van de gasturbine. Daarom zal in wat volgt enkel rekening 

gehouden worden met de emissies van de gasturbine. Onderstaande tabel geef een overzicht van de emissies 

die gemodelleerd werden in het initiële MER van 2013 en de wijzigingen in het kader van deze beoordeling. 

Er valt een gevoelige vermindering van de emissies van NOx te noteren. Door het gebruik van de SCR 

technologie verhoogt echter licht de ammoniak emissie.  

Globaal kan men stellen dat de emissies afnemen. Specifiek is er een beperkte emissie van ammoniak 

bijgekomen en een verschuiving binnen de emissies van de utilities van de gasturbine.  

Beoordeling  

oud/nieuw 
Parameter 

Uren 

Werkingregime  
Ton/jaar  

Hoofdinstallatie 

Continue 

oud 
NOx 8760 2254 

 NH3 8760 0 

Continue 

nieuw  
NOx 8760 1647 

 NH3 8760 73 

Hulpstoomketel 

Oud  NOx Totaal  10,2 

Nieuw  NOx Totaal  5,2 

Ketels voor de verwarming van de brandstof 

Oud  NOx Totaal  3,6 

Nieuw  NOx Totaal  6,4 

Noodstroomdiesel 

Oud  NOx Totaal  2,3 

Nieuw  NOx Totaal  2,9 

5.1.3.1.2 Koelcelpluimen 

Met betrekking tot de evaluatie van de koelcelpluimen is er ten opzichte van het vorige MER niets gewijzigd. 

De mogelijke hinder zal zeer beperkt zijn.  
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5.1.3.2 Immissiebijdrage  

5.1.3.2.1 Immissiebijdrage van het verkeer in de constructiefase  

De immissiebijdrage van het verkeer zal ten opzichte van het vorige MER niet wijzigingen. De bijdragen waren 

al zeer klein en niets wijst erop dat deze zouden toennemen.  

5.1.3.2.2 Immissiebijdrage van puntbronnen op het terrein 

Wat betreft de immissiebijdrage van de puntbronnen op het terrein hanteren we de reductiefactor van 80%. 

Wanneer we hetzelfde beoordelingskader gebruiken zien we in absolute waarde de bijdrage overal met 20% 

verminderen. Zoals vermeld gebruiken we in het kader van deze beoordeling een conservatieve aanname nl. 

deze bij continue bedrijf. Bij een reductie van de concentratiebijdrage met 20% en een zelfde 

beoordelingskader is de bijdrage nog steeds verwaarloosbaar. Bijkomend zal de centrale opereren aan een 

regime van 33 mg in plaats van het gehanteerde 40 mg/Nm³ NOX . Met andere woorden de reeële 

imissieconcentraties zullen gevoelig lager liggen dan deze berekend met de 80% reductiefactor.  

Bij vollast was er in het vorige MER op 3 beoordelingspunten een beperkt effect vastgesteld. T.t.z. een bijdrage 

van meer dan 1% tot de KD van NOx. In deze geactualiseerde beoordeling, ten gevolge van de emissiereductie 

van NOx is er in geen enkel beoordelingspunt sprake van een beperkt effect elke effectbeoordeling mond uit 

in verwaarloosbaar.  

Wat betreft de bijkomende emissie en dito immissie van ammoniak kan dit enkel, gezien de geringe 

concentratie,  een effect hebben op de natte en droge depositie. Echter net als stikstofoxide voorziet ammoniak 

in zuurequivalenten. Ten opzichte van het vorige MER is het aantal zuurequivalenten zeer significant gedaald 

hetgeen ertoe leidt dat de beoordeling van het vorige MER zeker nog geldig is en dat men zelfs kan praten 

van een belangrijke reductie.  
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5.2 Oppervlaktewater 

5.2.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline oppervlaktewater omvat het oppervlaktewater (de Zuid-Willemsvaart) 

waaruit koelwater wordt gecapteerd en terug wordt geloosd. Rekening houdend met de ligging van de VMM-

meetpunten t.o.v. het lozingspunt zal het studiegebied zich uitstrekken van ongeveer 5 km stroomopwaarts tot 

5 km stroomafwaarts van het lozingspunt van de site. Bovenstaand studiegebied van de initiële MER uit 2013 

is nog geldig voor deze beoordeling.  

5.2.2 Methodologie 

5.2.2.1 Algemeen 

Tijdens deze beoordeing gaan we de methodologie van het initiële MER overnemen. Waar er wijzigingen zijn, 

omgevingsfactoren, projectfactoren of methodologische aspecten relevant bij het opmaken van een 

milieueffectrapport, zullen deze worden meegenomen, besproken en geëvalueerd met betrekking tot mogelijke 

effecten. De eerste fase omvat altijd een vergelijking tussen de verschillende factoren een tweede fase omvat, 

bij mogelijks belangrijke verschillen een, toetsing en een beoordeling.  

De te beoordelen effecten met betrekking tot water zijn niet gewijzigd. In deze beoordeling kijken we naar (1) 

Water management (afvalwater en koelwater), (2) Water verontreiniging,  (3) Temperatuursimpact. Tijdens 

deze beoordeling ligt de nadruk op de reeds gedane kwantitatieve evaluatie en mogelijke wijzigingen.  

Kleine wijzigingen zijn zeker te verwachten ten opzichte van de initiële studie, doch gezien de technologie 

grotendeels hetzelfde is zijn er geen verschuivingen in de milieueffecten te verwachten. Gezien het maar om 

één STEG installatie gaat zullen de effecten waarschijnlijk meestal gereduceerd zijn.  

In deze beoordeling nemen we hetzelfde waterdebiet, het temperatuur profiel opgemaakt in de MER wordt 

gevalideerd op basis vaan metingen uitgevoerd in 2019 door de VMM.  

De nieuwe meetresultaten die door de VMM verzameld werden in het kader van de beoordeling van de kwaliteit 

van het oppervlaktewater worden in deze beoordeling mee opgenomen.  

Bij de evaluatie van de technologie werd duidelijk dat er voor twee componenten verhoogde 

emissieconcentraties zijn in het afvalwater. Deze twee componenten zullen eveneens opnieuw beoordeeld 

worden volgens de methodologie van het richtlijnenhandboek water die in wat volgt kort hernomen wordt. De 

resulterende COD zal eveneens aan een beoordeling onderworpen worden.  

Voor deze beoordeling, beoordelen we enkel het worst case gemiddelde scenario, t.t.z. vollast.  

5.2.2.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 

De methodologie voor de discipline oppervlaktewater leidt tot een kwantitatieve evaluatie. De volgende 

evaluatie werd uitgevoerd in het MER:  

1. kwantificering van aanvoer van water en netto overblijvend hemelwater;  

2. kwantificering van de diverse vormen van gebruik van water;  

3. de inschatting van het belang van de afvoer van (hemel)water via de CCGT-eenheid en eventueel 

bemalingswater tijdens de constructiefase op het debiet van de ontvangende waterlopen en het eraan 

gerelateerd overstromingsgevaar.  
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In wat volgt wordt een actualisering waar nodig doorgevoerd.  

Naast de kwantitatieve gegevens werd met het oog op de evaluatie van de mogelijke waterverontreiniging 

overgegaan tot een zo kwantitatief mogelijke inschatting van de geloosde vuilvrachten van het afvalwater.  

Hiertoe werd een inschatting gemaakt van de bijkomende vrachten, gegenereerd door de STEG- eenheid. De 

emissiesituatie werd voor alle relevante parameters (BZV, CZV, ammonium, totaal N, totaal P, natrium, 

chloride en de opgeconcentreerde mineralen uit het oppervlaktewater (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn)) in 

kaart worden gebracht en de effecten van de lozing op de kwaliteit van de ontvangende waterloop werd 

nagegaan via een statische benadering. Hiertoe werd de permanente (gemiddelde) impact en de tijdelijke 

(worst case) impact op het ontvangende oppervlaktewater bepaald door de berekening van de totale 

concentratieverhoging van de huidige lozing en van de geplande lozing bij volledige menging in het 

oppervlaktewater. Belangrijk om mee te geven is het feit dat er in het vorige MER geen belangrijke bijdragen 

of geen belangrijke effecten te noteren vielen.  

In deze beoordeling geven we een overzicht van de belangrijkste parameters die gewijzigd zijn ten opzichte 

van het vorige MER. De wijzigingen worden volledig analoog gekwantificeerd en beoordeeld zoals in 

bovenstaande beschreven overeenkomstig het richtlijnenhandboek.  

De concentratieverhoging als gevolg van de lozing werd berekend met de volgende formule:  

 

CV = Ce X QL/ QOPP + QL 

 

De bijkomende parameters zullen eveneens volgens deze formule berekend worden.  

 

CV = stroomafwaartse concentratie als gevolg van de lozing  

Ce X QL = jaarvracht van het bedrijfsafvalwater van Dils in de Zuid-Willemsvaart  

QL = afvoerdebiet van Dils  

QOPP = afvoerdebiet van de Zuid-Willemsvaart 

 

Voor de evaluatie van de permanente (gemiddelde) impact van de lozing werd de concentratieverhoging 

berekend op basis van de gemiddelde lozingsconcentraties en het jaargemiddelde debiet van de lozing vanuit 

Dils-Energie bij het Q50-afvoerdebiet van de Zuid Willemsvaart. De berekende totale concentratieverhogingen 

werden getoetst aan de milieukwaliteitsdoelstelling en beoordeeld in functie van de verhouding van de huidige 

immissiekwaliteit t.o.v. de milieukwaliteitsdoelstelling. Voor de bijkomende emissies zullen we dezelfde 

werkwijze hanteren. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de beoordeling.  
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Tabel 5-3: Beoordelingskader voor de evaluatie van de permanente (gemiddelde) impact van de lozing (Bron 
Richtlijnenhandboek 2011). 

 
Concentratieverhoging 
t.o.v. de KD 

Tussen 1-10% Tussen 10-20% Meer dan 20% 

Actuele waterkwaliteit 

t.o.v. de 

kwaliteitsdoelstellingen  

 < 50% 

50% X 75% 

< 75 %  

Beperkte bijdrage 

Beperkte bijdrage 

Relevante bijdrage  

Beperkte bijdrage 

Relevante bijdrage 

Belangrijke bijdrage 

Relevante bijdrage 

Belangrijke bijdrage 

Belangrijke bijdrage 

 

Tabel 5-4: beoordelingskader voor de evaluatie van de tijdelijke (worst case) impact voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke 
parameters (Bron Richtlijnenhandboek 2011). 

Concentratieverhoging  

KD = kwaliteitsdoelstelling 
Effectbeoordling  

 Gevaarlijke stof  

X < 50% KD Beperkt tijdelijk effect  

50% KD<X < KD Relevant (aanvaardbaar) tijdelijk effect  

KD<X  
Belangrijk (onaanvaardbaar) tijdelijk effect: mogelijk risico 

op acuut toxische effecten 

 Niet gevaarlijke stof 

X < 50% D Verwaarloosbaar tijdelijk effect  

50% KD<X < KD Beperkt tijdelijk effect  

KD<X en de frequentie van voorkomen < 10%/jaar  Relevant tijdelijk effect  

KD<X en de frequentie van voorkomen > 10%/jaar 

Belangrijk (onaanvaardbaar) tijdelijk effect. Het tijdelijk 

effect vormt op zicht de aanleiding voor het niet respecteren 

van de KD op jaarbasis.  

 

In het MER werd de impact van de koelwaterlozing op de temperatuur van het oppervlaktewater nagegaan. 

Er zal een temperatuursvalidatie in deze beoordeling uitgevoerd worden. Wanneer nodig zullen er milderende 

maatregelen geformuleerd worden.  

5.2.3 Referentiesituatie  

5.2.3.1 Hydraulische karakteristieken 

De hydraulische karakteristieken van de Zuid-Willemsvaart worden niet gemeten, met andere woorden er is 

in Vlaanderen geen debietsmeting voorzien. In het MER werd een inschatting gemaakt op basis van de 

aangrenzende waterwegen en een debietsmeting in Nederland. Voor deze beoordeling maken we gebruik van 

dezelfde inschatting van het debiet namelijk een daggemiddeld afvoerdebiet van Q 50= 9,23 m3/s en een Q 

90 worst case afvoerdebiet van 6,7 m3/s. Er zijn geen gegevens bekend dat dit debiet door externe invloeden 

gewijzigd zou zijn. De beoordeling wordt voor volcontinu bedrijf (8.760 uur/jaar) doorgevoerd. Dit laatste 
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regime fungeert als worst case benadering gezien dit aantal werkingsuren waarschijnlijk nooit in werkelijkheid 

zal kunnen gehaald worden.  

5.2.3.2 Watertemperatuur   

In Figuur 5-2 wordt een overzicht gegeven van de watertemperatuur. De inschatting is nog geldig. In Figuur 

5-3 hebben we een temperatuur profiel opgemaakt voor 2019 hetgeen aantoont dat het globale temperatuur 

profiel nog geldig is en gevalideerd kan worden. Bijkomend werd nog een validatie uitgevoerd met twee 

bijkomende meetresultaten: juni 2020, 17°C en juni 2019, 21, 6 °C. Beide waarden overschrijden het 

temperatuur profiel niet, het geen ons toelaat om het initiële temperatuur profiel te hanteren gezien vnl. de 

maximale temperatuur hier van belang is.  

 

Figuur 5-2: Temperatuur profiel MER 

 

Figuur 5-3: Temperatuur profiel 2019 (8517000) 
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5.2.3.3 Fysico-chemische waterkwaliteit  

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/1998 dient de Zuid-Willemsvaart (VHAG-code 15, 

waterlichaamcode VL05_183) stroomop- en stroomafwaarts van het lozingspunt van Dils-Energie aan de 

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met bestemming drinkwaterproductie (categorie A3) te voldoen, 

aangevuld met de basismilieukwaliteitsnormen voor een waterloop van het type ‘Grote rivier’ (Rg). Om de 

kwaliteit van de Zuid-Willemsvaart te beoordelen, wordt gesteund op de rapporten van de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) betreffende oppervlaktewaterkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarlijks worden 

door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) metingen uitgevoerd ter bepaling van de kwaliteit van de 

waterlopen in het Vlaamse Gewest.  De geactualiseerde gegevens ten opzichte van het initiële MER werden 

opgehaald van het Geoloket.  In het kader van het MER waren 4 meetpunten van belang om de kwaliteit van 

de vaart stroomop- en stroomafwaarts van het lozingspunt van de centrale te bepalen. Deze meetpunten zijn 

respectievelijk de meetpunten 856000, 853000, 852000, 851700. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 

de meetpunten, hun beschrijving en of er een bijkomende en bruikbare meetgegevens zijn verzameld voor 

deze beoordeling.  

Tabel 5-5: Overzicht en beschrijving van de meetpunten 

Meetpunt Beschrijving Meetgegevens Opmerkingen 

856000 
stroomopwaarts, Smeermaas, Kanaaldijk, aan 

betonnen trap naar beneden.  

Geen actualisatie 

van de generieke 

meetgegevens, 

wel van de 

temperatuur (1 

meting) 

Geen bijkomende 

relevante metingen 

sinds het vorige 

MER. 

Temperatuursmeting 

werd meegenomen 

voor de validatie.  

853000 
stroomopwaarts, Lanklaar, zwaaikom, 1 km afw 

el.centrale Eisden voorbij waterskiclub 

Geen actualisatie 

van de generieke 

meetgegevens, wel 

van de temperatuur 

(1 meting)  

Wordt niet gebruikt in 

de actualisatie. 

Uitgezonderd voor de 

validatie van de 

temperatuur.  

852000 
stroomafwaarts, Bree, Kanaalkaai, in bocht kanaal, 

LO, steiger watersportclub 

Bijkomende 

meetgegevens 

beschikbaar 

hoofdzakelijk van 

metalen  

Wordt niet gebruikt in 

de actualisatie, 

uitgezonderd voor 

validatie van de 

temperatuur. 

851700 
stroomafwaarts, Bocholt, Lozen, Lozerstraat, aan 

grenspaal en tolkantoor  

Generieke 

meetgegevens 

beschikbaar.  

Wordt gebruikt in 

de beoordeling 

voor de validatie 

van de 

waterkwaliteit in het 

initiële MER. Wordt 

ook gebruikt ter 

validatie van het 

temperatuursprofiel 

 

In het kader van deze beoordeling gaan we dezelfde punten hanteren als in het MER. Het meetpunt 856000 

(stroomopwaarts) werd niet bijkomend bemonsterd sinds het vorige MER met betrekking tot de 

fysicochemische kwaliteit. De resultaten van het MER blijven dan ook geldig. De relevante parameters worden 

hier opnieuw hernomen. Wat betreft het meetpunt 851700 (stroomafwaarts), dit werd de afgelopen jaren 

uitgebreid bemonsterd. Om de fysicochemische waterkwalieit te bespreken nemen we de geactualiseerde 

waarden van de belangrijkste parameters uit het vorige MER, dit zijn ondermeer totaal stikstof en totaal fosfor 

en zwevende stoffen en de maximale temperatuur. De selectie van deze parameters is gebaseerd op de 

beoordeling van het vorige MER wat betreft de actuele waterkwaliteit en de kwalitetisdoelstelling en de 

verhoogde emissieconcentraties van de installatie. Deze tabel wordt hieronder weergegeven.  
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Tabel 5-6: Toetsing van de stroomopwaarste waterkwaliteit aan de milieukwaliteitsnormen (856000) 

Parameter  

MKN 

Drinkwater 

Basiskwaliteitsdoelstelling 

Type Rg 

Gem. /halfjaar 
gem./P90/max. 

2008 2009 2010 2011 2012 5 jaar  

T (°c)  - 25 (max.)  20,6 22,7 26,1 24,5 23,10 
26,1 

(max) 

COD 30  15,2 16 56 9,7 13,00 22 

Totaal N (mg 

N/l)  
- 2,5 (halfjaargem. )  3,4 3,2 3,1 2,8 3,3 3,2 

P (Tot.) (mg 

P/l)  
- 0,14 (halfjaargem.)  0,25 0,34 0,27 0,44 0,35 0,33 

SO4
2- (mg/l) 250  -  -  -  -  -  

-  

 

Tabel 5-7: Toetsing van de stroomafwaartste waterkwaliteit aan de milieukwaliteitsnormen (851700) 

Parameter  

MKN 

Drinkwater 

Basiskwaliteitsdoelstelling 

Type Rg 

Gem. /halfjaar gem./P90/max. 

2016 2017 2018 2019 4 jaar 

T (°c)  - 25 (max.)  24,1 22,4 25,7 26,1 26,1 (max) 

COD 30  10,69 11,75 56 10,5 22,23 

Totaal N (mg N/l)  - 2,5 (halfjaargem. )  3,1 3,5 3,1 3,6 3,3 

P (Tot.) (mg P/l)  - 0,14 (halfjaargem.)  0,19 0,24 0,16 0,18 0,19 

SO4
2- (mg/l) 250  45,7 52,75 51,0 50,52 50 

 

Uit het vorige MER blijkt dat de Zuid-Willemsvaart zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts aan de 

kwaliteitsdoelstelling voor productie van drinkwater voldoet, met uitzondering van het gehalte aan totaal stikstof 

en totaal fosfor. Sporadisch wordt stroomopwaarts ook de norm voor het gehalte aan zwevende stoffen 

overschreden, het gehalte aan zwevende stoffen blijkt stroomafwaarts lager dan stroomopwaarts. In het vorige 

MER werd er in 2010 en 2011 een overschrijding gemeten van de maximale watertemperatuur zowel 

stroomopwaarts als stroomafwaarts.  

Bij de geactualiseerd beoordeling noteren we stroomopwaarts één temperatuursoverschrijving en 

stroomafwaarts 2. Globaal, bij de nieuwe beoordeling kunnen we wel stellen dat de totale fosforconcentratie 

gedaald is. 

De drinkwaterkwalitetisnorm met betrekking tot totaal sulfaat wordt ruimschoots gerespecteerd.  
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De Prati-index is een bijkomende parameter die de waterkwaliteit weergeeft, gebaseerd op de resultaten van 

fysico-chemische metingen. Via transformatieformules wordt een waarde berekend die overeenstemt met 6 

klassen, die variëren van niet verontreinigd (klasse 1) tot zeer zwaar verontreinigd (klasse 6). In het 

oorspronkelijke MER werd de de evolutie van de Prati-index voor de periode 2000 – 2011 in de beschouwde 

meetpunten weergegeven. Stroomopwaarts was deze index tussen 2 en 1, stroomafwaarts stabiel op 2. Wat 

het meetpunt stroomopwaarts betreft is er enkel een actualisatie in 2012 gebeurd van de Prati-index met een 

waarde die de trend verder zet nl. 1. In het punt stroomafwaarts valt voor de periode 2012-2019 een stabiele 

Prati-index te noteren namelijk 1. Op basis van de Prati-index is de waterkwaliteit van de Zuid-Willemsvaart 

de laatste jaren aanvaardbaar en duidelijk verbeterd, zowel stroomop- als stroomafwaarts van het geplande 

lozingspunt zit de index rond 1. Ten opzichte van het vorige MER en op basis van de Prati-index kan men 

voorzichtig spreken van een verbetering van de waterkwaliteit.  

5.2.3.4 Actuele ecologische waterkwaliteit  

De VMM bepaalt eveneens de ecologische waterkwaliteit van het oppervlaktewater ter evaluatie van de 

waterloop als biotoop. Dit gebeurt enerzijds op basis van de Belgische Biotische Index (BBI) en anderzijds op 

basis van de Multimetrische Macroinvertebraten Index Vlaanderen (MMIF). Deze laatste index wordt op de 

meetpunten niet bepaald.  

De biotische index evalueert de verontreinigingseffecten die over een langere periode zijn opgetreden in plaats 

van een momentopname. De waarde van de BBI varieert van 0 (uiterst slechte kwaliteit) tot 10 (zeer goede 

kwaliteit). Op basis van de BBI is de biologische waterkwaliteit van de Zuid-Willemsvaart stroomopwaarts goed 

(7) en stroomafwaarts matig (6) wat betreft het initiële MER. Bij de actualisatie van de index in 2013 en 2016 

evalueerde deze (8517000) van (8) naar (5) of van goed naar matig. Stroomopwaarts  evalueerde deze index 

op basis van één meting naar (8).  

Globaal kunnen we stellen dat er ten opzichte van het vorige MER op basis van de enkele actualisaties van 

de BBI geen achteruitgang van de actuele ecologische waterkwaliteit te noteren valt.  

In de omgeving van de site zijn geen belangrijke oppervlaktelozingen bijgekomen die invloed kunnen hebben 

op dit project. Ook actueel is er geen overstromingsrisico van de site of de directe omgeving.  

5.2.4 Effectbeschrijving en beoordeling  

5.2.4.1 Constructiefase 

Tijdens de constructiefase zal – op basis van de bevindingen in de discipline bodem en grondwater – geen 

bemaling nodig zijn. Tijdens de constructiefase kunnen er evenwel bepaalde occasionele lozingen in het 

kanaal plaatsgrijpen door testen die uitgevoerd worden met de waterbevoorrading en –afvoer vóór de 

ingebruikname. Hierbij zullen echter noch de eigenschappen noch de samenstelling van het water gewijzigd 

worden. Deze beperkte wateremissies, zonder wijziging van de eigenschappen of samenstelling van het 

kanaalwater, worden als verwaarloosbaar beschouwd. Bovenstaande beoordeling vanuit het vorige MER is 

nog steeds geldig er zijn geen belangrijke wijzigingen tijdens de constructiefase.  

5.2.4.2 Exploitatiefase  

De waterbalans is te beschouwen in gemiddelde omstandigheden (1) resp. extreme omstandigheden (2) 

(d.w.z. bij warm zomerweer). Beide condities worden in deze discipline beoordeeld naar hun hydraulische, 

thermische en fysicochemische impact. Tijdens deze beoordeling gaan we dezelfde regimes nemen. De 

waterbalans is niet significant gewijzigd ten op zichte van het initiële MER. De belangrijkste waterbalans, 

namelijk deze van het oppervlaktewater is identiek gebleven. Het afvalwater nodig voor kuisactiviteiten is 

bijgesteld, dit was in het vorige MER te krap aangenomen. Algemeen gezien is dit echter zeer beperkt.  

Actuele waterbalans:  

De cijfers tussen de haakjes geven de waterbalans weer van het initiële MER. Deze wijken minimaal af in de 

actueel gehanteerde cijfers.  
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Bron 
Hoeveelheid 
(m3/j) 

Afval water 
Hoeveelheid 
(m3/j) 

Bestemming 

Regen water 77.560,85 
Hemelwater onverharde 

zones 
      48.868,25 Infiltratie 

  Hemelwater daken 16.051,09 Koeling 

  
Hemelwater tankpistes 

(bedrijfsafvalwater) 
186,65 

Via olie-

afscheider naar 

openbare riool 

  
Hemelwater verharde  zones 

excl. Daken  
12.454,86 

Via KWS-

afscheider naar 

infiltratiezone 

met overstort 

naar RWA 

Leiding water 

151.100 

(165795) 

Sanitair afvalwater 
1.100  

(1095) 
Openbare riool 

  

Afvalwater van 

ketelvoedingswaterbereiding 

en van de regeneratie van 

condensaat polishing  

55.000 

(62200) 
Koelcircuit (*) 

  Ketelspui 
95.000 

(102500) 
Koelcircuit 

Oppervlaktewater 7.011.650 (6939802) Koelcircuit verdamping 4.204.800 (4178520) Evaporatie 

  Koelwater 2.803.200 (2759400) 
Zuid-

Willemsvaart 

  
Afvalwater van 

kuisactiviteiten  
3.650 (1752) 

Openbare riool 

(*) 

(*) Een kleine hoeveelheid van het afvalwater van de regeneratie van de ketelvoedingswaterbereiding en condensaat 

polishing zal mogelijks niet aan de vereisten voor hergebruik binnen het koelwatercircuit voldoen. Hetzelfde geldt voor het 

kuiswater afkomstig van het gasturbine washing systeem, dat niet geschikt is voor het gebruik als make-up water. In 

voorkomend geval, zullen deze afvalwaterstromen (ca. 30-120 m3/maand) voor externe behandeling worden afgevoerd. 

De mogelijkheid tot lozing ervan, zal worden geëvalueerd na afronding van het gedetailleerde ontwerp. 

5.2.4.3 Hydraulische impact  

De energiecentrale wordt gekoeld met een gesloten koelwatersysteem dat gebruik maakt van hybride 

koeltorens. Om de kwaliteit van het water in het koelcircuit optimaal te houden, dient er gespuid te worden 

naar de Zuid-Willemsvaart. Het verlies van water als gevolg van de spui en als gevolg van evaporatie in het 

koelcircuit wordt aangevuld door aanvulling van make-up water dat wordt bereid op basis van kanaalwater uit 

de Zuid-Willemsvaart.  

De temperatuur van het koelwater na de koeltorens wordt bepaald door: (1) de temperatuur van de 

omgevingslucht (droge bol temperatuur); (2) de relatieve vochtigheid van de omgevingslucht (natte bol 

temperatuur) en (3) de warmtevracht afkomstig van de STEG ter hoogte van de ingang van de koeltorens. 

Deze laatste hangt af van de belasting of het regime van de STEG.  De belasting van de STEG bepaalt de 

nodige koelbehoefte van de koelcellen. De actuele toevoer naar het koelsysteem is direct gerelateerd met de 

koelbehoefte. De minimum temperatuur van het koelwater dat naar de STEG wordt gebracht is afhankelijk van 

de weersomstandigheden. Bij hybride koeltorens wordt de koeling voornamelijk bereikt door de evaporatie van 

water, namelijk het natte gedeelte. Het droge gedeelte wordt gebruikt om in een totale koelcapaciteit te 
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voorzien, met een beperkte damppluim.  De koelbehoefte van de koeltoren – en daarmee de vereiste 

evaporatiecapaciteit – in combinatie met de toegelaten concentratiefactor van het koelwater, bepalen de 

hoeveelheid koelwater dat naar het kanaal moet worden gespuid. Op jaargemiddelde basis zal bij volcontinue 

werking (769) 800 m3/uur worden onttrokken aan de Zuid- Willemsvaart, waarvan (315) 320 m3/uur terug 

stroomafwaarts zal worden geloosd. In de worst case, bij zeer warm weer in de zomer, zal tot (1041) ca. 1100 

m3/u aan de Zuid-Willemsvaart worden onttrokken, waarvan (428) ca. 440 m3/u terug stroomafwaarts zal 

worden geloosd. Ten opzichte van het gemiddeld debiet in de Zuid-Willemsvaart (Q50, 9,23 m3/s) betekent dit 

een jaargemiddelde bruto onttrekking van 2,4 (2,4)% van het debiet van de Zuid-Willemsvaart en een 

jaargemiddelde netto onttrekking van 1,4 (1,4) % van het debiet van de Zuid-Willemsvaart. De impact van de 

netto onttrekking kan op jaargemiddelde basis als verwaarloosbaar tot beperkt worden beschouwd.  

In het kader van deze actuele beoordeling is dit nog steeds actueel daar de onttrekking niet significant 

verhoogd in debiet. De cijfers tussen haakjes geven de waarde van het vorige MER weer, deze ervoor de 

actuele waarde, die minimaal afwijken van deze van het initiële MER.  

5.2.4.4 Thermische impact  

Op basis van de waterbalansen blijkt dat de temperatuur van het geloosde koelwater in ‘gemiddelde 

omstandigheden’ ca. 20°C en in de worst case tot 28,4°C kan bedragen. De temperatuur van het geloosde 

koelwater is dus in gemiddelde omstandigheden steeds lager dan de maximumtemperatuur (26,1°C) van de 

Zuid-Willemsvaart, terwijl deze in extreme omstandigheden hoger zal zijn dan de maximumtemperatuur van 

de Zuid-Willemsvaart.  De geloosde thermische vracht kan zowel positief als negatief zijn en bedraagt: 2,51 

MWth in gemiddelde omstandigheden ten opzichte van de gemiddelde temperatuur van de Zuid- Willemsvaart; 

1,42 MWth in zeer warme zomeromstandigheden ten opzichte van de maximumtemperatuur van de Zuid-

Willemsvaart. In extreem koude weersomstandigheden en bij minimale temperaturen van de Zuid-

Willemsvaart, kan de thermische vracht geraamd worden op ca. 3,5 MWth.  

Bovenstaande themische balans is nog steeds bruikbaar in het kader van deze beoordeling.  

Rekening houdend met de kwaliteitsdoelstellingen voor drinkwater mag de watertemperatuur in de Zuid- 

Willemsvaart maximum 25°C bedragen. Ter bescherming van de visfauna in de Zuid-Willemsvaart wordt 

rekening gehouden met de kwaliteitsdoelstellingen voor viswater: de maximale watertemperatuur 

stroomafwaarts van het punt van de thermische lozing mag maximum 28°C bedragen en tijdens de 

voorplantingsperiode van vissoorten die koud water nodig hebben, mag de watertemperatuur maximum 10°C 

bedragen. Volgens de bevindingen in de discipline fauna en flora, zijn er geen species gevonden in de Zuid-

Willemsvaart die koud water nodig hebben gedurende de voortplantingsperiode. Bovendien bedraagt de 

toegelaten temperatuurstijging maximum 3°C.  

Aan bovenstaande beschouwing is niets gewijzigd en dit blijft voor deze beoordeling eveneens geldig.  

Op basis van de berekende lozingstemperaturen in gemiddelde en in extreme omstandigheden, blijkt dat de 

temperatuur van het geloosde koelwater bij warm zomerweer hoger kan zijn dan 28°C. Lokaal kan dus de 

maximale temperatuur van 28°C in de Zuid-Willemsvaart als gevolg van de lozing van het koelwater 

overschreden worden. Deze overschrijding is slechts in 2% van de tijd toelaatbaar (conform Vlarem). De 

berekende temperatuurstijging na volledige vermenging van het Q90 debiet van de Zuid Willemsvaart met het 

geloosde koelwater bedraagt 0,09°C voor de gemiddelde en 0,05°C voor de maximum watertemperatuur van 

de Zuid-Willemsvaart. Bij de minimum watertemperatuur van de Zuid Willemsvaart wordt de maximale 

temperatuurstijging geraamd op 0,13°C. Gezien de temperatuurstijging steeds kleiner of gelijk aan 0,13°C 

bedraagt, wordt de impact van de temperatuurstijging als beperkt beoordeeld. De maximale 

temperatuurstijging doet zich voor tijdens de winterperiode. Het risico op overschrijding van 10°C als gevolg 

van de lozing van het koelwater is verwaarloosbaar. Bij volledige vermenging van het Q90 debiet van de Zuid 

Willemsvaart met het geloosde koelwater zal de temperatuurstijging bijgevolg ook nooit 3°C bedragen. In de 

Nederlandse beoordelingssystematiek warmtelozingen (CIW, 2004) wordt er van uitgegaan dat, indien het 

volume van de mengzone waarin de temperatuurstijging hoger is dan 3°C kleiner is dan 25% van de natte 

doorsnede van de ontvangende waterloop, er voor vissen voldoende ruimte bestaat voor migratie om effecten 

te vermijden.  

De mengzone die in het vorige MER berekend werd is nog steeds van toepassing het berekende volume 

bedroeg maar 1/5 van het toegelaten volume van de mengzone.  
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Aan bovenstaande evaluatie in het kader van het vorige MER is niets gewijzigd, zodat dit eveneens van 

toepassing blijft voor deze beoordeling.  
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5.2.4.5 Fysicochemische impact van de verontreiniging 

Lozing in de Zuid-Willemsvaart 

De geloosde vracht in de Zuid-Willemsvaart bestaat uit een combinatie van verschillende bronnen: (1) 

ingenomen koelwater, ingedikt met een factor 2,5 als gevolg van de verdamping in het koelcircuit, inclusief 

additieven voor koelwaterbehandeling en reactieproducten van deze additieven. Ook het effect van de 

voorbehandeling van het ingenomen oppervlaktewater op de concentratie van bepaalde polluenten (zwevende 

stoffen) wordt in rekening gebracht; (2) spui van de ketelwaterbereiding: bevat polluenten van het 

voorbehandelde drinkwater, samen met additionele vrachten van sulfaat en chloride van de regeneratie van 

de harsen van de ionenwisselaars; (3) polluenten van de regeneratie van de condensaat polishing plant: bevat 

verhoogde concentraties van zouten en ammoniakale stikstof (Na, Cl, NH4+); (4) ketelspui, aangerijkt met 

additieven en corrosieproducten (Fe en Cu). Hydraulisch zal de lozing gedomineerd worden door het 

koelwater.  

Globaal is er aan dit lozingprofiel niets gewijzigd.  

(1) Voorbehandeling van het ingenomen ketelwater  

Het onttrokken oppervlaktewater wordt voorbehandeld door filtratie over een zandfilter. Door de 

voorbehandeling worden enkel zwevende stoffen verwijderd (hetgeen een conservatieve benadering is), 

volgens de initiatiefnemer kan een verwijderingsefficiëntie van 85% aangenomen worden. Op basis van de 

gemiddelde en het 90-percentiel van de concentraties van het ingenomen oppervlaktewater (meetpunt 

856000) en de bovenstaande verwijderingsefficiëntie, kan de samenstelling van het behandelde 

oppervlaktewater berekend worden. Zwevende stoffen met flocculantia worden verwijderd met het slib. Het 

oppervlaktewater wordt voornamelijk gebruikt als koelwater, maar occasioneel ook voor blus- en 

kuisactiviteiten. Ten opzichte van het MER is er niets relevant gewijzigd aan het concentratieprofiel van het 

ingenomen ketelwater.  

(2) Bereiding van het ketelvoedingswater 

Het ketelvoedingswater wordt uit drinkwater bereid door omgekeerde osmose gevolgd door ionenwisseling. 

Er is 12 m3/u ketelvoedingswater nodig. De spui afkomstig van de bereiding van het ketelvoedingswater 

bedraagt ca. 6,8 m3/u en bevat componenten van het leidingwater en het concentraat van de inverse osmose 

(RO), samen met een bijkomende vracht van sulfaat, chloride en calcium van de regeneratie van de harsen 

van de ionenwisselaars. De spui van de ionenwisselaar bevat ook mineralen die nog resten in het permeaat 

van de RO.  

Volgens onze informatie zijn deze debieten ongewijzigd en kunnen in de beoordeling ongewijzigd gebruikt 

worden.  

Het leidingwater in Dilsen wordt aangeleverd vanuit het drinkwaterproductiecentrum van Leut. De 

samenstelling van het leidingwater is beschikbaar via de website van de VMW. Voor de berekening van de 

geloosde vrachten als gevolg van de bereiding van het ketelvoedingswater wordt de gemiddelde concentratie 

aan de verschillende componenten in het leidingwater genomen. Er wordt aangenomen dat alle mineralen in 

de spuien van de RO of de ionenwisselaar terechtkomen.  

Na verificatie blijkt dat de samenstelling van het drinkwater niet gewijzigd is, we nemen nog altijd aan dat alle 

mineralen in de spuien van de RO of de ionenwisselaar terechtkomen.  

Deze afvalwaterstroom (6,8 m3/u) wordt naar de Neutra-put gebracht en dan gerecycleerd naar het koelcircuit. 

De berekende samenstelling van de spui van de ketelwaterbereiding is niet gewijzigd en blijven hetzelfde als 

in de vorige MER.  

(3) Koelwater 

Meer dan de helft van het ingenomen voorbehandelde oppervlaktewater verdampt in de koelcellen, de andere 

helft wordt geloosd als koelwater (opconcentratie met factor 2,5). Dit betekent dat de concentratie van alle 
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polluenten in het geloosde koelwater 2,5 keer zo hoog is als in het ingenomen oppervlaktewater (worst case 

benadering).  

In het koelwater wordt regelmatig NaOCl5 als biocide gedoseerd. Dit NaOCl zet zich snel om tot chloride en 

actief chloor. Het actief chloor kan verder reageren met vorming van AOX en trihalomethanen. Op basis van 

gegevens van het Nederlandse Ministerie voor Verkeer en Waterstaat (2004), dient bij toepassing van BBT bij 

de dosering van NaOCl rekening gehouden te worden met volgende bijkomende concentraties in het geloosde 

koelwater:  

Dit is een belangrijke factor en deze werd niet gewijzigd sinds het initële MER.  

• chloride: 10 mg/l  

• actief chloor: 0,2 mg/l  

• trihalomethanen: 100 μg/l  

• AOX: 250 μg/l  

Dit werd niet gewijzigd sinds het initële MER.  

Omwille van het alkaal karakter van het inkomende water moet er ongeveer 150 mg/l sulfaat gedoseerd 

worden door toevoeging van zwavelzuur. Dit resulteert in een bijkomende opconcentratie van 375 mg/ml 

sulfaat rekening houdend met de opconcentratie van 2,5. Analoog aan het alkaal karakter dient er om de 

hardheid te stabiliseren ongeveer 5 mg/l stabilisator toegevoegd te worden aan het water hetgeen resulteert 

in een verhoging van de COD met 12,5 ml/l en bij een gehalte van 1 mg/l fosfaat in een verhoging van 2,5 

mg/l.  

Bovenstaande is een conservatieve benadering, gezien de wijziging  van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

zal er waarschijnlijk minder moeten gedoseerd worden.  

(4) Globale lozing naar de Zuid-Willemsvaart 

Voor de berekening van de jaargemiddelde en maximale samenstelling van de lozing in de Zuid- Willemsvaart, 

werd uitgegaan van de volgende aannames:  

• Indikkingsfactor 2,5 voor de polluenten die aanwezig zijn in het voorbehandelde oppervlaktewater berekend 

op basis van de gemiddelde waarde van de samenstelling van het ingenomen kanaalwater;  

• Maximum (worst case) concentratie van de polluenten in de ketelspui;  

• De gemiddelde samenstelling van de spui van de ketelvoedingswaterbereiding;  

• De gemiddelde samenstelling van het afvalwater van de regeneratie van de condensaat polishing plant.  

De jaargemiddelde samenstelling werd berekend bij het jaargemiddelde lozingsdebiet in het vorige MER, deze 

parameters zijn weergeven in onderstaande tabel met de vermelding ‘oud’. De nieuwe concentraties zijn 

eveneens opgenomen met de vermelding ‘nieuw’.  

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de gewijzigde jaargemiddelde jaarvrachten in continue 

bedrijf  wat betreft de afvalwater lozing van Dils-Energie in de Zuid-Willemsvaart ten opzichte van het initiële 

MER.  

 

 

5 Momenteel gaan we voor de exploitatie vanuit dat NaOCl de meest gebruikelijke biocide voor 
koelwatertoepassing is (en worst case aanname is). De definitieve beslissing over het soort biocide zal 
echter bij de start van de operatie worden genomen (indien het alternatief minder worst case is). 
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Parameter  Eenheid  

Samenstelling 
effluent  

Gem. 

Bijkomende jaarvracht  continu 
bedrijf (kg/j) van de STEG 

CZV oud  mg O2/l   30,6 84169 

CZV nieuw  mg O2/l   42,4 116785 

Totaal P oud  mg P/l 1,2 3194 

Totaal P 
nieuw  

mg P/l 3,5 9610 

Sulfaat oud  mg/l 136,6 376457 

Sulfaat 
nieuw  

mg/l 489,3 1347456 

Hieruit blijkt uit het vorige MER dat de jaargemiddelde lozingsconcentraties van de parameters CZV, totaal 

stikstof, totaal fosfor, opgelost cadmium, opgelost zink, vrije chloor, haloformen en AOX in concentraties hoger 

dan de milieukwaliteitsdoelstellingen voor de Zuid-Willemsvaart zullen worden geloosd. Rekening houdend 

met de maximale samenstelling, worden ook de parameters chloride en zwevende stoffen geloosd in 

concentratie die de milieukwaliteitsdoelstelling overschrijden. Ten opzichte van het vorige MER worden 

dezelfde overschrijdingen verwacht, maar wordt nu ook de kwaliteitsdoelstelling van sulfaat overschreden bij 

initiële lozing. De overschrijdingen van totaal P en CZV zijn iets groter.   

De hoogte van de lozingsconcentraties voor CZV, opgelost Cd en opgelost Zink is te wijten aan opconcentratie 

van polluenten door evaporatie in het koelwatercircuit. Voor stikstof en fosfor is de verhoogde concentratie 

grotendeels te wijten aan opconcentratie van polluenten, maar er is ook een beperkte bijdrage vanuit de 

ketelspui, het afvalwater van de condensaat polishing plant en van de bereiding van het ketelvoedingswater. 

Voor fosfor is er een additionele bijdrage als gevolg van de dosering van de fosfaat houdende oplossing voor 

corrosiebescherming in het koelwatercircuit. Voor vrije chloor, haloformen en AOX is de verhoogde waarde 

uitsluitend een gevolg van de dosering van NaOCl als biocide in het koelwatercircuit. Bovenstaande 

beoordeling uit het vorige MER is nog steeds geldig, aangevuld met een hogere dosering van fosfaat en sulfaat 

ten gevolge van het alkaal karakter van het water en de hardheid.  

In onderstaande tabel wordt de netto jaarlijkse lozingsvracht weergegeven:  

Parameter 

 

Jaarvracht 
in continu 
bedrijf 
(kg/j) 8760 
u/jaar 

Jaarvracht in continu 
bedrijf inname(kg/j) 
8760 u/jaar 

Netto jaarvracht lozing (kg/j) (continu 
bedrijf) 

CZV oud  84168,7 88029,2 -3861 

CZV nieuw  116784 88029,2 28755 

Totaal P oud  3194 2979,5 214,8 

Totaal P nieuw  9610 2979,5 6631 

Sulfaat oud  376457 371889,7 4568 
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Sulfaat nieuw  1347456 371889,7 975566 
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Jaargemiddelde concentratieverhoging als gevolg van de netto lozing van Dils-energie en beoordeling van de 

bijdragen  

Parameter Eenheid 
Samenstelling 
effluent (totale 
jaarvracht) 

Samenstelling 
effluent op basis 
van netto lozing 
(correctie voor 
ingenomen 
concentraties) 

Gemiddelde  
concentratie-
verhoging 
voor de netto 
lozing 

Kwaliteitsdoelstelling 

% bijdrage 

Bijdrage beoordeling 

Effect bedoordeling 

CZV mg O2/l 30,6 < 0 Geen 

30 

0% 

Geen  

CZV 
nieuw  

mg O2/l 42,4 < 0 Geen 

30 

0% 

Geen  

Totaal P mg P/l 1,2 0,1 0,001 

0,14 

0,7% 

Beperkte bijdrage 

Verwaarloosbaar tijdelijk 
effect  

Totaal P 
nieuw  

mg P/l 3,5 2,4 0,024 

0,14 

17% 

Beperkte bijdrage 

Verwaarloosbaar tijdelijk 
effect 

Sulfaat mg /l 137 1,6 0,016 

250 

0,006% 

Beperkte bijdrage  

Sulfaat 
nieuw  

mg P/l 489 35 3,6 

250 

1,44 

Beperkte bijdrage 

Verwaarloosbaar tijdelijk 
effect 

Het is belangrijk om te noteren dat er ondanks gewijzigde concentraties geen belangrijk effect te noteren valt.  

  



 

Datum: 11 november 2020 

  

 

MER SCREENING DILS-ENERGIE NV 

71 van 182 

5.2.5 Synthese 

Met betrekking tot de hydraulische impact wordt jaargemiddeld netto 1,4% en in 90% van de tijd minder dan 

2,6% van het Q90 debiet van de Zuid-Willemsvaart onttrokken. De hydraulische impact wordt als beperkt 

beoordeeld. Dit besluit blijft ook voor deze beoordeling geldig.  

Met betrekking tot de thermische impact is gebleken:  

1. dat de maximale watertemperatuur op basis van het Q90 debiet van de Zuid-Willemsvaart lokaal kan 

zorgen voor een overschrijding van 28°C in extreme zomercondities;  

2. dat de berekende temperatuurstijging na volledige vermenging steeds lager is dan 3°C (nl. 0,09°C voor de 

gemiddelde, 0,05°C voor de maximum en 0,13°C voor de minimum watertemperatuur van de Zuid 

Willemsvaart), zodat er geen risico is op een nieuwe overschrijding van de milieukwaliteitsnorm van 25°C 

als gevolg van de lozing van het koelwater van Dils-Energie NV;  

3. dat de mengzone, waarin zich een temperatuurstijging van 3°C kan voordoen, 1,77 % tot 4,26% van de 

natte doorsnede van de Zuid-Willemsvaart bij Q90 debiet bedraagt. Dit laat voldoende ruimte voor migratie 

van gevoelige vissoorten.  

Op basis van het voorgaande kan besloten worden dat de impact van de thermische lozing op de Zuid- 

Willemsvaart als beperkt kan worden beoordeeld dit blijft ook voor deze beoordeling geldig.  

Gezien de belasting van het afvalwater van Dils-Energie dat naar de openbare riolering zal geloosd worden, 

naar verwachting zeer beperkt is (gelijk aan sanitair afvalwater), worden geen problemen verwacht voor de 

behandeling ervan.  

Met betrekking tot de lozing in de Zuid-Willemsvaart is gebleken dat de permanente impact als aanvaardbaar 

kan worden beoordeeld voor alle relevante parameters. In het initiële MER werd er 1 milderende maatregel in 

rekening gebracht: de correcte dosering van fosfaat houdende additieven en biociden (NaOCl) dient te worden 

bepaald, opgevolgd en aangepast door een gespecialiseerde firma. Deze maatregelen wordt in het kader van 

deze beoordeling aangehouden samen met de voorgestelde monitoringsmaatregelen.  

In het initiële MER werd er besloten dat de tijdelijke (worst case) impact van de geplande lozing  enkel relevant 

is voor de parameter vrije chloor. Aan deze concentratie werd niets gewijzigd. De berekende tijdelijke 

concentratieverhoging is echter steeds lager dan de milieukwaliteitsdoelstelling voor deze parameter zodat er 

niet moet gevreesd worden voor een overschrijding van de kwaliteitsdoelstellingen in de Zuid-Willemsvaart als 

gevolg van de lozing van Dils-Energie. Bovendien moet in rekening gebracht worden dat vrije chloor snel 

afgebroken wordt door reactie met organisch materiaal in de ontvangende waterloop. Bijgevolg wordt ook de 

tijdelijke impact van de lozing van Dils- Energie als aanvaardbaar (niet significant) beoordeeld. Met betrekking 

tot deze beoordeling wijzigt er niets aan de concentratie vrij chloor waardoor dit besluit nog steeds geldig is. 

Bovenstaande blijft geldig voor deze beoordeling.  

Het is belangrijk om te noteren dat er ondanks de verhoogde concentraties geen belangrijk effect te noteren 

valt.  
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5.3 Bodem en grondwater 

De effecten op bodem en grondwater naar aanleiding van de bouw van de CCGT met nieuwe layout zijn 

gelijkaardig aan de effecten die in het vorige goedgekeurde MER werden besproken. Om deze reden wordt 

hier een korte samenvatting beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van de methodiek, 

referentiesituatie en beoordeling wordt naar het vorige MER (2013) verwezen.  

5.3.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

De referentiesituatie werd in het vorige goedgekeurd MER uitvoerig beschreven. In onderstaande paragrafen 

wordt deze kort samengevat een aangehaald waar zich eventuele wijzigingen voordoen.  

5.3.1.1 Pedologie 

Volgens de bodemkaart van België komt er ter hoogte van het projectgebied voornamelijk antropogene bodem 

voor. In het projectgebied komt voornamelijk lichtbruin lemig zand en bruine leem voor. De Pedologie is niet 

gewijzigd in vergelijking met de situatie beschreven in het vorige goedgekeurd MER (2013). 

5.3.1.2 Hydrogeologie 

De quartaire afzettingen en de formatie van Bolderberg vormen een watervoerend pakket. De 

grondwaterstroming van het Kempens Plateau naar de Maas loopt via de ondergrondse grindlagen en treedt 

ui in het laagwaterbed van de Maas. Ter hoogte van het projectgebied bevindt het grondwaterpeil zich tussen 

8 à 15 m onder het maaiveld. De hydrogeologie is niet veranderd in vergelijking met de situatie beschreven in 

het goedgekeurd MER van 2013. 

5.3.1.3 Grondwaterkwetsbaarheid 

Volgens de grondkwetsbaarheidskaart van de provincie Limburg is het grondwater ter hoogte van het 

projectgebied uiterst kwetsbaar. Deze situatie is niet gewijzigd in vergelijking met het MER in 2013. 

5.3.1.3.1 Grondwatervergunningen/grondwaterwinningen 

Onderstaande tabel toont een overzicht van de vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van het 

projectgebied (informatie afkomstig van http://dov.vlaanderen.be). Er bevinden zich 9 vergunde 

grondwaterwinningen. Dit zijn er meer in vergelijking met de situatie beschreven in het MER van 2013. In 

onderstaande tabel worden de wijzigingen aangeduid. 
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Tabel 5-8: Vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van het projectgebied 

Exploitant 
Aantal 
putten 

Vergund tot 

Vergund 
jaardebiet 

(m³/jaar) 

Diepte grondwaterwinning Grondwaterlichaam HCOV-code 

ALRO 1 16/02/2031 90.000 37,00 
MS_0200_GWL_1 / Kempens Aquifersysteem, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 

0253 

VASCO 2 17/01/2028 22.000 40,00 
MS_0200_GWL_1 / Kempens Aquifersysteem, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 

0253 

RECITECH NV 1 12/08/2030 90.000 48,00 
MS_0200_GWL_1 / Kempens Aquifersysteem, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 

0253 

MOORS ROTEM 1 23/12/2029 2.000 11,00 
MS_0100_GWL_1 / Quartair Aquifersysteem, 
freatisch 

0173 

BOUTSEN 
LAMBERT 

1 25/03/2024 4.100 7,00 
MS_0100_GWL_1 / Quartair Aquifersysteem, 
freatisch 

0173 

ZOLEMA 1 22/04/2036 22.000  
MS_0200_GWL_1 / Kempens Aquifersysteem, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 

0253 

EDELCHEMIE 
BENELUX 

2 10/12/2035 25.000 13,5 
MS_0100_GWL_1 / Quartair Aquifersysteem, 
freatisch 

0170 

SEEGERS BETON 2  12.500 15 
MS_0200_GWL_1 / Kempens Aquifersysteem, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 

0253 

COLIMO 10  29.979 100 
MS_0200_GWL_1 / Kempens Aquifersysteem, 
freatisch, plaatselijk semi-freatisch 

0200 
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5.3.1.4 Kwaliteit van bodem en grondwater 

Het bedrijventerrein ‘Rotem’ is gelegen op de voormalige terreinen van de voormalige zinkfabriek van Rotem. 

De bodem is verontreinigd met zware metalen. Het terrein van de voormalige zinkfabriek werd in het verleden 

onderzocht en gesaneerd (afgegraven). De terreinen werden in 2009 gesaneerd verklaard door de OVAM. In 

het vorige MER werd beschreven dat recente studies aangetoond hadden, dat er nog restverontreiniging 

(bodem- en grondwaterverontreiniging) aanwezig is. Bijgevolg zal de toepasselijke wetgeving moeten 

toegepast worden elke keer dat er grondverzet plaatsvindt. In het MER van 2013 werd tevens beschreven dat 

de grondwaterkwaliteit permanent gemonitord werd. 

Volgens de databank Mistral dateert het laatste tussentijdse rapport van de grondwatermonitoring van 2008. 

Dit rapport werd niet goedgekeurd. Aangezien er normaal gezien om de 3 jaar een tussentijds rapport moet 

ingediend worden, wordt er vanuit gegaan dat de grondwaterkwaliteit niet meer permanent gemonitord wordt.  

5.3.1.5 Besluit verschil referentiesituatie tussen situatie MER 2013 en huidige situatie 

Men kan besluiten dat de pedologie, bodemgebruik, hydrogeologie, grondwaterkwetsbaarheid niet gewijzigd 

zijn in vergelijking met het goedgekeurd MER uit 2013. 

In vergelijking met her vorige MER zijn er meer grondwaterwinningen in de omgeving van het projectgebied. 

Verder is ook de permanente grondwatermonitoring stopgezet.  

5.3.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 

In het MER van 2013 werden de mogelijke effecten beschreven ten gevolge van het project. In onderstaande 

tabel worden de verschillende effectgroepen weergegeven en het besluit uit het vorige MER. Vervolgens wordt 

bekeken of er wijzigingen zijn in de huidige situatie in vergelijking met de vorige layout. 

Net zoals in de het MER van 2013 werd voor de effecten beschrijving en -beoordeling rekening gehouden met 

een aanlegfase en exploitatiefase.  

Tabel 5-9: beschrijving effectgroepen en besluiten MER 2013 en wijzigingen in vergelijking met huidige project.  

Effectgroep Besluit MER 2013 
Wijziging in 
huidige situatie? 

Constructiefase 

Structuurwijziging 

Gezien de huidige bestemming van het terrein industriegebied 

is en gezien de bodem in het projectgebied al eerder verstoord 

is geweest (door sanering en andere werken), wordt dit effect 

als verwaarloosbaar beoordeeld. 

Besluit blijft geldig, 

geen wijzigingen 

Profielwijziging 

Gezien de historiek van het terrein en gezien de toplaag van de 

bodem reeds grotendeels verstoord is door de activiteiten die 

eerder plaatsgevonden hebben op het terrein, wordt 

profielwijziging als verwaarloosbaar beoordeeld, aangezien er 

geen natuurlijk bodemprofiel meer aanwezig is.  

Besluit blijft geldig, 

geen wijzigingen 

Wijziging bodemgebruik en 

bodemgeschiktheid 

Gezien het natte en zandige karakter van de bodem in het 

projectgebied is de landbouwkundige waarde van de bodem 

echter gering. De doelstellingen ten aanzien van het 

bodemgebruik werden bovendien reeds bij de opmaak van het 

gewestplan (‘Limburgs-Masland’) bepaald als industriegebied. 

De effecten worden daarom als verwaarloosbaar beoordeeld.  

Besluit blijft geldig, 

geen wijzigingen 

Wijziging bodemstabiliteit 

Aangezien er geen bemaling voorzien zijn, wordt er ook geen 

impact op de bodemstabiliteit verwacht. Het effect van 

wijzigingen in bodemstabiliteit wordt als verwaarloosbaar 

beoordeeld.  

Besluit blijft geldig, 

geen wijzigingen 
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Effectgroep Besluit MER 2013 
Wijziging in 
huidige situatie? 

grondverzet 
De effecten ten gevolge van grondverzet werden als gering 

negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld.  

Hier treden enkele 

wijzigingen op, zie 

paragraaf 5.3.2.1 

Aantasting bodemhygiëne 

en wijziging 

grondwaterkwaliteit 

Indien het grondverzet conform de vigerende wetgeving 

gebeurt, is er geen gevaar dat dit tot bodemverontreiniging zal 

leiden. De impact van eventuele calamiteiten wordt als eerder 

beperkt en lokaal beschouwd, en wordt bijgevolg als gering 

negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld.  

Besluit blijft geldig, 

geen wijzigingen 

Wijziging van de 

grondwaterhuishouding 

Aangezien het heien van palen zeer lokaal en zonder bemaling 

zal plaatsvinden, zullen de mogelijke effecten lokaal en zeer 

beperkt zijn. Er worden bijgevolg geen significante effecten 

verwacht door het heien van palen op de 

grondwaterhuishouding. 

Besluit blijft geldig, 

geen wijzigingen 

Exploitatiefase 

Wijziging 

grondwaterkwantiteit en 

wijziging 

bodemvochtregime 

Gezien ter hoogte van het projectgebied sprake is van een goed 

doorlatende zandgrond, de diepte waarop de grondwatertafel 

voorkomt, wordt geen plaatselijke verlaging van de 

grondwatertafel verwacht, en wordt het effect als 

verwaarloosbaar beoordeeld. Ook de wijziging in het 

bodemvochtregime tijdens de exploitatiefase wordt als 

verwaarloosbaar beschouwd, gezien het zandige karakter van 

de bodem en de afwezigheid van waardevolle vegetatie.  

Besluit blijft geldig, 

geen wijzigingen 

Aantasting bodemhygiëne 

en wijziging 

grondwaterkwaliteit 

Indien alle opslag van producten conform de bepalingen van 

VLAREM (Titel II) gebeurt, wordt geen beïnvloeding van de 

kwaliteit van bodem en grondwater verwacht ten gevolge van 

deze opslag. De kwaliteit van bodem en grondwater kan dan 

enkel aangetast worden door calamiteiten. Dit effect wordt als 

gering negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld. 

De opslag 

hoeveelheden zijn licht 

gewijzigd (zie 

paragraaf 3.3.2.7), 

maar het besluit blijft 

geldig,  

Risico’s via verzurende 

depositie 

Uit de discipline lucht blijkt dat de toename van de verzurende 

depositie kleiner is dan 1% van de langetermijndoelstelling van 

1.400 Zeq/ha.j. De bijdrage van de centrale bij de verzurende 

depositie wordt daarom als verwaarloosbaar beoordeeld.  

Besluit blijft geldig, 

geen wijzigingen 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er wijzigingen zullen zijn in het grondverzet. Bijgevolg wordt in onderstaande 

paragraaf het grondverzet ten gevolge van de aanlegfase van de CCGT met nieuwe layout beschreven. 

5.3.2.1 Grondverzet ten gevolge van het huidige project 

De constructiefase omvat bouwwerken voor de bouw van de centrale zelf en alle ondersteunende constructies. 

Aangezien de ingeschatte volumes wijzigen door de nieuwe layout van de CCGT-installatie worden deze 

volumes hieronder weergeven. Het netto grondverzet voor de bouw van de centrale, inclusief ondersteunende 

eenheden en gebouwen, wordt ingeschat op ca. 26 047 m³ (te ontgraven grond). In de goedgekeurde MER 

van 2013 werd het totale grondverzet ingeschat op 26 950 m³. Het grondverzet zal dus lager zijn in het huidige 

project.  

Tabel 5-10 geeft een overzicht van de vermoedelijk hoeveelheden grondverzet voor alle geplande activiteiten 

tijdens de constructiefase. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het grondverzet dat wordt ontgraven 

voor de verschillende fases. Voor alle types grondverzet zijn afzonderlijke regels opgemaakt binnen het 

VLAREBO. Deze regelgeving wordt in onderstaande paragrafen beschreven. 
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Tabel 5-10:Inschatting grondverzet per locatie  

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een netto grondverzet van ca. 26047 m³ grond zal moeten gebeuren. In 

het vorige MER werd berekend dat er een grondverzet van ca. 26.950 m³ grond diende te gebeuren.  

  

Locatie Benaming grondverzet m³

Roads wegen 7720

Abords de gebieden (voetpaden, ..) 386

00UEN01 Gas conditionering & reductie stationgebouw 1236

00UCA Administratief gebouw 855

00UST Werkplaats en opslaggebouw 1190

00UYE Poortgebouw 35

11UEN Structuur voor gas eindfiltratie & verwarmingsstation 105

UMB01-UHA Gasturbinegebouw & structuur voor warmteterugwiningsstoomgenerator 4549

10ULX Structuur voor regeneratie-installatie (incl. Losstation) 7362

11UMA Stoomturbinegebouw 677

10UBF Structuur vvor generator transformator (gas & ST turbine) 2356

00UGD Waterzuiveringsgebouw 431

00USG Stractuur voor brandweerpompstation (Container) 454

00UGA1 Structuur voor brand & ruw water opslagtank 215

00UGA2 Structuur voor brand & ruw water opslagtank 305

00UGAC Structuur voor gedemineraliseerd waterreservoir 132

00UGJ Cooling tower make-up water building 241

00URA Structuur voor koeltorenpompzone 3934

Nivellering nivellering site en aanleg buffers en bermen -6136

totaal 26047



 

Datum: 11 november 2020 

  

 

MER SCREENING DILS-ENERGIE NV 

77 van 182 

Grondverzet voor bouw centrale  

Aangezien het grondverzet groter is dan 250 m³ dient dit 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 wordt beschreven in 

Hoofdstuk XIII Titel III van het VLAREBO (het Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering).  

Voor de grond die ontgraven zal worden (in het kader van de bouw van de centrale), dient door een erkend 

bodemsaneringsdeskundige een technisch verslag opgemaakt te worden. Op basis van het technisch verslag 

wordt bepaald waar en hoe de uitgegraven grond gebruikt kan worden.  

In het projectgebied werden volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: ‘Nulsituatie te Dilsen Stokkem’, 

Haskoning Belgium NV 2010, Technisch Verslag Grondverzet door ACC Geology in 2012 en lopende 

grondwatermonitoring. De resultaten van deze bodemonderzoeken doen vermoeden dat de afgegraven grond 

zal voldoen aan de normen voor hergebruik binnen de kadastrale werkzone.In eerste instantie wordt ernaar 

gestreefd om alle verplaatsingen van uitgegraven grond op het terrein zelf te laten gebeuren, zonder afvoer 

van grond. Zo zal de uitgegraven teelaarde vermoedelijk op onbebouwde stukken groenzone kunnen worden 

hergebruikt, of ten minste op andere locaties binnen het industrieterrein ‘Rotem’ (bufferwanden, andere 

groenzones…). De initiatiefnemer houdt wel de optie open, rekening houdend met de resultaten van het 

technisch verslag, om grond af te voeren indien deze niet op het terrein zelf of binnen het industriegebied kan 

hergebruikt worden.  

Grondverzet voor aanleg aan- en afvoerleidingen voor koelwater, aanleg elektriciteitsleiding naar Elia 

netwerk en aanleg aansluiting met Fluxys hoofdgasleiding 

De aanleg van de aan- en afvoerleidingen voor het koelwater, de aanleg van de elektriciteitsleiding naar het 

Elia netwerk en de aanleg van de aansluiting met de Fluxys hoofdgasleiding zijn leidingwerken, waarvoor 

binnen het VLAREBO afzonderlijke regels uitgeschreven zijn. Bij leidingwerken valt het grondverzet onder de 

wetgeving voor het gebruik van uitgegraven bodem binnen een ‘zone voor het gebruik ter plaatse’ (artikelen 

158, 166, 167 en 173 van het VLAREBO). Als uitgangspunt geldt dat de zone voor het gebruik ter plaatse 

afgebakend wordt zonder kennis van een analyseresultaat. Dit betekent dat er geen kennis vereist is van de 

kwaliteit van de uitgegraven grond (een technisch rapport dient niet opgemaakt te worden), zolang er aan een 

aantal regels en voorwaarden voldaan wordt.  

Aangezien het ontwerp van de energiecentrale momenteel in volle uitvoering is, is de definitieve positie van 

de aan- en afvoerleidingen voor het koelwater nog niet gekend. Er worden echter geen bijkomende effecten 

of wijzigingen in de effecten verwacht bij een herpositionering van deze leidingen in vergelijking met de 

voornoemde situatie. Verontreinigde grond dient niet afgevoerd te worden voor reiniging indien aan alle 

voorwaarden voldaan wordt en alle maatregelen getroffen worden om bijkomende risico’s voor blootstelling, 

of verspreiding of verplaatsing van de verontreiniging te voorkomen.       

De effecten van het grondverzet zijn vooral te vinden op profiel- en structuurwijzigingen, bodemverdichting, 

verlies aan bodemgeschiktheid en zettingseffecten. Ook het tijdelijk opslaan van grond bestemd voor 

hergebruik oefent een invloed uit op de fysische eigenschappen van de bodem. Deze diverse potentiële 

effecten worden als gering negatief beoordeeld, voornamelijk omwille van het zandige karakter van de bodem.  

Verder bestaat de kans op aantasting van de bodem- en grondwaterkwaliteit. Mits toepassing van alle 

benodigde voorzorgsmaatregelen wordt de kans op het ontstaan of de verspreiding van verontreiniging laag 

ingeschat. Er zal gestreefd worden naar zo min mogelijk afvoer van grond, en naar een maximaal gebruik van 

aanvoergrond van secundaire oorsprong.  

Het grondverzet wordt daarom net zoals in 2013 beoordeeld als gering negatief tot verwaarloosbaar. 

5.3.2.2 Besluit verschil tussen situatie MER 2013 en huidige situatie 

Zoals uit Tabel 5-9 blijkt zijn de meeste besluiten uit het vorige MER van 2013 ook van toepassing voor het 

huidige project met de nieuwe CCGT layout. Enkel de effectgroep ‘grondvezet’ werd opnieuw onderzocht. 

Hieruit blijkt dat het grondverzet lager zal zijn in de nieuwe situatie. Het effect ten gevolge van grondverzet 

werd om deze reden ook opnieuw beoordeeld als gering negatief tot verwaarloosbaar. 
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Voor de discipline bodem- en grondwater kan besloten worden dat het project aanvaardbaar is indien de 

verplaatsing of verdere verspreiding van de restverontreiniging die aanwezig is op het terrein met de beste 

beschikbare technieken wordt tegengegaan. 

5.3.3 Milderende maatregelen 

In het goedgekeurde MER van 2013 worden ook enkele milderende maatregelen voorgesteld. Deze 

milderende maatregelen zijn in het huidige project met vernieuwde layout nog steeds van toepassing. In de 

volgende paragrafen worden de maatregelen opgesomd. Deze worden in voorliggende MER-screening als 

onderdeel van het project beschouwd waarmee sowieso rekening zal worden gehouden.  

5.3.3.1 Constructiefase 

Om de potentiële effecten tijdens de aanlegfase te milderen worden volgende maatregelen voorgesteld: 

• Teneinde structuurwijzigingen, verdichting en verlies aan bodemgeschiktheid ter hoogte van de 

groenzones tegen te gaan, dient men bij de constructiefase deze zones te ontzien voor de uitbouw van de 

werfwegen en opslag , en is het aangeraden om enkel op de drogere zandbodems opslag van 

bouwmateriaal van de aanlegfase toe te staan. Ter hoogte van de werfwegen kan bovendien gebruik 

gemaakt worden van rijplaten. 

• Het grondverzet dient te gebeuren conform de vigerende wetgeving (Hoofdstuk XIII van het VLAREBO). 

Er dient gestreefd te worden naar zo min mogelijk afvoer van grond maar wel naar hergebruik van grond 

binnen het terrein van de centrale zelf of binnen het industriegebied ‘Rotem’. Bovendien dient men te 

streven naar een maximaal gebruik van aanvoergrond van secundaire oorsprong, zoals grond afkomstig 

van grote bouwprojecten uit de omgeving. 

• Bij de tussentijdse opslag van verontreinigde partijen grond moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen 

genomen worden om volgende bijkomende risico’s te vermijden: 

• Het vermengen van de gestockeerde bodem met onderliggende bodem; 

• Het verontreinigen van de onderliggende bodem bij afwezigheid van een verharding of een afdekfolie; 

• Het afspelen en opwaaien van bodemdeeltjes; 

• Het rechtstreeks contact met gestapelde uitgegraven bodem. 

• Door de contractors dient een procedure te worden voorzien die de benodigde acties omvat in het geval 

tijdens de constructiewerken een calamiteit optreedt of indien verontreiniging aangetroffen wordt, om 

verspreiding van of blootstelling aan deze verontreiniging te vermijden of op zijn minst te beperken.  

• Indien bij de uitvoering van de graafwerken alsnog archeologische artefacten worden aangetroffen, dient 

men hiervan binnen drie dagen aangifte te doen bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed conform de 

vondstmeldingsplicht (artikel 8 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch 

Patrimonium). De vondsten en hun vindplaatsen moeten tot de tiende dag na melding in onveranderde 

toestand bewaard blijven, beschermd worden tegen beschadiging of vernieling en toegankelijk gesteld 

worden voor onderzoek. De Vlaamse Regering bepaalt de algemene beschermingsvoorschriften die op de 

bij toevalsvondsten aangetroffen archeologische monumenten van toepassing zijn. De zone met de 

mogelijke vondsten zal zogoed mogelijk afgeschermd worden zodat verdere werkzaamheden op het 

overige terrein geen impact op de vondst kan hebben.  

5.3.3.2 Exploitatiefase 

Met betrekking tot de exploitatiefase: 

• De nieuwe CCGT-centrale dient met betrekking tot alle bedrijfsactiviteiten te voldoen aan de Vlarem II 

normen. 

• Conform het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten dient periodiek een oriënterend bodemonderzoek 

uitgevoerd te worden (om de tien jaar). Aan de hand van deze onderzoeken zal potentiële 

bodemverontreiniging verder opgevolgd worden. 

• Accidentele verontreinigingen tijdens werkzaamheden kan vermeden of beperkt worden door het opstellen 

en opvolgen van werkprocedures die periodiek op hun efficiëntie dienen gecontroleerd te worden. Indien 

er zich een accidentiele verontreiniging zou voordoen, dienen volgens de bepalingen van Vlarebo 

maatregelen getroffen te worden om de ontstane verontreiniging te verwijderen of om te voorkomen dat de 
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verontreinigingen zich zou verspreiden. Nieuwe verontreinigingen dienen bij overschrijding van de 80% 

waarde van de bodemsaneringsnorm gesaneerd te worden tot aan de richtwaarde. 

• Er dienen richtlijnen opgesteld te worden ter opvolging van de reglementaire opslag, het vaststellen van 

visuele verontreiniging en de acties die moeten ondernomen worden bij calamiteiten. 
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5.4 Geluid en trillingen 

5.4.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline geluid werd bepaald uitgaande van de bepalingen in het richtlijnenboek 

voor industrielawaai. Dit betekent dat er een zone tot op 500m van de rand van het  project en het 

industriegebied waarin het project gelegen is, wordt beschouwd.  

Deze zone loopt tot 700m ten noorden, 1150m ten oosten, 1400m ten zuiden en 1000m ten westen van de 

projectzone. Het uiteindelijke studiegebied beslaat een totale oppervlakte van ca. 6.5km². 

De dichtste bewoning is gesitueerd: 

• Ten noorden op een afstand van ca. 500 m van de perceelsgrenzen; 

• Ten oosten op een afstand van ca. 1000 m van de perceelsgrenzen; 

• Ten zuiden op een afstand van ca. 800 m vanaf de perceelsgrenzen. 

 

Daar er zich geen woningen bevinden op minder dan 200m van het project, zal de beoordeling ten opzichte 

van Vlarem II worden uitgevoerd ter hoogte van de meest kritische evaluatiepunten. Daarnaast zal de impact 

van het project ook ter hoogte van de meest nabije woningen alsook natuurgebieden besproken worden.  

Gelieve er nota van te nemen dat ten westen van het project er geen bewoning aanwezig is binnen een afstand 

van ca. 2000 m van de perceelsgrenzen. Gezien deze afstand zal er geen evaluatie worden uitgevoerd ter 

hoogte van bewoning in westelijke richting. 

Het studiegebied met een weergave van de dichtste bewoning en de weerhouden beoordelingslocaties wordt 

gegeven op een luchtfoto in Figuur 5-4 en op een uittreksel van het gewestplan in Figuur 5-5 

5.4.2 Beschrijving van de methodiek 

Tijdens deze beoordeling gaan we de methodologie van het initiële MER van 2013 overnemen. Waar er 

wijzigingen zijn, omgevingsfactoren, projectfactoren of methodologische aspecten relevant bij het opmaken 

van een milieueffectrapport, zullen deze worden meegenomen, besproken en geëvalueerd met betrekking tot 

mogelijke effecten. De eerste fase omvat altijd een vergelijking tussen de verschillende factoren. Een tweede 

fase omvat, bij een mogelijks belangrijke verschillen een toetsing en een beoordeling. Het studiegebied van 

6.5 km² is geschikt in het kader van deze beoordeling. 

5.4.2.1 Referentiesituatie  

De referentiesituatie wordt overgenomen uit het initiële MER van 2013.  

Voor de beschrijving van de referentiesituatie of het oorspronkelijke omgevingsgeluid werden 

geluidsimmissiemetingen uitgevoerd op vijf meetlocaties. Drie meetlocaties (MP1-2-3) werden gekozen voor 

de uitvoering van langdurige omgevingsmetingen. Deze meetlocaties zijn gelegen ter hoogte van de dichtste 

bewoning ten noorden, ten oosten en ten zuiden van het project. Twee meetlocaties (MPa1-2) worden gekozen 

voor de uitvoering van ambulante omgevingsmetingen. Deze meetlocaties zijn gelegen ten westen van het 

project in het natuurgebied. 

De meetlocaties alsook de evaluatiepunten t.h.v de welke de impact van het project zal worden berekend en 
geëvalueerd ten opzichte van de geldende Vlarem II bepalingen, worden beschreven in Tabel 5-11 en 
aangeduid op de luchtfoto in Figuur 5-4 en een uittreksel van het gewestplan in Figuur 5-5. 
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Tabel 5-11: Beoordelings- en berekeningspunten 

Meetpunt X Y Gebied MKN 

EP1/MP1 243480 194675 Gebied 2 45 

EP2/MP2 243509 193160 Gebied 2 45 

EP3/MP3 244344 193850 Gebied 4 35 

EP4/MPa1 242426 194006 Gebied 2 45 

EP5/MPa2 242924 194597 Gebied 2 45 

EP6 243390 194522 Gebied 2 45 

EP7 243303 194655 Gebied 2 45 

EP8 243740 194301 Gebied 5 55 

EP9 243902 193942 Gebied 2 45 

EP10 243411 194042 Gebied 5 55 

EP11 242608 193990 Gebied 2 45 

EP12 243188 194436 Gebied 5 55 

EP13 244140 193432 Gebied 2 35 

EP14 244060 194283 Gebied 3 40 

EP15-200m N-new 243172 194453 Gebied 5 55 

EP16-200m W-new 242622 193971 Gebied 2 45 

 

EP1 tot en met EP14 werden hernomen uit het initiële MER. Voor de perceelsgrens werd – in kader van de 

voorliggende MERscreening – een meer accurate ligging van deze perceelsgrens aangeleverd. Daar deze 

licht afweek van de grens gehanteerd in het initiële MER werden EP15 en EP16  toegevoegd aan de huidige 

MER screening teneinde een correct ligging te hebben van de punten op 200m in die richtingen. Daar de 

punten op 200m de feitelijke evaluatiepunten zijn volgens de bepalingen van Vlarem II ter hoogte van de welke 

de nieuwe inrichting dient te voldoen aan de geldende limietwaarden, was het toevoegen van deze punten 

noodzakelijk teneinde een correcte evaluatie te kunnen uitvoeren. 

 

 

  



 

Datum: 11 november 2020 

  

 

MER SCREENING DILS-ENERGIE NV 

82 van 182 

 

Figuur 5-4: Ligging van de meetpunten en beoordelingspunten op luchtfoto 

 

 

Figuur 5-5: Ligging van de meetpunten en beoordelingspunten op gewestplan 

 

De langdurige omgevingsmetingen (in MP1-2-3) werden uitgevoerd over een meetduur van 7 opeenvolgende 

dagen. De ambulante omgevingsmetingen (in MPa1-2) werden uitgevoerd over een meetduur van 15 minuten. 

Het omgevingsgeluid wordt geanalyseerd op basis van de akoestische grootheden LAeq,T, LA1,T, LA5,T, 
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LA10,T, LA50,T, LA90,T en LA95,T. Voor de langdurige immissiemetingen wordt een integratietijd (T) van 1 

uur aangehouden conform de voorschriften van Vlarem. Voor de ambulante omgevingsmetingen wordt een 

integratietijd (T) van 15 minuten aangehouden. 

Voor de beschrijving van de kwaliteit van het omgevingsgeluid worden de Vlarem-gemiddelde LA95,1h-

waarden voor de dag-, avond- en nachtperiode (van de langdurige metingen) en de LA95,15min-waarden (van 

de ambulante metingen) vergeleken met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II. 

5.4.2.2 Toekomstige situatie  

Voor de bepaling en beoordeling van het specifieke geluid van het project wordt een inventaris opgemaakt 

van de nieuwe geluidsbronnen. Uitgaande van deze inventaris zal – rekening houdend met de ligging van 

deze bronnen alsook alle relevante gebouwen op het projectgebied en in de omgeving – een akoestische 3D 

model worden opgemaakt. De specifieke geluidsbijdrage van het project naar de omgeving wordt gesimuleerd 

via de akoestische overdrachtssoftware IMMI (versie 2019). De geluidsoverdracht wordt berekend conform 

ISO 9613 waarbij met diverse invloeden rekening wordt gehouden (luchtabsorptie, bodeminvloed, 

afscherming, reflectie, enz.). 

Voor de geluidsgegevens wordt beroep gedaan op beschikbare informatie van de initiatiefnemer en studies 

van gelijkaardige energiecentrales. 

5.4.2.3 Geluidsimpact en milderende maatregelen 

Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht” gelden 

volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid, afhankelijk van de 

gewestplanbestemming (of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming) of de ligging t.o.v. een andere 

bestemming. 

Tabel 5-12: milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95) 

Gebied overdag ‘s avonds ’s nachts 

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van industriegebieden niet 

vermeld in punt 3 of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van gebieden voor 

ambachtelijke bedrijven en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden 

of van ontginningsgebieden tijdens de ontginning  

50 45 40 

4. Woongebieden 45 40 35 

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 

ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning 

60 55 55 

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire domeinen en deze 

waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesteld 
45 40 35 
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Gebied overdag ‘s avonds ’s nachts 

8. Bufferzones 55 50 50 

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning 

bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning 
55 50 45 

10. Agrarische gebieden 45 40 35 

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing. 

Dag:  van 07.00 tot 19.00 uur 

Avond:  van 19.00 tot 22.00 uur 

Nacht:  van 22.00 tot 07.00 uur 

 

De toetsing van de meetresultaten aan de milieukwaliteitsnormen of richtwaarden uit Vlarem II in functie van 

de ligging van de evaluatiepunten volgens het gewestplan is juridisch vereist en geeft aan in hoeverre de 

huidige geluidsbelasting hieraan conform is. Het verschil tussen het huidige omgevingsgeluid en de 

milieukwaliteitsnorm geeft vervolgens aan welke toename van omgevingsgeluid is toegelaten voor nieuwe 

Vlarem-ingedeelde inrichtingen. De voorwaarden voor het continue geluid van een “nieuwe inrichting” van klasse 1 

& 2 worden uiteengezet in hoofdstuk 4.5.3 van Vlarem II, artikel 4.5.3.1:  

§1.  LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is gelijk aan of hoger dan de richtwaarde van bijlage 2.2.1 

bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid, in open lucht voortgebracht door de nieuwe inrichting 

of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel van een bestaande inrichting dat het voorwerp van 

een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden tot het LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid 

verminderd met 5 dB(A) enerzijds alsmede tot de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde richtwaarden 

anderzijds. 

§2.  LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is lager dan de richtwaarden in de gebieden onder 1°, 4°, 

6° of 7° van de bijlage 2.2.1 bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid in open lucht 

voortgebracht door de nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel van een 

bestaande inrichting dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden tot het LA95,1h 

van het oorspronkelijke omgevingsgeluid enerzijds en tot de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde 

richtwaarden verminderd met 5 dB(A) anderzijds. 

§3.  LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is lager dan de richtwaarden in de gebieden onder 2°, 3°, 

5°, 8°, 9° of 10° van de bijlage 2.2.1. bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid in open lucht 

voortgebracht door de nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel van een 

bestaande inrichting dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden tot de in 

bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde richtwaarden verminderd met 5 dB(A). 

Voor de beoordelingspunten waar het oorspronkelijk omgevingsgeluid niet gekend is, zal worden uitgegaan 

van een worstcase benadering zijnde de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde richtwaarden verminderd met 

5 dB(A). 

Deze toegelaten waarde wordt vervolgens vergeleken met het verwachte specifieke geluid van geplande 

energiecentrale. Voor de bepaling van de toelaatbare waarde van het specifieke geluid (verder afgekort als 

Lsp) dat door het planvoornemen mag worden veroorzaakt zal worden uitgegaan van het VLAREM II 

gemiddeld LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid. 

De evaluatie van de significantie van de effecten inzake geluid gebeurt op basis van het significantiekader uit 

het richtlijnenboek geluid en trillingen, dat in eerste instantie rekening houdt met de effecten van het project 

zelf (verschil referentiesituatie-geplande situatie > tussenscore), en tevens met het al dan niet voldoen aan de 

Vlaremnormen (eindscore na correctie). Deze evaluatie zal evenwel enkel kunnen worden toegepast ter 

hoogte van die beoordelingspunten waar het oorspronkelijk omgevingsgeluid gekend is nl. ter hoogte van de 
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meetpunten en zal tevens enkel worden uitgevoerd indien zich relevante verschillen voordoen tussen de 

berekende specifieke impact in voorliggende MER screening en de berekende impact in het initiële MER. 

 

Tabel 5-13: significantiekader discipline geluid en trillingen 

Invloed op omgeving Eindscore na correctie 

  Voldoet aan het Vlarem ? 

Lna-Lvoor* tussenscore Nieuw of verandering Bestaand 

ΔLAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10 Lsp>RW+10 

ΔLAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3 

+3<ΔLAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3 

+1<ΔLAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3 

-1≤ΔLAX,T≤+1 0 0 -1/-2 ** 0 -1 -3 

-3≤ΔLAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 - 

-6≤ΔLAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 - 

ΔLAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 - 

ΔLAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd 

Met T = duur in seconden 

Met X:  

“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm 

ofwel 

“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid. 

GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van Vlarem II 

RW : richtwaarde 

Lsp : specifiek geluid 

*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning van een inrichting met een mix van bestaande 

& nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen, het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in 

werking. 

** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het betrouwbaarheidsinterval van de berekende 

specifieke immissie). 

 

Voor die uitzonderlijke situaties waarbij het geluidsklimaat (aanzienlijk) verbetert maar de grenswaarden 

evengoed overschreden worden (vakje met “-“), zal de deskundige zelf een score aangeven die vergezeld 

gaat van een degelijke motivatie. 

De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen: 

-1 (matig significant negatief) Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar 

indien de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat 

er zich een probleem kan stellen dan dient de deskundige over te gaan 

tot voorstellen van milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan 

dient dit gemotiveerd te worden. 

-2 (significant negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 

maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken 

ervan dient dit gemotiveerd te worden. 
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-3 (zeer significant negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 

maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan 

dient dit gemotiveerd te worden. 

 

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief, zeer positief en 

uitgesproken positief. 

Tot slot zal ter hoogte van de beoordelingspunten de specifieke impact van het project in de huidig voorziene 

lay-out worden vergeleken met de specifieke impact zoals bepaald in het initiële MER teneinde na te gaan of 

de beoordeling van het initiële MER nog steeds van toepassing is. 

5.4.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

5.4.3.1 Bepaling van het oorspronkelijke omgevingsgeluid 

De beschrijving van de referentiesituatie werd hernomen uit het initiële MER. Hoewel de geluidsmetingen 

dateren van 2010-2012, kent het geluidsklimaat rond een industriezone eerder een stijgende dan een dalende 

trend zodat een beoordeling ten opzichte van deze geluidsmetingen heel waarschijnlijk een worst-case 

benadering inhouden. 

Voor deze beschrijving van de kwaliteit van het oorspronkelijke omgevingsgeluid werden 

geluidsimmissiemetingen uitgevoerd door SGS op vijf relevante locaties in het studiegebied in mei 2010. De 

meetlocaties werden gekozen rekening houdende met de voorschriften van Vlarem en van het MER- 

richtlijnenboek voor geluid en trillingen.  

Drie meetpunten (MP1-3) zijn gekozen ter hoogte van de nabij gelegen bewoning ten noorden, ten oosten en 
ten zuiden van het project en twee meetpunten (MPa1-2) zijn gekozen in het natuurgebied ten westen van het 
project. De meetlocaties werden voorgesteld in de richtlijnen en door de dienst MER goedgekeurd. De 
meetlocaties worden beschreven in Tabel 5-14 en aangeduid op de luchtfoto in Figuur 5-4 en een uittreksel 
van het gewestplan in Figuur 5-5. 

Tabel 5-14: Immissiemeetpunten voor het oorspronkelijke omgevingsgeluid 

Meetpunt Omschrijving 

MP1 

Locatie Is gelegen ter hoogte van de woning Vaartstraat 33 

Verantwoording Woning gelegen binnen 200 m afstand van het industriegebied 

Inkleuring volgens gewestplan Woongebied met landelijk karakter 

Vlarem-gebied 2= gebied op minder dan 500 m gelegen van industriegebied 

Meetapparatuur SVAN 949  (serienr. 8150) 

Meetperiode Van maandag 03 mei t.e.m. zondag 09 mei 2010 

MP2 

Locatie Is gelegen ter hoogte van de woning Kruishoefstraat 4 

Verantwoording Woning gelegen binnen 200 m afstand van het industriegebied 

Inkleuring volgens gewestplan Woongebied met landelijk karakter  
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Meetpunt Omschrijving 

Vlarem-gebied 2= gebied op minder dan 500 m gelegen van industriegebied 

Meetapparatuur SVAN 945 A (serienr. 5059) 

Meetperiode Van maandag 03 mei t.e.m. zondag 09 mei 2010 

MP3 

Locatie Is gelegen ter hoogte van de woning Allemansweg 137 

Verantwoording 
Meetlocatie is weerhouden om de impact van het project te 
evalueren naar de oostelijk gelegen woonwijk 

Inkleuring volgens gewestplan Woongebied met landelijk karakter 

Vlarem-gebied 4= woongebied 

Meetapparatuur SVAN 949 (serienr. 8152) 

Meetperiode Van maandag 03 mei t.e.m. zondag 09 mei 2010 

MPa1 

MPa2 

Locatie Zijn gelegen in het natuurgebied ten westen van het project  

Verantwoording 
Meetlocaties zijn weerhouden om de impact van het project te 
evalueren naar het westelijk gelegen natuurgebied 

Inkleuring volgens gewestplan natuurgebied  

Vlarem-gebied 2= gebied op minder dan 500 m gelegen van industriegebied 

Meetapparatuur SVAN 949 (serienr. 8152) 

Meetperiode 
MPa1: van 16:00 tot 16:15 op maandag 10 mei 2010 

MPa2: van 16:30 tot 16:45 op maandag 10 mei 2010 

 

In de gekozen meetpunten werd het oorspronkelijke omgevingsgeluid statistisch onderzocht op basis van de 

akoestische grootheden LAeq,T, LA1,T, LA5,T, LA10,T, LA50,T, LA90,T en LA95,T. Voor de langdurige 

immissiemetingen (MP1-3) werd een integratietijd (T) van 1 uur aangehouden en voor de ambulante 

immissiemetingen (MPa1-2) werd een integratietijd (T) van 15 minuten aangehouden. 

De metingen werden verricht conform de richtlijnen van Vlarem en met meetapparatuur die voldoet aan de 

eisen gesteld voor klasse 1-instrumenten volgens de IEC-normering. Voor en na elke meting werden de 

meetketens met behulp van een aangepaste ijkbron geijkt volgens de aanwijzingen van de fabrikant. 
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 Indeling windrichtingen  

  van tot  

 Noord (N) 337,5° 22,5°  

 Noordoost 

(NO) 

22,5° 67,5°  

 Oost (O) 67,5° 112,5°  

 Zuidoost 

(ZO) 

112,5° 157,5°  

 Zuid (Z) 157,5° 202,5°  

 Zuidwest 

(ZW) 

202,5° 247,5°  

 West (W) 247,5° 292,5°  

 Noordwest 

(NW) 

292,5° 337,5°  

     

5.4.3.2 Beoordeling van het oorspronkelijke omgevingsgeluid 

Voor de beoordeling van het oorspronkelijke omgevingsgeluid wordt het gemeten omgevingsgeluid vergeleken 

met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II (zie Tabel 5-11). Bij de langdurige immissiemetingen wordt 

gesteund op de Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarden respectievelijk voor de dag-, avond-, en nachtperiode. 

Bij de ambulante immissiemetingen wordt gesteund op de LA95,15min waarden. 

Metingen waarbij de windsnelheid groter dan 5m/s bedroeg of waarbij er neerslag viel, werden niet 

weerhouden. De Vlarem-middeling voor de dag-, avond- en nachtperiode wordt als volgt uitgevoerd: 

• Dag: rekenkundig gemiddelde van alle voor elk uur bepaalde LA95,1h- waarden tussen 07u00 en 19u00; 

• Avond: rekenkundig gemiddelde van alle voor elk uur bepaalde LA95,1h-waarden tussen 19u00 en 22u00; 

• Nacht: rekenkundig gemiddelde van de laagste vier waarden van alle voor elk uur bepaalde LA95,1h-

waarden tussen 22u00 en 07u00. 

 

Een overzicht van de LA95-waarden van het oorspronkelijke omgevingsgeluid in de verschillende meetpunten 

met een vergelijking aan de milieukwaliteitsnormen van Vlarem wordt weergegeven in Tabel 5-15. De 

gemiddelde LA95,1h-waarden van de langdurige immissiemetingen worden gegeven voor alle voorkomende 

windrichtingen genoteerd tijdens de meetcampagne. 

Tabel 5-15: Vergelijking van het oorspronkelijke omgevingsgeluid met de milieukwaliteitsnormen 

Meetpunt Meetperiode 
LA95,1h LA95,15min 

[dB(A)] 

Milieukwaliteitsnorm 

[dB(A)] 

Vergelijking 
[dB(A)] 

MP1 

week 

dag 07:00-19:00 37,3 50 -12,7 

avond 19:00-22:00 32,9 45 -12,1 

nacht 22:00-07:00 27,6 45 -17,4 

weekend 

dag 07:00-19:00 35,2 50 -14,8 

avond 19:00-22:00 32,9 45 -12,1 

nacht 22:00-07:00 23,3 45 -21,7 

MP2 Week dag 07:00-19:00 42,9 50 -7,1 
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Meetpunt Meetperiode 
LA95,1h LA95,15min 

[dB(A)] 

Milieukwaliteitsnorm 

[dB(A)] 

Vergelijking 
[dB(A)] 

avond 19:00-22:00 36,4 45 -8,6 

nacht 22:00-07:00 29,6 45 -15,4 

weekend 

dag 07:00-19:00 36,7 50 -13,3 

avond 19:00-22:00 33,7 45 -11,3 

nacht 22:00-07:00 25,5 45 -19,5 

MP3 

Week 

dag 07:00-19:00 38,7 45 -6,3 

avond 19:00-22:00 35,3 40 -4,7 

nacht 22:00-07:00 26,6 35 -8,4 

weekend 

dag 07:00-19:00 34,7 45 -10,3 

avond 19:00-22:00 34,5 40 -5,5 

nacht 22:00-07:00 25,4 35 -9,6 

MPa1 Monday 16:01 – 16:16 35,5 50 -14,5 

MPa2 Monday 16:33 – 16:48 27,2 50 -22,8 

 

Uit de vergelijking van de LA95-waarden van het oorspronkelijke omgevingsgeluid met de 

milieukwaliteitsnormen kan het volgende gesteld worden: 

 Langdurige omgevingsmetingen: in alle meetpunten (MP1-MP3) worden de milieukwaliteits-normen tijdens de 

week en het weekend en gedurende de dag, avond en nacht gerespecteerd. Het oorspronkelijke omgevingsgeluid 

ligt beduidend lager dan de milieukwaliteitsnormen wat erop wijst dat de akoestische leefkwaliteit zeer goed is in 

deze meetpunten; 

 Ambulante omgevingsmetingen: in beide meetpunten (MPa1-MPa2) wordt de milieu-kwaliteitsnorm in de 

meetperiode tussen omstreeks 16u00 en 17u00 gerespecteerd. Het oorspronkelijke omgevingsgeluid ligt 

beduidend lager dan de milieukwaliteitsnorm wat erop wijst dat de akoestische leefkwaliteit zeer goed is in deze 

meetpunten.  

5.4.3.3 Aanvullende meetcampagnes t.h.v Kanaalstraat 

5.4.3.3.1 Meetcampagne aug/sep 2011 

Naar aanleiding van geluidsklachten met betrekking tot Torr-Coal werden in augustus-september van 2011 

geluidsmetingen uitgevoerd door dBA-plan (geluidsstudie ref. P11030) ter hoogte van 2 meetpunten gelegen 

Kanaalstraat 12 en Kanaalstraat 15 (zie Figuur 5-6). 

Gezien deze meetpunten gelegen zijn ter hoogte van de meest nabije woningen ten noorden van het 

projectgebied, worden de meetresultaten van deze meetcampagne eveneens opgenomen als een aanvulling 

op de beschrijving van de referentiesituatie.  

In volgende tabel worden de meetresultaten van het omgevingsgeluid ter hoogte van deze punten opgelijst. 

De metingen werden uitgevoerd van woensdag 31 augustus 2011 tot en met zondag 4 september 2011. 
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Tabel 5-16: Vergelijking van het oorspronkelijke omgevingsgeluid aug/sept 2011 met de milieukwaliteitsnormen 

Meetpunt Adres 
Indeling 

Vlarem II 
Meetperiode 

LA95,1h  

[dB(A)] 

Milieukwaliteitsnorm 

[dB(A)] 

Vergelijking 

[dB(A)] 

MP1 
Kanaalstraat 

15 
Gebied 2 

week 

dag 07:00-19:00 44 50 -6 

avond 19:00-22:00 43 45 -2 

nacht 22:00-07:00 44 45 -1 

weekend 

dag 07:00-19:00 36 50 -14 

avond 19:00-22:00 34 45 -11 

nacht 22:00-07:00 35 45 -10 

MP2 
Kanaalstraat 

12 
Gebied 2 

week 

dag 07:00-19:00 39 50 -11 

avond 19:00-22:00 37 45 -8 

nacht 22:00-07:00 38 45 -7 

weekend 

dag 07:00-19:00 35 50 -15 

avond 19:00-22:00 35 45 -10 

nacht 22:00-07:00 31 45 -14 

 

Het gemiddelde oorspronkelijke omgevingsgeluid ligt beduidend lager dan de milieukwaliteitsnorm wat erop 

wijst dat de akoestische leefkwaliteit zeer goed is ter hoogte van deze meetpunten. 

 

Figuur 5-6: Ligging van de meetpunten en beoordelingspunten op luchtfoto 
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5.4.3.3.2 Meetcampagne jan 2012 

Van 11 tot 16 januari 2012  werd  opnieuw  een  meetcampagne  uitgevoerd  door  dBAPlan  t.h.v.  de  dichtste 

woning gelegen Kanaalstraat 15. 

De metingen werden uitgevoerd onder verschillende meteocondities en bij een meewind, een wind van bron 

naar ontvanger. De meetresultaten per uur samen met de meteocondities tijdens de meetcampagne worden 

weergegeven  in bijlage van het initiële MER van 2013. De  gemiddelde  LA95-waarden  en  een  vergelijking  

met  de  milieukwaliteitsnormen worden in de volgende tabel weergegeven. 

Tabel 5-17: Vergelijking van het oorspronkelijke omgevingsgeluid jan 2012 met de milieukwaliteitsnormen 

Meetperiode 
LA95,1h  

[dB(A)] 

Milieukwaliteitsnorm 

[dB(A)] 

Vergelijking 

[dB(A)] 

Wo 11/01/2012 

dag 07:00-19:00 44 50 -6 

avond 19:00-22:00 43 45 -2 

nacht 22:00-07:00 43 45 -2 

do 12/01/2012 

dag 07:00-19:00 46 50 -4 

avond 19:00-22:00 43 45 -2 

nacht 22:00-07:00 44 45 -1 

Vr 13/01/2012 

dag 07:00-19:00 42 50 -8 

avond 19:00-22:00 37 45 -8 

nacht 22:00-07:00 40 45 -5 

Za 14/01/2012 

dag 07:00-19:00 32 50 -18 

avond 19:00-22:00 28 45 -17 

nacht 22:00-07:00 26 45 -19 

Zo 15/01/2012 

dag 07:00-19:00 34 50 -16 

avond 19:00-22:00 36 45 -9 

nacht 22:00-07:00 29 45 -16 

Ma 16/01/2012 

dag 07:00-19:00 44 50 -6 

avond 19:00-22:00 - 45 - 

nacht 22:00-07:00 32 45 -13 

 

Uit een vergelijking van de LA95-waarden  met  de  milieukwaliteitsnormen  kan  gesteld  worden  dat  het 

omgevingsgeluid gedurende de meetcampagne van 11/01/2012 tot 16/01/2012 t.h.v. de woning Kanaalstraat 

15 voldoet aan de toepasselijke milieukwaliteitsnormen van Vlarem. 
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5.4.4 Effectbeschrijving en -beoordeling 

5.4.4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het specifieke geluid en de geluidsimpact beschreven van het project van Dils Energie 

tijdens de bouw- en de exploitatiefase.  

Het project omvat de bouw van een gasgestookte centrale met gecombineerde cyclus (stoom- en gasturbine 

of CCGT-eenheid) en ondersteunende eenheden. De centrale omvat: 

• een gas- en een stoomturbine; 

• een recuperatieketel voor de productie hoge, midden en lage druk stoom voor de stoomturbine; 

• een condensatiestoomturbine; 

• Een generator; 

• Ondersteunende eenheden (bereiding van ketelwater, koeling, transformatoren, hulpstoomketel, 

noodstroomaggregaat, …). 

Voor een gedetailleerde projectbeschrijving wordt verwezen naar het hoofdstuk “Beschrijving van het project” 

vooraan in het MER screening . 

De inplanting van de energiecentrale in de omgeving wordt weergegeven op een drie dimensioneel beeld van 
het opgemaakte akoestische model in Figuur 5-7: De geluidsproducerende installaties/gebouwen zijn rood 
gekleurd op de figuur. De bestaande omliggende bedrijven en andere gebouwen zijn blauw gekleurd.  
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Figuur 5-7: Inplanting van de energiecentrale in de omgeving 

5.4.4.2 Specifiek geluid tijdens de bouwfase 

Daar de verwachte effecten voor de bouwfase van het project beschouwd in voorliggende MER screening 

identiek zijn aan deze van de initiële MER, werd de bespreking overgenomen uit het initiële MER.  

Met betrekking tot de evaluatie van de bouwfase is er ten opzichte van het initieel MER bijgevolg  niets 

gewijzigd. 

5.4.4.2.1 Algemeen 

Tijdens de bouwfase van de energiecentrale wordt ook geluid geproduceerd. Bij de bouw zal materieel worden 

ingezet zoals stellingen voor het plaatsen van funderingspalen, kranen, graafmachines, compressoren, 

betonmixerwagens, betonpompen, aggregaten, lasinstallaties, schroefmachines en dergelijke. Daarnaast zal 

er materiaal per vrachtwagen en/of eventueel per schip worden aangevoerd.  

Het uitgangspunt is dat het in te zetten materieel voldoet aan de toelaatbare geluidsvermogenniveaus volgens 
het KB van 6 maart 2002, “Koninklijk besluit betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik 
buitenshuis” zoals weergegeven in onderstaande Tabel 5-18. Het besluit geeft toelaatbare 
geluidsvermogenniveaus afhankelijk van het type machine en het netto geïnstalleerd vermogen (P) of het 
elektrisch vermogen (Pel) of de massa (m) van het materieel of de maaibreedte (L). 

De combinatie en het aantal in werking zijnde machines varieert gedurende de bouwwerken. Bijgevolg kan de 

totale geluidsbelasting of het totale geluidsvermogenniveau van de bouwwerken (exclusief 

heiwerkzaamheden) – volgens de limietwaarden van bovenvermeld KB - immers variëren tussen een minimale 

waarde van 93 dB(A) en een maximale waarde van ongeveer 115 dB(A) of meer afhankelijk van het aantal en 

type machines dat tegelijkertijd in werking is.  
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Tabel 5-18: Toelaatbare geluidsvermogenniveaus voor materieel voor gebruik buitenshuis volgens KB van 6 maart 2002 
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Volgens een geluidsstudie6 wordt, voor de bouw van een aardgasgestookte centrale van 920 MWe, een 

gemiddeld totaal geluidsvermogenniveau aangenomen van 111 dB(A) (exclusief heiwerkzaamheden).  

Uitgaande van dit gemiddeld geluidsvermogenniveau worden voor een aantal representatieve afstanden in 

Tabel 5-19 de verwachte geluidsniveaus gegeven. De berekende geluidsniveaus zijn indicatieve en maximale 

waarden. Er is enkel uitgegaan van de geluidsafname t.g.v. de afstand en alle andere invloeden zoals 

bodemdemping, afscherming/reflectie van gebouwen, luchtabsorptie zijn niet mee in beschouwing genomen. 

Tabel 5-19: Geluidsniveau i.f.v. de afstand tot de bouwwerken (exclusief heiwerkzaamheden) 

 

 

  

 

 

1. Akoestisch onderzoek aardgasgestookte elektriciteitscentrale Hemweg te Amsterdam, Nuon Power Generation B.V, 

rapportnummer 110623/CE9/042/000744, 4/02/2009 

 

25 50 100 200 300 400 500 750 1000 m

111 72 66 60 54 50 48 46 43 40 dB(A)

te verwachten geluidsniveau i.f.v. afstand tot bouwwerken gemiddeld 

bronvermogen
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Geluidsimpact naar de dichtste bewoning 

In de omgeving van de bouwwerf bevinden de dichtste woningen zich op volgende gemiddelde afstanden: 

• Dichtste woning in noordelijke richting = 650 - 750 m 

• Dichtste woning in oostelijke richting = 750 – 1200 m 

• Dichtste woning in zuidelijke richting = 800 m 

• In westelijke richting zijn er geen woningen binnen een geluidsrelevante afstand   

 

Teneinde een indicatie te geven van de geluidsimpact van de bouwwerken op de dichtste woningen wordt het 

berekende geluidsniveau vergeleken met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem. Deze vergelijking wordt 

gegeven in Tabel 5-20 

 

Tabel 5-20: Vergelijking specifieke geluid van de bouwwerken met de milieukwaliteitsnormen 

Dichtste woningen 
afstand 
[m] 

Gemiddeld 
specifiek 

geluid van 
de 

bouwwerke

n [dB(A)] 

Milieukwaliteitsnor

m voor de dag 

[dB(A)] 

Dichtste woningen in noordelijke richting  

(binnen een afstand van 500 m van het industriegebied) 
650 - 750 43 – 46 50 

Dichtste woningen in oostelijke richting  

(binnen een afstand van 500 m van het industriegebied) 
750 43 60 

Dichtste woningen in oostelijke richting  

(binnen een afstand van 500 m van het industriegebied) 
850 40 – 43 50 

Dichtste woningen in oostelijke richting  

(op meer dan 500 m afstand van het industriegebied) 
1200 < 40 45 

Dichtste woningen in zuidelijke richting  

(binnen een afstand van 500 m van het industriegebied) 
800 40 - 43 50 

 

Uit bovenstaande vergelijking stellen we vast dat de geluidsbijdrage van de bouwwerken (exclusief heien) ter 

hoogte van de dichtste bewoning lager ligt dan de milieukwaliteitsnormen van Vlarem. 

In de volgende Tabel 5-21 wordt het omgevingsgeluid gegeven mét het specifieke geluid van de bouwwerken 

(exclusief heiwerkzaamheden) en wordt een vergelijking gemaakt met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem. 

Op basis van deze vergelijking kunnen we stellen dat het omgevingsgeluid tijdens de bouwwerken niet boven 

de milieukwaliteitsnormen zal stijgen.     

 

Tabel 5-21: Vergelijking omgevingsgeluid tijdens de bouwwerken met de milieukwaliteitsnormen 

 

Meetpunt

Oorspr. 

omgevingsgeluid 

(LA95)

milieukwaliteits-

norm voor het 

omgevingsgeluid

MP1 37,3 43,0 - 46,0 44,0 - 46,5 50,0

MP2 42,9 40,0 - 43,0 44,7 - 46,0 50,0

MP3 38,7 45,0

specifiek geluid v/d 

bouwwerken (Lsp)

< 40

oorspr. omgevingsgeluid + 

specifiek geluid van de 

bouwwerken

42,4
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Geluidsimpact naar het natuurgebied 

Voor het natuurgebied ten westen van het project wordt een gemiddeld specifiek geluid van 48 dB(A) berekend 

aan de rand met het industriegebied. 

5.4.4.2.2 Geluid van de heiwerkzaamheden 

Vrijwel de belangrijkste geluidsbron tijdens de bouw van de energiecentrale is ongetwijfeld het heien waarbij 

funderingspalen in de grond worden gebracht. Het geluid wordt veroorzaakt door: 

• De aandrijving van de heimachine; 

• De explosie (blok) en het geluid van ontsnappende stoom/verbrandingsgassen; 

• De slag van het blok op de paal; 

• De geluidsuitstraling van de paal (vooral bij stalen palen of stalen damwandprofielen); 

• Het rammelen van de paal in de stelling en het slaan van de kabels. 

 

De explosie, de slag van het blok op de paal en de geluidsuitstraling van de paal zijn hier de dominante 

geluidsbronnen. Bij het valblok, het trilblok en hydraulische blokken is geen sprake van explosie. 

De geluidsemissie van de heistelling hangt daarbij af van de ouderdom van de stelling, de staat van onderhoud, 

het type paal, de lengte van de paal boven de grond en de bodemgesteldheid.  

De juiste keuze van het heiblok is eveneens een belangrijk punt. Hierdoor kan de heitijd – dit wil zeggen de 

periode waarin het geluid wordt veroorzaakt – worden beperkt. 

Uitgaande van een normale heiproductie per dag betekent dit, dat als gevolg van de vereiste tijd voor het 

verplaatsen, het onder de stelling brengen van een paal en het bijregelen, gedurende meer dan de helft van 

de arbeidstijd (met korte tussenpozen) “heilawaai” wordt veroorzaakt.  

Tabel 5-22 geeft de equivalente geluidsniveaus weer op 15 m afstand gerekend over de tijdsduur voor het 

heien van één paal voor verschillende bloktypen. Het maximale geluidsniveau tijdens de slag (slagniveau) ligt 

tussen de 5 en 10 dB(A) boven het equivalente geluidsniveau. 

Tabel 5-22: Equivalente geluidsniveaus op 15 m afstand van heiwerkzaamheden 

 

Geluidsimpact naar de dichtste bewoning 

heimethode
equivalent geluidsniveau op 

15 m afstand

dieselblok 95 - 100

stoom-/persluchtblok 90 - 95

hydraulisch blok 85 - 90

valblok 85 - 90

dieselblok met mantel 80 - 85

stoom-/persluchtblok met mantel 80 - 85

hydraulisch blok + balg 80 - 85

trillen (bijv. damwand) 80 - 85

trilblok 75 - 85

grondverdringend schroeven 75 - 85 (*)

grondverwijderend schroeven 75 - 85 (*)

boren 75 - 85 (*)

drukken 65 - 75 (*)

boor-/druksysteem 65 - 75

(*) geluid wordt hoofdzakelijk bepaald door de dieselmotor
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In dit stadium van het project is de methode van heien nog niet gekend. Daarom wordt een maximaal 

toelaatbare geluidsemissie aanbevolen om binnen de milieukwaliteitsnormen van Vlarem te blijven. De 

dichtste bewoning bevindt zich ten noorden op ca. 650 m afstand waar een milieukwaliteitsnorm van 50 dB(A) 

geldt tijdens de dag. De maximaal aanbevolen geluidsemissie op 15 m afstand van het heien wordt dan 

berekend als volgt: 

Max. geluidsniveau op 15 m van heien = 50 + 20 log (650/15) = 82,5 dB(A)  

Om de geluidsimpact van de heiwerkzaamheden aan de dichtste bewoning zoveel mogelijk te beperken, is 

het aangewezen om het equivalente geluidsniveau op 15 m afstand van de heistelling te beperken tot 

maximaal ongeveer 82,5 dB(A). Dit wil zeggen dat best geen gebruik wordt gemaakt van een dieselblok 

(zonder mantel), stoom-/persluchtblok (zonder mantel), hydraulisch blok of valblok (zonder mantel). Op die 

manier kan de hinder van de heiwerkzaamheden aan de dichtste bewoning uitgesloten worden (uiteraard 

dienen heiwerkzaamheden te allen tijde uitgesloten te worden tijdens de nacht). 

 

Geluidsimpact naar het natuurgebied 

Om geluidshinder te vermijden aan de dichtste rand van het natuurgebied is het aangewezen om het 

equivalente geluidsniveau op 15 m afstand van de heistelling te beperken tot maximaal ongeveer 73,5 dB(A). 

Dit wil zeggen dat enkel gebruik kan gemaakt worden van een druk- of boorsysteem voor het heien (uiteraard 

dienen heiwerkzaamheden te allen tijde uitgesloten te worden tijdens de nacht).  

5.4.4.2.3 Trillingen van de heiwerkzaamheden 

De heiwerkzaamheden produceren naast geluid ook trillingen. In onderstaande Tabel 5-23 worden de te 

verwachten trillingsniveaus gegeven voor verschillende heimethoden. 

Tabel 5-23: Trillingsniveaus voor verschillende heimethoden  

 

Bij ontstentenis van een Vlaamse of nationale norm wordt de Duitse norm DIN 4150/2 (uitgave juni 1999) 

gebruikt als basis voor de beoordeling van trillingsniveaus voor personen in gebouwen. Deze norm legt 

streefwaarden vast voor maximaal toelaatbare trillingsniveaus (KBFmax) waaraan personen in gebouwen 

mogen worden blootgesteld.  

De maximaal optredende trillingsniveaus (KBFmax) worden vergeleken met drie streefwaarden (Au, Ao en Ar) 

rekening houdende met de zone waarin het gebouw gelegen is en de dag (06u00 – 22u00) of de nacht (22u00 

– 06u00). De beoordeling is als volgt: 

• Indien de maximaal optredende KB-waarde (KBFmax) kleiner of gelijk is aan de streefwaarde Au, dan is de 

trilling niet hinderlijk (ongeacht het aantal keren dat de trilling voorkomt); 

• Indien de maximaal optredende KB-waarde (KBFmax) groter of gelijk is aan de streefwaarde Ao, dan is de 

trilling hinderlijk (ongeacht het aantal keren dat de trilling voorkomt); 

heimethode afstand in m
KB (gemiddelde 

trillingsamplitude in mm/s)

trilblok 4 6

8 4

90 0,15

120 0,10

traditioneel trillen 5 4

50 0,15

75 0,10

hoogfrequent trillen 5 1,5

25 0,15

30 0,10

schroefpaal 4 0,6

10 0,15

15 0,10
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• Indien de maximaal optredende KB-waarde (KBFmax) tussen de streefwaarden Au en Ao ligt, dan is verdere 

analyse noodzakelijk naar het aantal passages om een zogenaamde KBFTr-waarde te bepalen. Voor deze 

waarde geldt dan een streefwaarde Ar. 

 

Tabel 5-24: Streefwaarden voor de KBFmax- en KBFTr-niveaus van trillingen voor personen in gebouwen (DIN 4150/2)  

 

Voor wat de trillingen betreft naar de dichtste woningen, worden geen problemen verwacht, zelfs niet wanneer 

met de meest trillingsbelastende methode, dit is met trilblok, zou worden geheid. De dichtste woning bevindt 

zich verder dan de “drempelafstand” van 120 m waarbij een maximaal trillingsniveau van 0,10 mm/s nog kan 

genoteerd worden t.g.v. de heiwerkzaamheden. Onder de strengste streefwaarde van 0,10 mm/s zijn trillingen 

niet meer voelbaar en kan trillingshinder uitgesloten worden. 

Voor wat de trillingen betreft naar de bedrijfsgebouwen in de onmiddellijke omgeving van de 

heiwerkzaamheden wordt een streefwaarde voor het maximale trillingsniveau vastgelegd van 0,3 – 0,4 mm/s. 

Voor de dichtste bedrijfsgebouwen die zich binnen 100 m afstand bevinden van de heiwerkzaamheden, mag 

een maximaal trillingsniveau van 0,15 mm/s verwacht worden indien gebruik wordt gemaakt van de meest 

trillingsbelastende heimethode, dit is met trilblok. Dit wil zeggen dat de trillingen wel voelbaar zullen zijn, maar 

toch niet als hinderlijk worden beschouwd voor de personen die zich in deze bedrijfsgebouwen bevinden. 

5.4.4.3 Specifiek geluid van het project 

5.4.4.3.1 Methodiek 

Voor de bepaling en beoordeling van het specifieke geluid van het project zal een akoestisch 

overdrachtsmodel worden opgesteld. 

Hiertoe wordt een inventaris opgemaakt van de geluidsbronnen van de nieuwe energiecentrale. De 

geluidsvermogenniveaus van deze geluidsbronnen in combinatie met tal van andere kenmerkende parameters 

(geluidsspectra, ligging en hoogte van de geluidsbronnen, configuratie van de geluidsproducerende 

installaties/eenheden en gebouwen op het terrein, enz.) worden gebruikt als input voor het akoestische 

rekenmodel.  Voor de overdrachtsberekeningen zal het model “IMMI”(versie 2019) worden gebruikt. De 

berekeningen zullen worden uitgevoerd in 1 octaafbanden in overeenstemming met de technische bepalingen 

van de norm ISO 9613-2. Er zal rekening worden gehouden met de geometrische uitbreiding, de 

luchtabsorptie, mogelijke relevante schermeffecten en reflecties en de invloed van de bodem.  

Voor het bekomen van deze gegevens m.b.t. de geluidsbronnen wordt beroep gedaan op de beschikbare 

informatie van de initiatiefnemer. 

Het 3D-GRB werd gebruikt als basis voor het invoeren van de gebouwen uit de omgeving in het model.  

Het Digitale Hoogtemodel Vlaanderen II werd eveneens geïmporteerd in het model teneinde rekening te 

houden met het bestaande reliëf in de omgeving rond het project. 

Au 

(KBFmax)

Ao 

(KBFmax)

Ar  

(KBFTr)

Au 

(KBFmax)

Ao 

(KBFmax)

Ar  

(KBFTr)

zone met enkel industrie (buiten concierge- en 

bedrijfswoning)
0,40 6 0,20 0,30 0,60 0,15

zone met voornamelijk industrie 0,30 6 0,15 0,20 0,60 0,10

zone waar noch voornamelijk industrie, noch 

voornamelijk woningen gevestigd zijn
0,20 5 0,10 0,15 0,60 0,07

zone met voornamelijk of uitsluitend woningen 0,15 3 0,07 0,10 0,60 0,05

bijzondere geluidsgevoelige bestemmingen zoals 

ziekenhuizen, bejaardentehuizen, enz.
0,10 3 0,05 0,10 0,60 0,05

dag (06u00 - 22u00) nacht ( 22u00 - 06u00)

gebied
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5.4.4.3.2 Beoordelings- en berekeningspunten 

De relevante Vlarem-beoordelings-locaties worden gedefinieerd als volgt: 

• In de nabijheid van bewoonde gebouwen op hoogstens 200 m afstand van de perceelsgrenzen van de 

inrichting of bij ontstentenis van bewoonde gebouwen op 200 m afstand van de perceelsgrenzen van de 

inrichting; 

• In de nabijheid van bewoonde gebouwen op hoogstens 200 m afstand van de rand van het industriegebied 

of bij ontstentenis van bewoonde gebouwen op 200 m afstand van de rand van het industriegebied. 

 

Volgende tabel lijst de berekeningspunten op ter hoogte van de welke de specifieke impact van het project zal  

berekend en geëvalueerd worden ten opzichte van de geldende Vlarem II bepalingen. De ligging van deze 

punten werd reeds weergegeven in Figuur 5-4. 

Tabel 5-25: Beoordelings- en berekeningspunten 

Meetpunt X Y Gebied MKN 
Vlaremnorm 

nacht 

EP1/MP1 243480 194675 Gebied 2 45 40 

EP2/MP2 243509 193160 Gebied 2 45 40 

EP3/MP3 244344 193850 Gebied 4 35 30 

EP4/MPa1 242426 194006 Gebied 2 45 40 

EP5/MPa2 242924 194597 Gebied 2 45 40 

EP6 243390 194522 Gebied 2 45 40 

EP7 243303 194655 Gebied 2 45 40 

EP8 243740 194301 Gebied 5 55 50 

EP9 243902 193942 Gebied 2 45 40 

EP10 243411 194042 Gebied 5 55 50 

EP11 242608 193990 Gebied 2 45 40 

EP12 243188 194436 Gebied 5 55 50 

EP13 244140 193432 Gebied 2 35 30 

EP14 244060 194283 Gebied 3 40 35 

EP15-200m N-new 243172 194453 Gebied 5 55 50 

EP16-200m W-new 242622 193971 Gebied 2 45 40 

5.4.4.3.3 Vlarem-geluidsvoorwaarden 

Het specifieke geluid van het project dient volgens Vlarem te voldoen aan de voorwaarden voor nieuwe 

inrichtingen (Vlarem-artikel 4.5.3.1). Deze voorwaarden kunnen als volgt samengevat worden: 

• Indien het oorspronkelijke omgevingsgeluid lager is dan de milieukwaliteitsnorm (MKN), dient het specifieke 

geluid van het project (Lsp) (ter hoogte van evaluatiepunten gelegen gebieden onder 2°, 3°, 5°, 8°, 9° of 

10° van de bijlage 2.2.1.) kleiner dan of gelijk te zijn aan de richtwaarde (RW) verminderd met 5 dB(A). 
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• Indien het oorspronkelijke omgevingsgeluid gelijk is aan of hoger is dan de milieukwaliteitsnorm (MKN), 

dient het specifieke geluid van het project (Lsp) aan de meest strenge van de volgende twee voorwaarden 

te voldoen:  

Lsp ≤ oorspronkelijk omgevingsgeluid – 5 dB(A) 

en 

Lsp ≤ richtwaarde (RW) 

 

Voor de berekeningspunten ter hoogte van dewelke er geen informatie m.b.t. het oorspronkelijk 

omgevingsgeluid beschikbaar is, zal worden uitgegaan van de worst-case benadering zijnde RW-5dB. De 

Vlarem grenswaarden voor het specifieke geluid van het project in de beoordelingspunten worden gegeven in 

Tabel 5-25. 

5.4.4.3.4 Inventaris van de geluidsbronnen 

Voor de inventaris van de voornaamste geluidsbronnen van de energiecentrale wordt gesteund op gegevens 

van de initiatiefnemer. Concreet worden voor de geluidsmodellering van de energiecentrale de volgende 

geluidsbronnen relevant beschouwd: 

1. Luchtinlaat gasturbine 

2. Gas turbinehal + annexen en olie-eenheid 

3. Diffuser 

4. HRSG 

5. Schoorsteen 

6. Voedingswaterpompen 

7. Ketelhuis 

8. Start-up transformator 

9. Stoomleidingen 

10. DAT Transformator  

11. Koeltorens 

12. Koelwaterpompen 

13. Power controle center (PCC eenheid) 

14. Onderhoudswerkplaats 

15. Controle en administratie gebouw 

16. Gasreductiestation 

17. Gasfiltering station 

18. Waterbehandeling  

19. Regeneratie 

 

Een grondplan van de site met een indicatie van de ligging van de verschillende installaties/eenheden en 
gebouwen wordt gegeven in Figuur 5-8. 
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Figuur 5-8: Ligging van de verschillende deelbronnen 
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5.4.4.3.5 Geluidsvermogenniveaus 

In Tabel 5-26 wordt een overzicht gegeven van de geluidsvermogenniveaus van alle relevante geluidsbronnen 

van het project.  

Tabel 5-26: Geluidsvermogenniveaus van de relevante geluidsbronnen 

Nr  Deelbron 
 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LwA, TOT 

In dB(A) 

1 GT Air intake,   80 84 84 76 79 85 78 80 86 92.0 

2 Gas turbine building, in all 11UMB0 83 87 81 81 78 79 81 85 89 94.0 

2g Gas Turbine Generator Annex  11UMB01 56 83 85 78 76 71 70 55 42 88.0 

2l Gas Turbine LubeOil 11UMB02 61 71 75 76 75 75 78 83 74 86.0 

3 GT Diffusor Extension Duct  10UMX 66 76 80 85 79 77 79 79 66 90.0 

4a HRSG  (during start up ops) 11UHA 87 90 93 92 92 92 97 90 81 102.0 

4b HRSG  (during steady state ops) 11UHA 87 90 92 91 90 90 96 88 75 101.0 

5 HRSG Stack opening 
 

74 77 80 80 82 82 84 84 68 90.0 

6 Feed water pump area, in all 10ULA 53 65 81 83 88 91 95 83 78 97.0 

7 
Steam Turbine Building (during 

start up ops) in all  
10UMA 73 84 89 88 86 84 78 77 81 94.0 

7 
Steam Turbine Building, (steady 

state ops) in all 
10UMA 72 77 82 82 75 70 71 73 80 88.0 

8 Start up transformer 11UBG 54 73 83 85 82 80 76 72 61 89.0 

9a 
Steam pipe bridge (during start up 

ops) 
10UMY 68 77 82 85 79 77 85 87 81 92.0 

9b 
Steam pipe bridge (during steady 

state ops) 
10UMY 66 76 74 75 68 62 67 67 70 81.0 

10 Transformer BAT 10UBF 52 67 81 89 90 82 78 73 62 94.0 

11 
Wet cell Cooling Tower  (14 cells, 

back to back), in all 
10URA 77 87 93 92 81 83 91 95 97 101.0 

12 Cooling water pump, each 10URD 45 59 71 74 79 82 79 74 70 86.0 

13 
Power Control center, Container, 

each 
10UBA 31 49 68 70 76 78 73 70 66 82.0 

14 Workshop and Store Building 00UST 56 63 71 78 81 81 79 75 66 86.0 

15 
Central Control and Administration 

Building 
00UCA 38 51 62 71 75 77 73 71 64 81.0 

16 
Gas Conditioning and Reducing 

Building  
00UEN01 67 78 78 78 73 75 74 74 76 85.0 

17 
Gas Final Filtering and Heating 

station 11UEN 
11UEN 47 63 77 77 77 77 77 81 69 86.0 
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Nr  Deelbron 
 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LwA, TOT 

In dB(A) 

18 Water Treatment Building 00UGD 54 61 69 77 80 82 79 75 69 87.0 

19 Regeneration plant 10ULX 57 74 81 84 78 74 70 69 64 87.0 

In bovenstaande lijst werden voor de stoomturbine en de stoomleidingen zowel een geluidsvermogen 

gedurende het opstarten van de energiecentrale als een geluidsvermogen gedurende normale, stabiele 

werking opgenomen alsook een bronvermogen voor de start-up transformator.  

Het totale emissierelevante geluidsvermogen van de energiecentrale bedraagt 107.2 dB(A) tijdens opstart en 

106.7 dB(A) tijdens normale werking. Voor het bepalen van het specifiek geluid zal dan ook worden uitgegaan 

van de worst-case situatie t.t.z. de start-up van de energiecentrale. 

5.4.4.3.6 Bepaling van het specifieke geluid 

Het afzonderlijk specifiek geluid van elke deelbron wordt berekend in de omgeving. Dit specifiek geluid is de 

eigen individuele bijdrage van een geluidsbron aan het omgevingsgeluid op een punt in de omgeving. Het kan 

nooit rechtstreeks gemeten worden, aangezien het per definitie slechts één onderdeel is van het totale 

omgevingsgeluid dat wordt samengesteld uit alle geluiden die op een plaats tegelijkertijd voorkomen. Het 

specifiek geluid kan echter wel berekend worden vertrekkende van het kenmerkend geluidsvermogen van de 

beschouwde bron, en rekening houdend met afstand, schermeffecten, absorptie, meteocondities…, op de 

overdrachtsweg tussen bron en ontvangerpunt. 

Het akoestisch model voor dit project is gebaseerd op topografische gegevens van de site (DHMII, 3D GRB,..), 

aangevuld met aangeleverde geluidsvermogens voor de relevante bronnen. De overdrachtsberekeningen zelf 

werden uitgevoerd met mathematisch 3D overdrachtsmodel voor industriegeluid. Dit model houdt rekening 

met: 

Voor wat de geluidsbronnen betreft 

• geluidsvermogenniveau van de bronnen, 

• bronhoogte en directiviteit, 

• ligging op de site X,Y,Z, 

• 1-oktaafspectrum  

Voor wat de overdrachtsweg betreft 

• reflecties en schermeffecten. Hiervoor werden alle relevante gebouwen in 3D gemodelleerd, zowel de 

gebouwen op de project-site als deze in de omgeving 

• inplanting van de site in de omgeving 

• reliëf 

• bodeminvloed waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen harde bodem (G=0.3) voor het 

industriegebied, gemiddelde bodem (G=0.5) voor woongebieden en zachte bodem (G=0.8) voor de 

omliggende natuur en agrarische gebieden. Voor het kanaal werd een bodemfactor G=0.1 beschouwd  

De resultaten worden op twee verschillende manieren gepresenteerd: 

• op de referentiepunten wordt het afzonderlijk specifiek geluid van elke bron berekend, 

• een geluidskaart over het volledige studiegebied 

 

De overdrachtsberekeningen werden uitgevoerd volgens de norm ISO 9613-2 met behulp van het 

computerprogramma IMMI v.2019 [458] voor de genormaliseerde 1 octaafbanden tussen 31.5 Hz en 8 kHz. De 

hoogte van de berekeningspunten werd in principe vastgelegd op 4m (niveau 1e verdiep). 
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Enkel de reflecties van de eerste orde werden in rekening gebracht bij de simulaties. De berekeningen werden 

uitgevoerd voor de meest kritische windrichting nl. ‘down-wind’ t.t.z. voor een windrichting van de bron naar 

het immissiepunt. Er werd rekening gehouden met een temperatuur van 10 °C en een relatieve vochtigheid 

van 70 %. 

Voor de geluidskaarten werd een grid berekend van 10 x 10m op een hoogte van 4m boven het maaiveld. 

Een overzicht van het berekende totale specifieke geluid in de beoordelings- en berekeningspunten wordt 

gegeven in Tabel 5-27. Het specifieke geluid wordt ook weergegeven door middel van de berekende 

geluidscontouren op Figuur 5-9. 

 

Figuur 5-9: Berekende geluidscontouren t.g.v. het project 
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Tabel 5-27: Berekend totaal specifiek geluid in de beoordelings- en berekeningspunten7 

Meetpunt Gebied 
Vlaremnorm 

nacht 

Lsp 

In dB(A) 
Verschil 

EP1/MP1 Gebied 2 40 30.6 -9.4 

EP2/MP2 Gebied 2 40 30.1 -9.9 

EP3/MP3 Gebied 4 30 26.4 -3.6 

EP4/MPa1 Gebied 2 40 35.8 -4.2 

EP5/MPa2 Gebied 2 40 32.7 -7.3 

EP6 Gebied 2 40 30.5 -9.5 

EP7 Gebied 2 40 32.1 -7.9 

EP8 Gebied 5 50 30.3 -19.7 

EP9 Gebied 2 40 30.0 -10.0 

EP10 Gebied 5 50 37.6 -12.4 

EP11 Gebied 2 40 38.5 -1.5 

EP12 Gebied 5 50 35.2 -14.8 

EP13 Gebied 2 30 27.7 -2.3 

EP14 Gebied 3 35 28.1 -6.9 

EP15-200m N-new Gebied 5 50 35.6 -14.4 

EP16-200m W-new Gebied 2 40 39.2 -0.8 

 

Op basis van een evaluatie van het totale specifieke geluid met de Vlarem geluidsnormen kan gesteld worden 

dat de berekende specifieke impact van de energiecentrale gedurende de opstart de strengste normen, voor 

de nacht, in alle beoordelingspunten respecteert.  

Tijdens de normale werking zal de berekende impact de energiecentrale – gezien het verschil in 

emissierelevant bronvermogen – tot een halve dB lager liggen dan de berekende impact tijdens het opstarten 

en bijgevolg eveneens de geldende normen respecteren. 

5.4.4.3.7 Tonaal geluid 

Onder meer de gasturbine, de schoorsteen en de luchtinvoer van de gasturbine zijn bronnen waarvan het 

geluidsvermogen mogelijk tonale componenten kan bevatten. De berekeningen werden evenwel uitgevoerd 

 

 

7   Naar aanleiding van de brandveiligheid zal het gebouw 14 (zie Tabel 5-26: Workshop and Store Building 00UST zo’n 4 meter meer 
noordelijker gebouwd worden dan dat hier in het geluidsmodel werd gemodelleerd. De 4m verschuiving naar het noorden, zal het center 
van het gebouw ca. 1m dichter tot EP16 brengen. Dit zal – gezien de afstand – eerder een verwaarloosbaar effect hebben op de 
specifieke bijdrage van dit gebouw. Qua afscherming zal er- gezien het gas conditioning building (16) niet als gebouw in het model zit – 
ook niks wijzigen in de berekening (die wat dat betreft worst case rekent). 
Bron 14 bedraagt bovendien meer dan 15dB minder dan de totale impact. Dit betekent dat die bron niet bepalend is voor de 
geluidsimpact op EP16 zodat de eventuele zeer beperkte toename in de impact van het gebouw tgv de verschuiving naar het noorden 
op de totale geluidsimpact verwaarloosbaar verwacht wordt 
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uitgaande van 1-oktaaf spectra daar er geen gegevens met betrekking tot het bronvermogen beschikbaar was 

in 1/3 octaaf. Als gevolg hiervan, kan uit de berekeningen niet worden nagegaan of er tonale componenten 

aanwezig zijn in de geluidsemissie van de energiecentrale noch in het berekend specifiek geluid ter hoogte 

van de beoordelingspunten. 

De energie centrale zal evenwel worden gebouwd volgens de Best Beschikbare Technieken (zie ook §5.4.5.2). 

Dit houdt onder meer in dat bronnen in gebouwen zullen worden geplaatst en of van de nodige 

geluidsomkasting en dempers zullen worden voorzien teneinde niet alleen de vooropgestelde bronvermogens 

te respecteren maar ook eventuele tonale componenten aan de bron te reduceren zodat deze niet aanwezig 

zijn in de uiteindelijke geluidsimmissie.  

5.4.4.4 Geluidsimpact van het project 

In het initiële MER was gebleken dat er op de 5 beoordelingspunten (MP1-3, MPa1-2) een “matig significant 

negatief” effect (score -1) te verwachten was.  

In onderstaande tabel wordt de berekende impact ter hoogte van de punten EP1-EP14 vergeleken met de 

berekende impact in het initiële MER.  

Tabel 5-28: Vergelijking berekende specifieke impact met initiële MER 

Meetpunt 
Vlaremnorm 

nacht 
MER Lsp 

Lsp 

In dB(A) 
Verschil 

EP1/MP1 40 32.0 30.6 -1.4 

EP2/MP2 40 28.6 30.1 1.5 

EP3/MP3 30 27.2 26.4 -0.8 

EP4/MPa1 40 33.5 35.8 2.3 

EP5/MPa2 40 32.2 32.7 0.5 

EP6 40 34.9 30.5 -4.4 

EP7 40 - 32.1 - 

EP8 50 30.5 30.3 -0.2 

EP9 40 32.3 30.0 -2.3 

EP10 50 40.9 37.6 -3.3 

EP11 40 36.4 38.5 2.1 

EP12 50 37.1 35.2 -1.9 

EP13 30 28.6 27.7 -0.9 

EP14 35 29.6 28.1 -1.5 

EP15 50 - 35.6 - 

EP16 40 - 39.2 - 

 

Voor 10 van de 14 berekende punten beschouwd in het initiële MER, bedraagt de berekende impact volgens 

de nieuwe project lay-out minder dan de berekende impact in het initiële MER. Ter hoogte van 4 punten – 

waarvan 3 beoordelingspunten – bedraagt de berekende impact meer dan in het initiële MER. Daar ter hoogte 
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van de beoordelingspunten de geldende Vlarem II norm evenwel gerespecteerd blijft, zal ook voor het huidige 

project een “matig significant negatief” effect (score -1) van toepassing zijn en is de evaluatie ten opzichte van 

het initiële MER niet gewijzigd.  

  



 

Datum: 11 november 2020 

  

 

MER SCREENING DILS-ENERGIE NV 

109 van 182 

5.4.4.5 Cumulatieve geluidsimpact met Torr-Coal en windturbines 

Voor de initiële MER werd het cumulatief geluid van de energiecentrale met de vergunde winturbines en Torr-

Coal bepaald.  

Voor de geluidsbijdrage t.g.v. de vergunde windturbine wordt gesteund op de lokalisatie nota voor het 

windturbinepark Dilsen-Stokkem opgemaakt door Grontmij Vlaanderen n.v. dd 25 juni 2012. Voor de 

geluidsbijdrage t.g.v. Torr-Coal wordt gesteund op een rapport van 15/09/2011 opgemaakt door dBA-Plan. 

Vergunde windturbines 

Uit de akoestische nota mbt de cumulatieve impact van de windturbines ( input uit de lokalisatienota i.o.v. 

Storm dd juni 2011 ref. 3197_20120621_Dilsen_LN van Grontmij) met de energiecentrale bleek dat : 

• de geluidsbijdrage van de energiecentrale Dils Energie wordt overheerst door de gezamenlijke 

geluidsbijdrage van de drie vergunde windturbines; 

• de cumulatieve geluidsbijdrage (Dils Energie + de vergunde windturbines) in twee beoordelingspunten 

(NSA18 en NSA21) boven de milieukwaliteitsnormen voor het omgevingsgeluid zal liggen. De vergunde 

windturbines zijn hiervoor verantwoordelijk 

 

Figuur 5-10: Ligging evaluatiepunten windturbines 

 

Ter hoogte van de NSA-punten welke overeenstemmen met berekende (EP) punten in voorliggende MER 

screening, is de berekende impact van het project gedaald ten opzichte van het initiële MER. Bovenstaande 

besluiten blijven bijgevolg van toepassing. 

Voor de punten NSA07, NSA26, NSA28 en NSA32 – welke niet overeenstemmen met berekende punten in 

voorliggende screening – werd de impact van de energiecentrale - zoals beschouwd in voorliggende screening 

- berekend teneinde de cumulatieve impact te kunnen bepalen. Uit volgende tabel blijkt dat ook ter hoogte van 

deze punten de milieukwaliteitsnorm (MKN) gerespecteerd wordt voor de 3 evaluatieperiodes én dat de 

windturbines de geluidsbijdrage van Dils Energie op deze punten overheersen zodat ook op deze punten de 

besluiten uit de akoestische nota ongewijzigd blijven. 
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Tabel 5-29: Cumulatieve impact windturbines en energiecentrale 

Meetpunt 
Lsp Dils Energie 

In dB(A) 

Lsp 3 WT 

In dB(A) 

Cumulatief 
geluid 

In dB(A) 

MKN 

D/A/N 

NSA07 27.7 36.5 37.0 50/45/45 

NSA26 29.9 39.6 40.0 50/45/45 

NSA28 28.7 37.3 37.9 50/45/45 

NSA32 30.8 40.8 41.2 50/45/45 

 

Torr-Coal 

In de geluidsstudie van dBA-Plan werd de geluidsbelasting van Torr-Coal bepaald t.h.v. de meest nabij 

gelegen woningen in de Kanaalstraat, in het bijzonder Kanaalstraat 12 en 15. 

Uit de resultaten is gebleken dat de continue geluidsbijdrage van Torr-Coal 43-46 dB(A) bedraagt ter hoogte 

van Kanaalstraat 15 en 36-39 dB(A) bedraagt ter hoogte van Kanaalstraat 12. 

De metingen in deze studie tonen bovendien aan dat het gemiddeld oorspronkelijk omgevingsgeluid t.t.z. het 

gemeten geluidsniveau gedurende stilstand van Torr-Coal (en tevens nog in afwezigheid van de windturbines) 

35dB(A) bedraagt ter hoogte van Kanaalstraat 15 en 31 dB(A) ter hoogte van Kanaalstraat 12. 

Cumulatieve impact  

Voor de cumulatieve bepaling van de energiecentrale, Torr-Coal en de windturbines zal worden uitgegaan van 

de impact ter hoogte van Kanaalstraat 15 welke de meest nabij gelegen . Ter hoogte van deze woning is 

immers ook de impact van de windturbines (NSA01) alsook de energiecentrale (EP6) gekend. 

Tabel 5-30: Cumulatieve impact Torr-Coal, Vergunde windturbines en energiecentrale 

 Lsp MKN (D/A/N) 

Energiecentrale (thv EP6) 30.5 dB(A)  

Vergunde Windturbines (thv NSA01) 41.0 dB(A)  

Torr-Coal (thv Kanaalstraat 15) 43-46 dB(A)  

Cumulatieve impact 45 - 47 dB(A) 50/45/45 

Oorspronkelijk omgevingsgeluid 35 dB(A) 50/45/45 

 

Ter hoogte van de Kanaalstraat 15 – de meest nabij gelegen woning ten opzichte van het project – zal het 

omgevingsgeluid ten gevolge van de cumulatieve impact van de energiecentrale, de windturbines en Torr-

Coal toenemen met 10 tot 12 dB(A) ten opzichte van het gemiddeld gemeten oorspronkelijk omgevingsgeluid 

in 2011. Het “nieuwe” omgevingsgeluid stijgt hiermee tot boven de milieukwaliteitsnorm. 

Deze toename is evenwel het gevolg van de bijdrage van de windturbines en Torr-Coal welke de bijdrage van 

de geplande energiecentrale met meer dan 10dB(A) overstemmen. 
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5.4.4.6 Geluidsimpact van het pompstation 

Aanlegfase 

Het pompstation zou geplaatst worden langs het kanaal op ca. 250m ten oosten van de energiecentrale. De 

afstand tot de meest nabij gelegen woning op minder dan 500m van een industriegebied bedraagt minimaal 

300m. De afstand tot de meest nabij gelegen woning op meer dan 500m van een industriegebied bedraagt 

minimaal 620m. De milieukwaliteitsnorm ter hoogte van deze woningen bedraagt respectievelijk 50 en 45 

dB(A).  

Uitgaande  van Tabel 5-19 kan er gesteld worden dat de MKN ter hoogte van deze woningen bijgevolg 

benaderd zouden worden. Daar de aanleg van het pompstation evenwel kleinschaliger is dan de 

energiecentrale, zal het totale vermogen van de aanlegfase van het pompstation evenwel kleiner zijn dat het 

vermogen van 111dB(A) waarop Tabel 5-19 gebaseerd is zodat de MKN gedurende de aanlegfase naar alle 

waarschijnlijkheid niet zozeer benaderd maar wel gerespecteerd zullen worden.  

Exploitatiefase 

Het pompstation is een gebouw waarbinnen alle nodige installaties staan en welke geen tot zeer kleine ramen 

heeft. Er worden geen geluid producerende installaties buiten het gebouw geplaatst.  Bovendien zal het 

gebouw zelf worden geplaatst volgens de Beste Beschikbare Technieken wat onder meer inhoud dat 

eventuele roosters zullen worden voorzien van de noodzakelijke dempers. Er wordt bijgevolg geen 

immissierelevant vermogen verwacht van dit pomphuis zodat de impact hiervan als verwaarloosbaar kan 

worden beschouwd.  

5.4.5 Milderende en compenserende maatregelen 

De energiecentrale zal worden ontworpen volgens de Beste Beschikbare Technieken. Dit wil zeggen dat alle 

noodzakelijke geluidsbeperkende voorzieningen zullen worden genomen om de geluidsemissie aan de bron 

en de geluidsoverdracht naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 

5.4.5.1 Maatregelen t.a.v. de bouwfase 

Rekening houdende dat het in te zetten materieel voldoet aan de toelaatbare geluidsvermogenniveaus volgens 

het KB van 6 maart 2002, mag aangenomen worden dat de bouwwerken overdag (exclusief 

heiwerkzaamheden) geen geluidshinder zullen veroorzaken naar de dichtste bewoning. Tijdens de 

bouwwerken (exclusief heiwerkzaamheden) wordt verwacht dat het omgevingsgeluid overdag niet boven de 

milieukwaliteitsnormen van Vlarem zal stijgen. 

Aangezien tijdens de aanlegfase een aantal activiteiten gelijktijdig plaatsvinden is het inperken van de 

geluidsemissie een complexe zaak. De belangrijkste maatregel die kan getroffen worden om de 

geluidsproductie maximaal in te perken, is het gebruik van goed onderhouden machines en gereedschap dat 

voldoet aan de Europese Richtlijnen. Verder kan rekening gehouden worden met volgende 

aanbevelingen/richtlijnen: 

• Bij de inrichting van het terrein en de werkzaamheden dienen ook alle mogelijkheden nagegaan te worden 

om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen: 

• De meeste geluidsproducerende machines dienen zover mogelijk van de dichtstbijzijnde woningen 

opgesteld te worden; 

• Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande hindernissen die de geluidsvoortplanting belemmeren; 

• Bij de keuze van machines dient de voorkeur gegeven te worden aan geluidsarme uitvoeringen; 

• De machines dienen zo lang in bedrijf te zijn als voor het werk noodzakelijk is. Werkzaamheden bij avond 

of nacht en in het weekend dienen vermeden te worden. Indien dit echter noodzakelijk is, dienen speciale 

geluidsarme machines of constructiemethoden toegepast te worden. 

• Het zodanig organiseren van aan- en afvoer van vrachtwagens dat zo ver mogelijk van bestaande 

woonzones wordt gebleven 
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Om de geluidsimpact van de heiwerkzaamheden aan de dichtste bewoning zoveel mogelijk te beperken, is 

het aangewezen om het equivalente geluidsniveau op 15 m afstand van de heistelling te beperken tot 

maximaal ongeveer 82,5 dB(A). Dit wil zeggen dat best geen gebruik wordt gemaakt van een dieselblok 

(zonder mantel), stoom-/persluchtblok (zonder mantel), hydraulisch blok of valblok (zonder mantel). Op die 

manier kan de hinder van de heiwerkzaamheden aan de dichtste bewoning uitgesloten worden (uiteraard 

dienen heiwerkzaamheden te allen tijde uitgesloten te worden tijdens de nacht). 

Voor wat de trillingen betreft naar de dichtste woningen, worden geen problemen verwacht, zelfs niet wanneer 

met de meest trillingsbelastende methode, dit is met trilblok, zou worden geheid. De dichtste bewoning bevindt 

zich verder dan de “drempelafstand” van 120 m waarbij een maximaal trillingsniveau van 0,10 mm/s nog kan 

genoteerd worden t.g.v. de heiwerkzaamheden. Onder de strengste streefwaarde van 0,10 mm/s zijn trillingen 

niet meer voelbaar en kan trillingshinder uitgesloten worden. 

Voor wat de trillingen betreft naar de bedrijfsgebouwen in de onmiddellijke omgeving van de 

heiwerkzaamheden wordt een streefwaarde voor het maximale trillingsniveau vastgelegd van 0,3 – 0,4 mm/s. 

Voor de dichtste bedrijfsgebouwen die zich binnen 100 m afstand bevinden van de heiwerkzaamheden, mag 

een maximaal trillingsniveau van 0,15 mm/s verwacht worden indien gebruik wordt gemaakt van de meest 

trillingsbelastende heimethode, dit is met trilblok. Dit wil zeggen dat de trillingen wel voelbaar zullen zijn, maar 

toch niet als hinderlijk worden beschouwd voor de personen die zich in deze bedrijfsgebouwen bevinden. 

5.4.5.2 Maatregelen t.a.v. de exploitatiefase 

De energiecentrale zal worden ontworpen volgens de Beste Beschikbare Technieken. Dit wil zeggen dat alle 

noodzakelijke geluidsbeperkende voorzieningen zullen worden genomen om de geluidsemissie aan de bron 

en de geluidsoverdracht naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Een opsomming van de milderende 

maatregelen die volgens de Beste Beschikbare Technieken van toepassing zijn, wordt hierna gegeven. De 

corresponderende geluidsvermogenniveaus die voor de akoestische dimensionering zijn gehanteerd, worden 

gegeven in Tabel 5-26 

Typische geluidsbeperkende voorzieningen voor energiecentrales volgens BBT zijn bijvoorbeeld 

• Geluidsdichte omkastingen voor gasturbine, stoomturbine, generator, “zware” pompen enz.; 

• Geluidsdempers voor luchtinlaat gasturbine, schoorsteen en ventilatiesystemen; 

• Trillingsdempers en flexibele verbindingen; 

• Akoestische isolatie voor leidingen;  

• Geluidsabsorberende materialen voor wanden en plafonds; 

• Betonnen afscherming rond transformatoren; 

• Geluidsarme koelinstallaties (geluidsdempers op luchtaanvoer, geluidsdempers op luchtafvoer en/of 

geluidsarme ventilatoren). 
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5.5 Biodiversiteit 

5.5.1 Afbakening van het studiegebied 

Rekening houdend met de verwachte reikwijdte van de effecten in de disciplines ‘lucht’, ‘water’, ‘bodem en 

grondwater’ en ‘geluid’ zal het studiegebied zich in de discipline biodiversiteit uitstrekken over een gebied met 

een straal van 5 km ten opzichte van het middelpunt van het projectgebied. 

5.5.2 Beschrijving van de methodiek 

5.5.2.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Voor een uitgebreide beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar de oorspronkelijke MER 

(2013). In deze MER-screening zal deze beschrijving beknopt herhaald worden.  

Daarnaast worden eventuele verschillen ten opzichte van de huidige referentiesituatie onderzocht. Tot slot 

wordt een besluit geformuleerd over de kwalitatieve vergelijking van de referentiesituaties tussen het MER 

(2013) en deze MER-screening.  

5.5.2.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Voor de bespreking van de effectgroepen binnen deze MER-screening gaan we in eerste instantie na of er 

significante veranderingen te verwachten zijn ten opzichte van het MER. Dit kan het gevolg zijn van een 

wijziging in het project, maar ook in het projectgebied of het studiegebied. Deze aftoetsing wordt weergegeven 

in de tweede kolom “Aftoetsing referentiesituatie t.o.v. MER 2013”. Hieromtrent wordt dan een korte conclusie 

gemaakt, en in de derde kolom  “Opnieuw op te nemen in MER-screening?” wordt weergegeven of deze 

effectgroep opnieuw besproken wordt in deze MER-screening.  

5.5.2.2.1 Aanlegfase 

De volgende effectgroepen werden in de MER (2013) tijdens de aanlegfase in beschouwing genomen: 

Effectgroep Aftoetsing referentiesituatie t.o.v. MER 2013 
Opnieuw op te 
nemen in MER-
screening? 

Ecotoop- en 

biotoopverlies en 

bodemverstoring 

Het projectgebied bevindt zich binnen een industriegebied dat als biologisch 

minder waardevol geklasseerd wordt volgens de meer recente versie van de 

BWK (versie 2018). Specifiek betreft het de kartering ui + kc + ku° 

(industriezone met groeve en onderontwikkelde ruigte of pioniersvegetatie 

(Conyza spp.)).  

 

Op basis van terreinfoto’s en luchtfoto’s is op te merken dat een 

verwijdering van vegetatie en nivellering is uitgevoerd ter hoogte van 

het projectgebied. Dit was het gevolg van bodemsaneringsactiviteiten.  

Bijgevolg worden er ook nu geen effecten verwacht naar ecotoop- en 

biotoopverlies als gevolg van de aanlegfase en zal deze effectgroep ook 

in de MER-screening niet verder besproken worden. 

nee 

Verdroging 

Uit de discipline bodem en grondwater binnen de MER bleek dat er geen 

bemalingen nodig zijn tijdens de constructiefase, aangezien de 

grondwatertafel ter hoogte van het projectgebied zich tussen 8 à 15m onder 

maaiveld bevindt. Bijgevolg werden er geen effecten verwacht naar 

verdroging toe in de aanlegfase.  

 

In het huidige voorwerp van de aanvraag zijn ook geen bemalingen 

gepland tijdens de aanlegfase. Verdrogingseffecten als gevolg van de 

nee 
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Effectgroep Aftoetsing referentiesituatie t.o.v. MER 2013 
Opnieuw op te 
nemen in MER-
screening? 

aanlegfase worden dus niet verwacht, en zullen niet opnieuw 

besproken worden in deze MER-screening.   

Effecten via lucht 

Uit de discipline lucht binnen de MER (2013) bleek dat de NO2, PM10 en 

PM2,5-bijdragen gerelateerd aan de verkeersgeneratie van de aanlegfase in 

een worst case situatie minder zijn dan 1 µg/m³ voor alle bestudeerde 

locaties.  

 

Gezien de verkeersgeneratie tijdens de aanlegfase in de huidig 

geplande toestand niet significant afwijkt van de situatie zoals 

beoordeeld in het MER (2013) worden er ook nu via de lucht geen 

effecten verwacht voor de biodiversiteit in de omgeving van het 

projectgebied (natuurgebieden en natuurbuffers rondom het 

industriegebied). Bijgevolg wordt deze effectgroep niet opnieuw 

besproken in deze MER-screening.  

nee 

Rustverstoring 

De verhoging van het omgevingsgeluid door de bouw van de nieuwe CCGT-

eenheid werd begroot in de MER (2013) en was in de aanlegfase 

voornamelijk het gevolg van de aan- en afvoer van materiaal en de eigenlijke 

constructiewerken.  

 

Er zijn geen significante verschillen m.b.t. de gehanteerde 

uitvoeringstechnieken, noch de omvang van de werken in de huidig 

geplande situatie. Dit wordt dus verder niet meer besproken. 
 

Door een vergelijking van de huidige referentiesituatie met die in het 

MER (2013) gaan we na of er mogelijke verschillen zijn in het 

voorkomen van verstoringsgevoelige receptoren in de omgeving.  

ja 

Lichtverstoring 

Tijdens de aanlegfase zal het projectgebied moeten worden verlicht. Dit kan 

verstoringseffecten met zich meebrengen voor de fauna in de omgeving. 

Lichtverstoring tijdens de aanlegfase is tijdelijk. Er worden in de discipline 

biodiversiteit een aantal preventieve maatregelen voorgesteld om de 

lichtverstoring voor de fauna in de omgeving maximaal te beperken. 

Specifieke aandacht gaat naar de (broed)vogelfauna en de vleermuizen in 

de omgeving.  

 

Gelet op het bestaan van een meer recente Vlaamse risico-atlas voor 

vogels en vleermuizen m.b.t. windturbines en mogelijke verschillen 

binnen het studiegebied gaan we na of er mogelijke verschillen zijn in 

het voorkomen van lichtverstoringsgevoelige (broed)vogelfauna en 

vleermuizen in de omgeving, en bijgevolg de mogelijke effecten van 

lichtverstoring tijdens de aanlegfase. 

ja 
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5.5.2.2.2 Exploitatiefase 

De volgende effectgroepen werden in de MER (2013) tijdens de exploitatiefase in beschouwing genomen: 

Effectgroep Aftoetsing t.o.v. MER 2013 
Op te nemen 
in MER-
screening 

Effecten via lucht 

Voor verontreiniging naar lucht is de emissie van NOx, CO (en in mindere mate stof 

en SO2) en de daaraan gekoppelde verzurende depositie van belang. De effecten 

van NOx en CO werden in de MER (2013) bepaald op basis van de 

immissieberekeningen in de discipline lucht en dosis-effectrelaties uit de literatuur.  

 

Gelet op het verschillend ontwerp van de geplande installatie zullen de 

mogelijke effecten via lucht op biodiversiteit kwalitatief vergeleken worden 

met de beschreven situatie in de MER (2013) op basis van de discipline lucht 

binnen deze MER-screening.  

ja 

Verontreiniging 

naar water 

Lozing van spui van het koelwatercircuit en lozing van afvalwater tijdens de 

exploitatiefase, resulteert mogelijk in een impact op de Zuid-Willemsvaart.  

De mogelijke effecten via water op biodiversiteit in de geplande situatie zal 

kwalitatief vergeleken worden met de beschreven situatie in de MER (2013) 

op basis van de discipline water binnen deze MER-screening.  

ja 

Versnippering en 

barrièrewerking 

De CCGT-eenheid wordt binnen een industriezone en aangrenzend aan andere 

bedrijven gebouwd. Deze situatie is niet gewijzigd t.o.v. de MER (2013). 

 

Bijgevolg worden ook nu geen effecten verwacht naar versnippering en 

barrièrewerking en zal deze effectgroep niet verder in de MER-screening 

besproken worden.  

nee 

Rustverstoring 

Op basis van de geluidscontouren die binnen de discipline geluid en trillingen 

berekend werden, wordt net zoals voor de aanlegfase een inschatting van het effect 

van rustverstoring op fauna uitgevoerd.  

 

Door een vergelijking van de huidige referentiesituatie met die in het MER 

(2013) gaan we na of er mogelijke verschillen zijn in het voorkomen van 

verstoringsgevoelige receptoren in de omgeving. 

ja 

Lichtverstoring 

De verlichting tijdens de exploitatiefase vormt een belangrijk aandachtspunt t.o.v. 

lichtverstoring voor de fauna in de omgeving. Dit wordt in de discipline besproken 

en een aantal preventieve maatregelen worden geformuleerd. Specifieke aandacht 

gaat naar de (broed)vogelfauna en de vleermuizen in de omgeving. 

 

Gelet op het bestaan van een meer recente Vlaamse risico-atlas voor vogels 

en vleermuizen m.b.t. windturbines en mogelijke verschillen binnen het 

studiegebied gaan we na of er mogelijke verschillen zijn in het voorkomen 

van lichtverstoringsgevoelige (broed)vogelfauna en vleermuizen in de 

omgeving, en bijgevolg de mogelijke effecten van lichtverstoring tijdens de 

exploitatiefase. 

ja 

Effecten op 

migratie van 

vogels 

Hoge structuren kunnen een mogelijk verstorend effect hebben op 

migratiepatronen van vogels. Aangezien de aansluiting op het Elia 

transmissienetwerk ondergronds zal gebeuren, worden effecten op de migratie 

van vogels hierdoor uitgesloten. Dit zal niet verder besproken worden. 

 

Gelet op het bestaan van een meer recente Vlaamse risico-atlas voor vogels 

en vleermuizen m.b.t. windturbines gaan we opnieuw na of er mogelijks 

trekroutes van vogels doorheen het projectgebied lopen.    

 

De effectbeoordeling uit de MER (2013) zal afgetoetst worden aan de 

geplande constructies in de huidige situatie.  

ja 



 

Datum: 11 november 2020 

  

 

MER SCREENING DILS-ENERGIE NV 

116 van 182 

Effectgroep Aftoetsing t.o.v. MER 2013 
Op te nemen 
in MER-
screening 

Captatie van 

koelwater 

De effecten ten gevolge van het inlaatwerk voor de captatie van het koelwater 

worden op een kwalitatieve manier hierna in §5.5.4.2.2 besproken.  

 

Op basis van een meer recent rapport over het visbestand in de Zuid-

Willemsvaart zal nagegaan worden of de conclusies uit het MER (2013) nog 

steeds van toepassing zijn.  

ja 

 

Tot slot worden mogelijke cumulatieve effecten van het project ten opzichte van de huidige situatie 

besproken.Hiervoor toetsen we af hoe belangrijke elementen van het studiegebied geëvolueerd zijn 

sinds de opmaak van het MER, zoals de invulling van het bedrijfsterrein en het voorkomen van 

windturbines.   

5.5.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

5.5.3.1 Studiegebied 

Ecodistricten zijn ruimtelijke eenheden die homogeen zijn voor wat betreft de in de tijd zeer langzaam 

veranderende geologische, geomorfologische, grondwater- en oppervlaktewaterkenmerken en de daarmee 

samenhangende algemene bodemtypen.  

Het projectgebied bevindt zich binnen het Zandig Maasterrassen District dat behoort tot de ecoregio van de 

Kempen. 

In de ecoregio van de Kempen worden de ecodistricten gegroepeerd die in het noordoosten van Vlaanderen 

gelegen zijn, in de zogenaamde ‘Kempen’: het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict, het Centraal-Kempisch 

rivier- en duinendistrict, het Zuid-Kempisch heuveldistrict, het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, het 

Roerdalslenkdistrict en het Zandig Maasterassendistrict. 

Het Zandig Maasterrassen District bestaat voornamelijk uit zandige gronden, in tegenstelling tot de veeleer 

lemige niveo-eolische gronden  (op de Maasgrinden) van het ‘Lemig Maasterrassendistrict’ ter hoogte van 

Moelingen. 

Het reliëf is plaatselijk gewijzigd door het voorkomen van soms zeer diepe zand- en grindgroeven. Verder 

komen natuurlijke stuifduinen voor die het vlakke reliëf diversifiëren. 

Voor de grafische situeringen van de hierna vermelde natuurgebieden (en bijhorende aangemelde 

soorten/habitats) in het studiegebied verwijzen we naar de oorspronkelijke MER (2013).  

5.5.3.1.1 Natura 2000 gebieden 

Volgende Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) bevinden zich binnen een straal van 5 km rondom het 

projectgebied: 

1. SBZ-H BE2200034 “Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven” (oppervlakte 

van 1.869 ha) op ca. 900 m ten noorden van het projectgebied. 

2. SBZ-H BE2200035 “Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek” (oppervlakte van 3.741 ha) op ca. 

2km ten zuidwesten van het projectgebied. 

3. SBZ-H BE2200037 “Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek” (oppervlakte van 645 

ha) op ca. 2,8km ten zuidoosten van het projectgebied. 

4. SBZ-H BE2200043 “Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-

Maaseik” (oppervlakte van 573 ha) op ca. 3.5 km ten noordwesten van het projectgebied. 
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Het Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) “Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof” 

(BE2221314) bevindt zich op ca. 2,7 km ten noordoosten van het projectgebied. Deze SBZ-V heeft een 

oppervlakte van 13.125 ha en overlapt deels met het SBZ-H “Itterbeek met Brand, Jagersborg en 

Schootsheide en Bergerven” (BE2200034) gelegen op ca. 900m ten noorden van het projectgebied.  

5.5.3.1.2 VEN/IVON 

Volgende VEN-gebieden bevinden zich binnen een straal van 5 km rondom het projectgebied: 

• ‘Het Bergerven’ (GEN) op ca. 200 m ten noordwesten van het projectgebied. Dit gebied overlapt deels met 

het SBZ-H ‘Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’. 

• ‘De Middenloop Bosbeek’ (GEN) 3,3 km ten noordwesten van het projectgebied. Dit gebied overlapt deels 

met het SBZ-H “Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik”. 

• ‘De Zanderbeek’ (GEN) op ca. 1,5 km ten noorden van het projectgebied. Dit gebied overlapt deels met 

het SBZ-H ‘Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’ en het SBZ-V 

“Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof”. 

• ‘De Hoge Kempen’ (GEN) op ca. 1,5 km ten zuiden van het projectgebied. Dit gebied overlapt deels met 

het SBZ-H “Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek”. 

• ‘De Grensmaas Noord’ (GEN en GENO) op ca. 3 km ten oosten van het projectgebied; Dit gebied overlapt 

deels met het SBZ-H “Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek” 

• ‘De Bovenloop Bosbeek’ (GEN) 3,3 km ten westen van het projectgebied. Dit gebied overlapt deels met 

het SBZ-H “Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik”. 

5.5.3.1.3 Natuurreservaten 

In het studiegebied bevinden zich een aantal erkende en Vlaamse Natuurreservaten: 

• Erkend natuurreservaat “Schotshei” met een oppervlakte van ca.1.091 ha, gelegen ten zuiden, westen en 

noorden van het projectgebied, op ca. 200m (ten NW). Dat reservaat overlapt deels met volgende 

gebieden: 

• VEN-gebied ‘Het Bergerven’ (GEN) 

• SBZ-H ‘Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’. 

• SBZ-V ‘Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof’. 

• Erkend Natuurreservaat “Vallei van de Bosbeek” met een oppervlakte van ca. 476 ha, gelegen op ca. 2,2 

km ten noordwesten van het projectgebied. Dit gebied overlapt deels met de volgende gebieden: 

• VEN-Gebied ‘De Bovenloop Bosbeek’ (GEN). 

• VEN-Gebied ‘De Middenloop Bosbeek’ (GEN). 

• SBZ-H “Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik”. 

• Erkend natuurreservaat “Oud kanaal” met een oppervlakte van ca.10 ha gelegen op ca. 2,1 km ten 

zuidoosten van het projectgebied. 

• Erkend natuurreservaat “Maasweerden” met een oppervlakte van ca. 218 ha, gelegen op ca. 3 km ten 

zuidoosten van het projectgebied. Dit gebied overlapt deels met de volgende gebieden: 

• VEN-Gebied ‘De Grensmaas Noord’ (GEN en GENO). 

• SBZ-H “Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek”. 

• Vlaams Natuurreservaat “De Oudsberg”, met een oppervlakte van ca. 441 ha, gelegen op ca. 4 km ten 

noordwesten van het projectgebied. Dit gebied overlapt deels met volgende gebieden: 

• VEN-Gebied ‘De Ruiterskuilen-Oudsberg-Solterheide’. 

• SBZ-H ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’. 

 

De inventarisatie van aandachtsgebieden binnen het studiegebied zoals beschreven in §5.5.3.1 is ook van 

toepassing op deze MER-screening.  
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5.5.3.2 Projectgebied 

5.5.3.2.1 Biologische waarderingskaart (versie 2018) 

Het projectgebied bevindt zich binnen een industriegebied dat als biologisch minder waardevol geklasseerd 

wordt volgens de BWK. Specifiek betreft het de kartering ui + kc + ku° (industriezone met groeve en 

onderontwikkelde ruigte of pioniersvegetatie (Conyza spp.)). Deze kartering werd ook gehanteerd in het MER 

(2013). Echter werd sindsdien een groot deel van de aanwezige vegetatie en structuur verwijderd door het 

uitvoeren van bodemsaneringsactiviteiten (Figuur 5-11; Figuur 5-12) 

 

Figuur 5-11: Toestand van het projectgebied zoals beoordeeld in het MER (luchtfoto, zomer 2012) 
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Figuur 5-12: Toestand van het projectgebied zoals beoordeeld in deze MER-screening (luchtfoto, zomer 2018) 

 

Binnen een straal van 5 km rondom het projectgebied zijn de biologisch waardevolle tot biologisch zeer 

waardevolle gronden voornamelijk gesitueerd binnen de verschillende (beschermde) natuurgebieden (zie 

eerder). In  Figuur 5-13 en Figuur 5-14. worden de algemene habitattypes en Natura 2000 habitattypes 

gesitueerd ten opzichte van het projectgebied.  
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Figuur 5-13: Situering van het projectgebied op de (BWK v. 2018) – algemene habitattypes 

 

 

Figuur 5-14: Situering van het projectgebied op de BWK (v. 2018) – Europese habitattypes 
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Op de Biologische Waarderingskaart zijn al de terreinen ten zuiden, westen en noorden van het 

industriegebied Rotem aangeduid als Faunistisch belangrijk gebied (Figuur 5-15).  

 

Figuur 5-15: Situering van het projectgebied op de BWK (v. 2018) – Faunistisch belangrijk gebied 

 

Op basis van een aftoetsing aan een meer recente versie van de Biologische Waarderingskaart, terreinfoto’s 

en luchtfoto’s kan gesteld worden dat: 

• De toenmalig reeds beperkte natuurwaarden binnen het projectgebied verder afgenomen zijn als gevolg 

van bodemsaneringsactiviteiten; 

• De algemene natuurwaarden en Europese habitattypes binnen het studiegebied niet significant gewijzigd 

zijn; 

• De faunistisch belangrijke gebieden binnen het studiegebied niet significant gewijzigd zijn. 

 

5.5.3.3 Vlaamse risicoatlas vogels en vleermuizen m.b.t. windturbines (Everaert et al., 
2015) 

Deze risicoatlas laat toe om de kwetsbaarheid van gebieden voor de inplanting van windturbines in te schatten 

op basis van verschillende deelkaarten en een totaalkaart. Deze deelkaarten zijn opgemaakt op basis van 

ecologische gegevens uit inventarisatieprojecten en andere beschikbare informatie over vogels.  

De deelkaarten geven een ruimtelijk beeld van de belangrijke vogel- en vleermuisrijke gebieden in Vlaanderen 

en van belangrijke, in kaart gebrachte vliegbewegingen. Precies daarom kunnen zij ook gebruikt worden om 

een indicatie te geven van de kwetsbaarheid van gebieden voor de aanwezigheid van hoge constructies. 

Voor de MER (2013) werd gebruik gemaakt van de Vlaamse risicoatlas versie 2011. Hierna wordt de 

beschrijving gegeven voor de Vlaamse risicoatlas versie 2015.  
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Vogels 

Volgens de risicoatlas (totaalkaart) bevindt het projectgebied zich binnen een zone die geklasseerd is als 1: 

mogelijk risico, zie Figuur 5-16 hierna. Volgens de deelkaarten bevindt het projectgebied zich niet in een 

trekzone voor vogels (voedsel-, slaap- of seizoenstrek). Met betrekking tot slaapplaatsen en broedkolonies 

valt het projectgebied nog net binnen de bufferzone (risicoklasse 1) afkomstig van zone Gralex Stokkem.  

Vleermuizen 

Volgens de risicoatlas (totaalkaart) bevindt het projectgebied zich deels binnen een zone die geklasseerd is 

als 1: mogelijk risico en deels binnen een zone 0: onvoldoende informatie, zie Figuur 5-17 hierna.  

 

Figuur 5-16: Vlaamse risicoatlas windturbines: vogels 
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Figuur 5-17: Vlaamse risicoatlas windturbines: vleermuizen 

 

Samenvattend m.b.t. het projectgebied: 

Referentiesituatie 
Versie Vlaamse 
risicoatlas 

Type 
fauna 

Risico-
klasse 

Voedseltrek Slaaptrek Seizoenstrek 

MER  

(2013) 

Everaert et al., 

2011 

Vogels 2 - 3 nee nee nee 

Vleermuizen 
niet 

beschikbaar 
nvt nvt nvt 

MER-screening  

(2020) 

Everaert et al., 

2015 

Vogels 1 nee nee nee 

Vleermuizen 0 – 1 nvt nvt nvt 

 

Op basis van de Vlaamse risicoatlas vogels en vleermuizen m.b.t. windturbines is de risico-klasse voor vogels 

gedaald ten opzichte van de beschouwde situatie in het MER (2013). Met betrekking tot vleermuizen kan nu 

wel een risico-klasse toegekend worden. Deze is echter 0: onvoldoende informatie voor het grootste deel van 

het projectgebied. Tot slot zijn er ook in de huidige situatie geen voedsel-, slaap- of seizoenstrekroutes in het 

projectgebied.  
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5.5.3.4 Tellingen broedvogels en vleermuizen in de omgeving 

In het kader van het “Onderzoek vliegroutes vleermuizen en broedlocaties avifauna nabij geplande 

windturbinepark te Dilsen-Stokkem”, opgemaakt in juni 2011 door Grontmij werden er tellingen uitgevoerd van 

broedvogels en de aanwezige vleermuispopulatie in de omgeving van het projectgebied (zie rapport in Bijlage 

10 van de MER (2013)).  

Er worden geen nieuwe tellingen uitgevoerd voor deze MER-screening, maar we gaan wel na hoe relevant de 

conclusies van dit rapport zijn in 2020.   

5.5.3.4.1 Broedvogels  

Een overzicht van de belangrijkste bijzondere broedvogelsoorten wordt weergegeven in het rapport in Bijlage 

10 van de MER (2013). Dit zijn soorten die ofwel in Vlaanderen een Rode lijststatus hebben ofwel, een 

bijzonder beschermingsstatuut bezitten.  

Uit de studie (2011) bleek het volgende m.b.t. broedvogels: 

“Binnen het projectgebied werden wel roofvogelsoorten waargenomen (Buizerd, Torenvalk, Sperwer of Havik), 

maar van geen enkele soort werd met zekerheid een broedgeval vastgesteld. 

Met uitzondering van een 4-tal koppels Kievit, 1 koppel Veldleeuwerik en 1 onzeker broedgeval van Geelgors, 

werden in het oostelijk deel van het projectgebied geen akkervogels als broedvogel waargenomen. 

“Voor wat betreft vogels vormt de eigenlijke projectzone actueel nog een vrij grote waarde. Echter de 

bijzondere soorten die er voorkomen zijn soorten van pioniersituaties, ontstaan na sanering van het 

fabrieksterrein. Door verdere inname van de gronden door bedrijven, zullen deze specifieke 

terreinomstandigheden (tijdelijke plassen, gronddepots, ruigte) verdwijnen en zullen ook de soorten hieraan 

gebonden, verdwijnen. In de ten westen aansluitende boszone komen verschillende bijzondere en Rode lijst-

soorten voor, zoals Boompieper, Boomleeuwerik, Geelgors, Gekraagde roodstaart, Grauwe vliegenvanger, 

Kleine bonte specht en Zwarte specht. De meeste van deze soorten hebben een beperkt territorium en zijn 

vaak gebonden aan open plekken (kaalkappen) in het bos. Hun territorium strekt zich niet uit tot in het 

bedrijventerrein. Op de ten oosten van de Zuid-Willemsvaart gelegen landbouwgronden komen slechts een 

beperkt aantal soorten tot broeden, met name Kievit en Veldleeuwerik. Roofvogels werden tijdens de telrondes 

nauwelijks waargenomen. Hiervan werden ook geen aanwijzingen van broedsels gevonden.” 

5.5.3.4.2 Vleermuizen 

Tijdens de twee telrondes in het kader van voorgaand onderzoek werden in totaal 6 verschillende 

vleermuissoorten waargenomen. Gewone dwergvleermuis was best vertegenwoordigd, gevolgd door 

Laatvlieger.  

Uit de studie (2011) bleek het volgende m.b.t. vleermuizen: 

“Met betrekking tot vleermuizen vormt de Zuid-Willemsvaart een belangrijk jachtgebied. Vrijwel alle soorten 

werden er waargenomen. Binnen het bedrijventerrein zijn de meeste soorten vooral actief langs de bosranden 

en op de nog niet ingenomen bedrijfsgronden die nog een natuurlijk karakter bezitten. Deze zullen in de 

toekomst verdwijnen na verdere invulling van het bedrijventerrein. Langs de oostzijde van de Zuid-

Willemsvaart is op de landbouwgronden slechts een zeer beperkte vleermuisactiviteit.” 

Zoals besproken in §5.5.3.2.1 is het natuurlijk karakter van de projectzone sterk afgenomen sinds de 

beschouwde situatie in het MER (2013). Er kan dus gesteld worden dat de activiteiten van broedvogels en 

vleermuizen binnen het projectgebied dus gelijk of lager zal zijn in verhouding tot de beschouwde situatie in 

het MER (2013). De vaststellingen m.b.t. het belang van de westelijk gelegen boszone voor vleermuizen en 

broedvogels zijn nog steeds geldig, alsook het feit dat de Zuid-Willemsvaart een belangrijk jachtgebied is voor 

vleermuizen. De invulling van het bedrijventerrein is quasi gelijk aan de situatie beschouwd in het MER (2013).  
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5.5.3.5 Visbestandsopnames 

Het MER (2013) maakte gebruik van een rapport (2011) met visbestandopnames in de Zuid-Willemsvaart 

(Belgische deel ervan) door AquaTerra-KuiperBurger (verder ATKB) in opdracht van het Agentschap voor 

Natuur en Bos (verder ANB). Deze opnames werden uitgevoerd op verschillende locaties langs het kanaal. 

De oeverzones van het kanaal werden bemonsterd door middel van elektrovisserij.  

Voor een gedetailleerde beschrijving van de gevangen soorten en hun abundantie op verschillende locaties 

wordt verwezen naar het relevante hoofdstuk binnen het MER (2013).  

In 2015 werd een nieuw onderzoek naar het visbestand in de Zuid-Willemsvaart (Belgische deel) gepubliceerd, 

opnieuw door ATKB in opdracht van het ANB. De relevante evoluties ten opzichte van de referentiesituatie in 

het MER worden hierna samengevat:  

 

• De omvang van het visbestand in de Zuid-Willemsvaart is geschat op 31,1 kg/ha en 1.805 stuks/ha. Het 

bestand op basis van biomassa bestaat voor een groot deel uit paling (30%), blankvoorn (22%) en baars 

(14%). Op basis van aantallen wordt het visbestand in de Zuid-Willemsvaart aangevoerd door blankvoorn 

met een aandeel van 45%. Baars en marmergrondel hebben beide ook een aanzienlijk aandeel (beide 

17%) binnen het bestand. In het kanaal zelf (exclusief oever) is een uitzonderlijk laag bestand van 0,9 kg/ha 

en 46 stuks/ha aangetroffen. In de verbredingen is het bestand geraamd op 225,5 kg/ha en 17.227 

stuks/ha.  

• In 2011 werd het visbestand in de Zuid-Willemsvaart geraamd op 38,8 kg/ha. In 2011 is de visstand echter 

alleen met de stortkuil en het elektrovisapparaat bemonsterd. De visstand in de verbredingen is toen niet 

bemonsterd. Het bestand van 2015 is exclusief de zegenbevissingen in de verbredingen geraamd op 19,5 

kg/ha. Het bestand van dit jaar is daarmee aanzienlijk lager dan in 2011.  

5.5.3.5.1 Paaiperiodes en paaiplaatsen 

In het MER (2013) werd een overzicht gegeven van de paaiperiodes alsook de nodige watertemperatuur bij 

het paaien voor de vissoorten aanwezig in de Zuid-Willemsvaart, volgens de visbestandopname uitgevoerd in 

2011 (zie hierboven). Hieruit blijkt dat het merendeel van de aanwezige vissoorten paait in het late voorjaar.  

De Vlaamse overheid liet - in het kader van het landinrichtingsproject Noordoost Limburg langs de Zuid-

Willemsvaart - paaiplaatsen aanleggen . Uit communicatie met ANB (aanspreekpunt visserij Limburg, de heer 

B. Denayer) bleekdat er een aantal paaiplaatsen aanwezig zijn in de onmiddellijke omgeving van het geplande 

lozingspunt van de CCGT-centrale (stroomafwaarts en tegenover de lozingspunt van de centrale). Uit 

telefonisch contact (augustus 2020) met het huidige aanspreekpunt visserij Limburg (de heer R. Yseboodt) 

blijkt dat er geen significante wijzigingen zijn met betrekking tot de locatie, hoeveelheid of toestand van deze 

paaiplaatsen.  

Onderstaande Figuur 5-18 toont de locatie van de dichtstbijzijnde paaiplaatsen. 
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Figuur 5-18: Ligging dichtstbijzijnde paaiplaatsen 

 

Op basis van bovenstaande figuur kan er afgeleid worden dat er een paaiplaats voorkomt tussen het captatie- 

en lozingspunt. Daarnaast bevinden er zich twee paaiplaatsen stroomafwaarts van het lozingspunt, 

respectievelijk op 1,5 en 2,3 km van het lozingspunt. De mogelijke impact van de thermische lozing en van de 

captatie van kanaalwater ter hoogte van deze paaiplaatsen wordt verder beschreven binnen de 

effectbeschrijving en –beoordeling. Er zijn geen significante wijzigingen met betrekking tot de locatie, 

hoeveelheid of toestand van deze paaiplaatsen en bijhorende paaiperiodes. De situatie zoals beoordeeld in 

het MER kan dus beschouwd worden als een conservatieve inschatting van de huidige referentietoestand.  

5.5.3.6 Samenvatting referentiesituatie 

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de vergelijkingen m.b.t. de referentiesituatie 

binnen de MER (2013) en de MER-screening (2020).  

Gebied Onderwerp Vergelijking 

Studiegebied Aandachtsgebieden 

De inventarisatie van aandachtsgebieden binnen het studiegebied 

zoals beschreven in §5.5.3.1 is ook van toepassing op deze MER-

screening. 

Projectgebied 

Biologische waarderingskaart  

• De toenmalig reeds beperkte natuurwaarden binnen het 

projectgebied zijn verder afgenomen zijn als gevolg van 

bodemsaneringsactiviteiten;  

 

• De algemene natuurwaarden en Europese habitattypes binnen 

het studiegebied zijn niet significant gewijzigd; 

 

• De faunistisch belangrijke gebieden binnen het studiegebied zijn 

niet significant gewijzigd. 

Vlaamse risicoatlas vogels en 

vleermuizen m.b.t. windturbines 

Op basis van de Vlaamse risicoatlas vogels en vleermuizen m.b.t. 

windturbines is de risico-klasse voor vogels gedaald ten opzichte 

van de beschouwde situatie in het MER (2013). Met betrekking tot 

vleermuizen kan nu wel een risico-klasse toegekend worden. Deze 

is echter 0: onvoldoende informatie voor het grootste deel van het 

Lozingspunt 

Watercaptatie 
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Gebied Onderwerp Vergelijking 

projectgebied. Tot slot zijn er ook in de huidige situatie geen 

voedsel-, slaap- of seizoenstrekroutes in het projectgebied. 

Tellingen broedvogels en 

vleermuizen in de omgeving 

Zoals besproken in §5.5.3.2.1 is het natuurlijk karakter van de 

projectzone sterk afgenomen sinds de beschouwde situatie in het 

MER (2013). Er kan dus gesteld worden dat de activiteiten van 

broedvogels en vleermuizen binnen het projectgebied dus gelijk of 

lager zal zijn in verhouding tot de beschouwde situatie in het MER 

(2013). De vaststellingen m.b.t. het belang van de westelijk 

gelegen boszone voor vleermuizen en broedvogels zijn nog steeds 

geldig, alsook het feit dat de Zuid-Willemsvaart een belangrijk 

jachtgebied is voor vleermuizen. De invulling van het 

bedrijventerrein is quasi gelijk aan de situatie beschouwd in het 

MER (2013). 

Visbestandsopnames 

• De omvang van het visbestand in de Zuid-Willemsvaart is 

geschat op 31,1 kg/ha en 1.805 stuks/ha. Het bestand op basis 

van biomassa bestaat voor een groot deel uit paling (30%), 

blankvoorn (22%) en baars (14%). Op basis van aantallen wordt 

het visbestand in de Zuid-Willemsvaart aangevoerd door 

blankvoorn met een aandeel van 45%. Baars en marmergrondel 

hebben beide ook een aanzienlijk aandeel (beide 17%) binnen 

het bestand. In het kanaal zelf (exclusief oever) is een 

uitzonderlijk laag bestand van 0,9 kg/ha en 46 stuks/ha 

aangetroffen. In de verbredingen is het bestand geraamd op 

225,5 kg/ha en 17.227 stuks/ha.  

 

• In 2011 werd het visbestand in de Zuid-Willemsvaart geraamd 

op 38,8 kg/ha. In 2011 is de visstand echter alleen met de 

stortkuil en het elektrovisapparaat bemonsterd. De visstand in de 

verbredingen is toen niet bemonsterd. Het bestand van 2015 is 

exclusief de zegenbevissingen in de verbredingen geraamd op 

19,5 kg/ha. Het bestand van dit jaar is daarmee aanzienlijk lager 

dan in 2011.  

Paaiperiodes en paaiplaatsen 

 Uit telefonisch contact (augustus 2020) met het huidige 

aanspreekpunt visserij Limburg (de heer R. Yseboodt) blijkt dat er 

geen significante wijzigingen zijn met betrekking tot de locatie, 

hoeveelheid of toestand van deze paaiplaatsen. De situatie zoals 

beoordeeld in het MER kan dus beschouwd worden als een 

conservatieve inschatting van de huidige referentietoestand.  

5.5.4 Effectbeschrijving en –beoordeling 

In dit onderdeel worden enkel de relevante effectgroepen opgenomen zoals besproken in §5.5.2.2. 

5.5.4.1 Aanlegfase 

5.5.4.1.1 Lichtverstoring  

Tijdens de constructiefase zal het nodig zijn om het werf genoeg te verlichten, o.a. om veiligheidsredenen. 

Beperkte verlichting zal s ’nachts gebruikt moeten worden voor specifieke activiteiten (bijvoorbeeld 

commissioning) , maar deze zal gericht en beperkt zijn. Bovendien, het merendeel van de 

constructieactiviteiten zal overdag plaatsvinden.  

Specifieke aandacht met betrekking tot lichtverstoring gaat naar de vogelfauna en de vleermuizen in de 

omgeving. De mogelijke effecten door het gebruik van verlichting tijdens de aanlegfase zullen tijdelijk en 

beperkt  zijn. Op basis van de meer recente Vlaamse risico-atlas vogels en vleermuizen m.b.t. windturbines 
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(2015; §5.5.3.3) blijkt dat het projectgebied grotendeels in risicoklasse 0: onvoldoende informatie en deels in 

risicoklasse 1: mogelijk risico ligt. Daarnaast werd in §0 vastgesteld dat de te verwachten vleermuizenactiviteit 

binnen het projectgebied gelijk of lager zal zijn dan de beschouwde situatie in het MER (2013).   

Mits naleving van de geformuleerde preventieve maatregelen binnen de MER (2013), worden er geen 

significante lichtverstoringseffecten verwacht voor de natuurwaarden in de omgeving van het projectgebied 

(meer bepaald de natuurgebieden en bufferzones rondom het industriegebied). 

5.5.4.1.2 Rustverstoring  

Binnen de MER (2013) werd nagegaan of er mogelijks rustverstoring zou optreden ten opzichte van de 

natuurgebieden en natuurbuffers rondom het industriegebied, alsook mogelijke receptoren op kortere afstand 

van het bedrijfsterrein die gevoelig zijn voor rustverstoring. De inschatting van rustverstoring t.o.v. deze zones 

gebeurde op basis van drie elementen: 

• de akoestische verstoringsgevoeligheid van de voorkomende vogelsoorten en vogelgroepen (op basis van 

Van de Genachte et al. (2000)); 

• de drempelwaarde voor rustverstoring voor avifauna (op basis van literatuuronderzoek); 

• de verstoringsgevoeligheid van het projectgebied (op basis van de resultaten binnen de discipline geluid 

en literatuuronderzoek). 

 

De analyse van mogelijke rustverstoring ten opzichte van de natuurgebieden en natuurbuffers rondom het 

industriegebied is nog steeds van toepassing. Alle bebouwde gronden in het industriegebied zijn niet 

kwetsbaar voor rustverstoring, zo ook het projectgebied zelf. Verder wordt het VEN-Gebied ‘Het Bergerven’ 

aangeduid als kwetsbaar voor rustverstoring.   

 

Het uitgevoerde literatuuronderzoek m.b.t. akoestische verstoringsgevoeligheid van de voorkomende 

vogelsoorten en vogelgroepen, de drempelwaarde voor rustverstoring en de verstoringsgevoeligheid van het 

projectgebied is nog steeds geldig.  

 

Gelet op deze vaststellingen kunnen de conclusies van het MER (2013) met betrekking tot rustverstoring in 

de aanlegfase overgenomen worden, inclusief de bijhorende milderende maatregelen.  

 

Mits het naleven van de voorgestelde milderende maatregelen worden m.b.t. rustverstoring geen significant 

negatieve effecten verwacht als gevolg van de aanlegfase ten aanzien van broedvogelsoorten in de omgeving 

van het projectgebied (meer bepaald in het natuurgebied Het Bergerven, de bufferzones rondom het 

industriegebied en het projectgebied zelf).  

5.5.4.2 Exploitatiefase 

5.5.4.2.1 Effecten via lucht 

NOx en NH3 

In de discipline lucht binnen de MER (2013) werden de jaargemiddelde NO2-immissiebijdragen van de 

activiteiten van Dils-Energie bij continu bedrijf berekend ter hoogte van de verschillende aandachtsgebieden 

(zie §5.5.3.1.1 en §5.5.3.1.2).  

Een kwalitatieve vergelijking van referentiesituaties m.b.t. luchtemissies, uitgevoerd binnen de discipline lucht 

in deze MER-screening,  toont aan dat:  

• Dee NOx emissies met ca. 20% zouden dalen als gevolg van de implementatie van SCR (Selective 

Catalytic Reduction). Als gevolg is er wel een beperkte mate van NH3 emissies door het gebruik van deze 

technologie. Dit is echter te beschouwen als een significante verbetering ten opzichte van de oorspronkelijk 

geplande situatie.  
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Bijgevolg worden ook in de nieuwe geplande situatie geen effecten verwacht van de emissie van NOx, noch 

NH3 door de geplande  CCGT-centrale op deze aandachtsgebieden. Evenmin worden er significante effecten 

verwacht op de bufferzones van het industrieterrein zelf. 

Koolstofmonoxide (CO) 

CO heeft geen duidelijke fytotoxische effecten. Bij dieren met hemoglobine bevattend bloed treden 

vergelijkbare effecten op als bij de mens.  

In de huidig geplande situatie wordt aangenomen dat de CO emissies niet significant zijn, net zoals 

geconcludeerd in de MER (2013).  

Bijgevolg worden eveneens geen effecten verwacht op de aanwezige natuurwaarden (speciale 

beschermingszones en bufferzones industrieterrein) ten gevolge van de emissie van CO.  

Verzurende depositie 

Indirecte effecten kunnen veroorzaakt worden door de bijdrage van de emissie van NOx tot de vorming van 

eutrofiërende en verzurende depositie. Verzurende depositie kan negatieve effecten teweegbrengen door 

aantasting van de waslaag. Bij chronische inwerking van verzurende depositie (pH = 4 of minder) wordt ook 

een verzuring van de bodem vastgesteld, die kan leiden tot (a) directe beschadiging van planten en (b) 

ecologische verschuivingen op langere termijn. 

Binnen een straal van 5 km rondom het projectgebied bevinden zich enkele gebieden die zeer kwetsbaar zijn 

voor verzuring. Voor een overzicht van deze gebieden verwijzen we naar het MER.  

Met betrekking tot de algemene luchtkwaliteit worden de doelstellingen van Vlarem II gerespecteerd in het 

studiegebied voor alle vegetatietypes, behalve voor naaldbomen. De lange termijndoelstellingen worden 

echter nog steeds overschreden, dit is het geval voor de meeste locaties in Vlaanderen. Sinds het vorige MER 

is dit niet gewijzigd. 

Wat betreft de bijkomende emissie en bijgevolg immissie van ammoniak kan dit enkel, gezien de geringe 

concentratie,  een effect hebben op de natte en droge depositie. Ten opzichte van het vorige MER is het aantal 

zuurequivalenten zeer significant gedaald hetgeen ertoe leidt dat de beoordeling van het vorige MER zeker 

nog geldig is en dat men kan praten van een belangrijke reductie. 

Op basis hiervan kan er geconcludeerd worden dat er ook in de huidig geplande situatie geen effecten te 

verwachten zijn op de verschillende natuurwaarden (speciale beschermingszones en bufferzones 

industrieterrein) binnen een straal van 5 km rondom het projectgebied ten gevolge van verzurend deposities. 

5.5.4.2.2 Effecten van watercaptatie 

Voor de koeling van de condensor wordt gebruik gemaakt van een gesloten koelcircuit met koeltorens met 

natuurlijke trek. Koelwater wordt uit de Zuid-Willemsvaart onttrokken. Ter hoogte van de inlaat van het 

koelwater is een visscherm (rooster) voorzien, om de aanwezige objecten uit het water te zeven om obstructie 

van de leidingen te voorkomen. Ook de meeste vissen krijgen op die manier niet de kans om in het 

koelwatersysteem terecht te komen. Deze vissen worden door de werking van de pompen echter mogelijk 

aangezogen naar en tegen de filters, waardoor mortaliteit kan ontstaan ten gevolge van mechanische schade 

en zuurstofgebrek (de zogenaamde ‘impingement/entrainment mortality’).  

In de MER (2013) werden volgende conclusies gemaakt:  

• In de Zuid-Willemsvaart een ontoereikende kwaliteit en lage densiteit voor vis en macroinvertebraten 

vastgesteld wordt, waardoor de hoeveelheid organismen en het ecologisch belang van de organismen die 

‘impingement mortality’ of ‘entrainment mortality’ ondergaat beperkt is; 

• het hanteren van een aanzuigsnelheid binnen een range van 0,1 – 0,3 m/s; het bereik dat in de BREF 

‘Industriële koelsystemen’ als Best Beschikbare Techniek (BBT) wordt aangegeven, zodat een gering 

aantal van de aanwezige vissen aangezogen wordt; 
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• het feit dat er geen aanzuigeffect verwacht wordt ter hoogte van de paaiplaats ten gevolge van de 

watercaptatie; 

 

Op basis van een meer recent rapport (2015) over het visbestand in de Zuid-Willemsvaart (zie §5.5.3.5) kan 

gesteld worden dat deze conclusies nog steeds geldig zijn.  

Het visbestand van dit 2015 binnen de Zuid-Willemsvaart is namelijk aanzienlijk lager dan in 2011. Bijgevolg 

zal het risico voor ‘impingement mortality’ nog lager zijn. Daarnaast worden de BBT gerespecteerd, en is er 

ook nu geen aanzuigeffect ter hoogte van de paaiplaats ten gevolge van de watercaptatie.  

In conclusie wordt de impact van de captatie van koelwater op de aquatische organismen in het Zuid-

Willemsvaart als gering negatief beoordeeld. 

5.5.4.2.3 Effecten van thermische lozing 

Op basis van de discipline oppervlaktewater binnen het MER (2013) werd het volgende besloten: 

Wat de paaiplaatsen betreft, zal er geen temperatuursverhoging optreden ter hoogte van de paaiplaats tussen 

het captatie- en lozingspunt, aangezien het lozingspunt stroomafwaarts van deze paaiplaats gesitueerd is en 

het licht opgewarmde water bijgevolg de paaiplaats niet passeert.  

Wat betreft de twee stroomafwaarts gelegen paaiplaatsen, die respectievelijk op 1,5 en 2,3 km van het 

lozingspunt voorkomen, wordt er evenmin een impact op de aanwezige visfauna verwacht: de berekende 

temperatuurstijging die verwacht wordt ter hoogte van de lozingspunt bedraagt 0,13°C. Door menging en door 

de afstand van de paaiplaatsen tot het lozingspunt kan er vanuit gegaan worden dat de temperatuursstijging 

ter hoogte van de verderaf gelegen paaiplaatsen verwaarloosbaar zal zijn. Mede door het feit dat de natuurlijke 

schommelingen van de temperatuur van het water van de Zuid-Willemsvaart zeker ook binnen deze marge 

gelegen zijn, worden de effecten als gering negatief effect beoordeeld.  

Ter bescherming van de visfauna in de Zuid-Willemsvaart wordt rekening gehouden met de 

kwaliteitsdoelstellingen voor viswater: de maximale watertemperatuur stroomafwaarts van het punt van de 

thermische lozing mag maximum 28°C bedragen en tijdens de voorplantingsperiode van vissoorten die koud 

water nodig hebben, mag de watertemperatuur maximum 10°C bedragen. In de MER (2013) werd onderzocht 

of de aanwezige vissoorten in de Zuid-Willemsvaart koud water nodig hebben gedurende de 

voortplantingsperiode. Dit bleek niet het geval. Daarnaast werd aan de hand van een recenter rapport van het 

visbestand in de Zuid-Willemsvaart vastgesteld dat er geen significante wijzigingen zijn in het soortenbestand.  

In de discipline water binnen deze MER-screening werd besloten dat de uitgevoerde evaluatie binnen het MER 

(2013) nog steeds van toepassing is in de huidige situatie.  

Op basis van het voorgaande kan besloten worden dat er geen significante effecten te verwachten zijn m.b.t. 

diversiteit door de thermische lozing van Dils-Energie NV op de Zuid-Willemsvaart. De berekende 

temperatuurstijging na volledige vermenging is steeds kleiner dan 3° C. Er is steeds voldoende ruimte voor 

migratie van temperatuursgevoelige vissoorten.  
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5.5.4.2.4 Verontreiniging naar water 

Binnen de discipline water van deze MER-screening wordt een vergelijking gemaakt van de fysicochemische 

impact van de verontreiniging tussen de situatie in het MER (2013) en de huidige situatie.  

 

De relevante conclusies m.b.t. mogelijke effecten binnen de discipline biodiversiteit zijn het resultaat van 

volgende conclusies:  

• Het globale lozingsprofiel naar de Zuid-Willemsvaart is niet gewijzigd: 

• Ten opzichte van het MER is er niets relevant gewijzigd aan het concentratieprofiel van het ingenomen 

ketelwater.  

• De berekende samenstelling van de spui van de ketelwaterbereiding is niet gewijzigd en blijft hetzelfde 

als in de vorige MER. 

• In het koelwater wordt regelmatig NaOCl als biocide gedoseerd. Dit NaOCl zet zich snel om tot chloride 

en actief chloor. Het actief chloor kan verder reageren met vorming van AOX en trihalomethanen. Op 

basis van gegevens van het Nederlandse Ministerie voor Verkeer en Waterstaat (2004), dient bij 

toepassing van BBT bij de dosering van NaOCl rekening gehouden te worden met volgende bijkomende 

concentraties in het geloosde koelwater: Dit is een belangrijke factor en deze werd niet gewijzigd sinds 

het initële MER. 

• Voorts wordt continu een fosfaathoudende oplossing gedoseerd als bescherming tegen corrosie in het 

koelwatercircuit wat een bijkomende vracht fosfor genereert. Er is een verhoogde fosforbijdrage, maar 

dit is een beperkte bijdrage en een verwaarloosbaar tijdelijk effect. 

 

Met betrekking tot de lozing in de Zuid-Willemsvaart is gebleken dat de permanente impact als aanvaardbaar 

kan worden beoordeeld voor alle relevante parameters. Er dient 1 milderende maatregel in rekening te worden 

gebracht: de correcte dosering van fosfaat houdende additieven en biociden (NaOCl) dient te worden bepaald, 

opgevolgd en aangepast door een gespecialiseerde firma. Deze maatregelen wordt in het kader van deze 

beoordeling aangehouden samen met de voorgestelde monitoringsmaatregelen.  

De tijdelijke (worst case) impact van de geplande lozing is enkel relevant voor de parameter vrije chloor. 

De berekende tijdelijke concentratieverhoging is echter steeds lager dan de milieukwaliteitsdoelstelling voor 

deze parameter zodat er niet moet gevreesd worden voor een overschrijding van de kwaliteitsdoelstellingen 

in de Zuid-Willemsvaart als gevolg van de lozing van Dils-Energie. Bovendien moet in rekening gebracht 

worden dat vrije chloor snel afgebroken wordt door reactie met organisch materiaal in de ontvangende 

waterloop. Bijgevolg wordt ook de tijdelijke impact van de lozing van Dils- Energie als aanvaardbaar (niet 

significant) beoordeeld. Met betrekking tot deze beoordeling wijzigt er niets aan de concentratie vrij chloor 

waardoor dit besluit nog steeds geldig is. Bovenstaande blijft geldig voor deze beoordeling.  

Algemeen wordt bijgevolg besloten dat de lozing van het bedrijfsafvalwater geen significant negatieve impact 

heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit voor het Zuid-Willemsvaart, mits het naleving van de voorgestelde 

maatregelen binnen de discipline water uit het MER (2013). 

Wat de impact op de biodiversiteit in het Zuid-Willemsvaart betreft, kan er geconcludeerd worden dat er geen 

significante effecten te verwachten zijn door de lozing van de centrale. Er worden eveneens geen 

ecotoxicologische effecten verwacht voor de aquatische organismen in het Zuid-Willemsvaart. 

5.5.4.2.5 Rustverstoring 

Uit de discipline geluid binnen het MER (2013) bleek dat er ter hoogte van het (kritische) evaluatiepunt EP11 

(aan de rand van het natuurgebied Het Bergerven ten westen van het projectgebied) het maximale berekende 

specifiek geluid 36,4dB(A) bedraagt voor de gemodelleerde situatie van de exploitatiefase.  

In de huidige situatie werd er in de discipline geluid (zie hoofdstuk 5.4) een specifieke geluidsbijdrage van Lsp 

= 38,5 dB(A) gemodelleerd ter hoogte van dit meest kritische evaluatiepunt EP11. We verwachten t.h.v. EP11  
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een totaal geluid van ca. 40 dB(A)8. De strengste milieukwaliteitsnorm (avond/nacht) voor EP11, zijnde 45 

dB(A)9, wordt hier bijgevolg ruimschoots gerespecteerd.  

Op basis van het literatuuronderzoek binnen het MER (2013) wordt er aangenomen dat de drempelwaarde 

voor rustverstoring voor een gemiddelde vogelsoort bij 45-50 dB(A) ligt.  

Bijgevolg kan er geconcludeerd worden dat er geen significante effecten te verwachten zijn op de broedvogels 

in het dichtstbijzijnde natuurgebied – Het Bergerven – ten gevolge van de exploitatie van de nieuw CCGT-

centrale. Rustverstoringseffecten voor de bufferzones rondom het industriegebied worden eveneens niet 

verwacht. 

5.5.4.2.6 Lichtverstoring 

Het terrein zal voorzien worden van verlichting, o.a. door veiligheidsredenen. 

Verlichting kan bij de fauna in de omgeving verschillende effecten veroorzaken, o.a. beïnvloeding van de 

bioritmen en ontregeling van de ruimtelijke oriëntatie. 

De verlichting tijdens de exploitatiefase zal van permanente aard zijn. Daardoor is het van belang dat de 

verlichting geschikt is niet enkel aan de noden van het bedrijf, maar ook aan de omgeving in welke het bedrijf 

zich bevindt. Ten behoeve van de luchtvaart zullen de schouwen moeten worden voorzien van lichtbebakening 

of navigatieverlichting.  

Over de mogelijke verstorende invloed van navigatieverlichting op vleermuizen wees literatuuronderzoek 

binnen de MER (2013) uit dat lichtbebakening (op windturbines) geen vleermuizen lijkt af te stoten (of aan te 

trekken) en derhalve niet zal leiden tot verstoring (Horn et al. 2008, Kunz et al. 2007a in Winkelman et al. 

2008). We mogen verwachten dat de bevindingen die werden gedaan m.b.t. navigatieverlichting op een 

windturbine ook van toepassingen zijn bij hoogbouw en bijgevolg ook voor schouwen. 

Op basis van de meer recente Vlaamse risico-atlas vogels en vleermuizen m.b.t. windturbines (2015; §5.5.3.3) 

blijkt dat het projectgebied grotendeels in risicoklasse 0: onvoldoende informatie en deels in risicoklasse 1: 

mogelijk risico ligt. Daarnaast werd in §0 vastgesteld dat de te verwachten vleermuizenactiviteit binnen het 

projectgebied gelijk of lager zal zijn dan de beschouwde situatie in het MER (2013). 

Mits het naleven van de geformuleerde preventieve maatregelen in het MER (2013), worden er geen 

significante lichtverstoringseffecten verwacht m.b.t. de exploitatiefase voor de natuurwaarden in de omgeving 

van het projectgebied (natuurgebieden en bufferzones rondom het industriegebied). 

5.5.4.2.7 Effecten op migratie van vogels 

Het beschouwde ontwerp van de CCGT-centrale in het MER (2013) had een gemiddelde hoogte van ca. 30 à 

35m. De hoogste constructies, de twee schouwen, zouden een maximale hoogte hebben van 50 à 60m. 

In het nieuwe ontwerp zou slechts een enkele schouw gebouwd worden (i.p.v. 2), met een maximale hoogte 

van ca. 75 m.  

Het geplande ketelhuis en de turbinegebouwen zullen beiden hoger zijn in de geplande situatie, ze zijn 

ingeschat op respectievelijk 55 m (+10 m) en 35 m (+10 m). 

 

 

8 Totale geluid (40,3 dB(A))= aanwezige omgevingsgeluid (35,5 dB(A)) + Lsp CCGT (38,5 dB(A)).  
Het omgevingsgeluid werd in dit EP11 niet gemeten. In het meetpunt EP4/MPa1 werd er in 2011 een LA95,15min gemeten van 35,5 
dB(A). Dit meetpunt ligt ook in dit natuurgebied en wordt hier als representatief beschouwd. 
9 EP11 ligt in het Vlarem gebied 2= gebied op minder dan 500 m gelegen van industriegebied waar de milieukwaliteitsnorm cfr. Vlarem 
bijlage 2.2.1 voor de dag/avond/nacht 50/45/45 dB(A) is.  
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Op basis van de risico-atlas-windturbines (Everaert et al., 2015) kan afgeleid worden dat er doorheen het 

industriegebied geen nieuwe trekroutes ontstaan zijn sinds de referentiesituatie van de MER (2013). Bijgevolg 

worden er, ondanks de gemiddelde verhoging van de geplande gebouwen, geen significant negatieve effecten 

verwacht op migratie van vogels door de realisatie van het project. 

5.5.4.2.8 Cumulatieve effecten 

Het industrieterrein Rotem is anno 2020 nog niet volledig ingevuld. Ten opzichte van de referentiesituatie in 

het MER (2013) zijn dan ook geen al te grote wijzigingen gebeurd. In mei 2017 werd een nieuwe vestiging van 

Clijsters afgewerkt in het zuidelijke deel van het industrieterrein. Dit zuidelijke deel is reeds grotendeels 

ingevuld genomen door verschillende bedrijven. Binnen dit deelgebied kunnen we van oost naar west twee 

zones onderscheiden, namelijk een zone ter hoogte van de Pannenhuisstraat die eerder gekenmerkt wordt 

door kleinere bedrijven. Terwijl de zone ter hoogte van de Heulentakstraat eerder gekenmerkt wordt door 2 

grote bedrijfspercelen (Alro, Vasco). Het noordelijke deel van het industrieterrein is nog steeds niet ontwikkeld, 

met uitzondering van het bedrijf Torr-Coal ten noordoosten.  

Ten opzichte van de referentiesituatie in het MER (2013) zijn nu wel meerdere windturbines aanwezig. 

Specifiek zijn er 6 windturbines vergund en gebouwd op afstanden tussen ca. 40 m en 665 m. Deze zijn 

allemaal gelegen binnen het industrieterrein Rotem. Eén windturbine is vergund, maar nog niet gebouwd 

(Figuur 5-19) 

 

Figuur 5-19: Windturbines en bijhorende status binnen het studiegebied.  

 

Binnen de MER (2013) werd een analyse gemaakt van de mogelijke interactie tussen een gedeelte van de 

rookpluim afkomstig van de schouwen van de geplande CCGT-installatie ten opzichte van de toenmalig enkele 

windturbine.  
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Uit het resultaat van de toenmalig uitgevoerde dispersieberekening voor NO2 op jaargemiddelde basis bleek 

dat de rookpluim zich op jaargemiddelde basis zal verspreiden in de richting van het noordoosten (op 

jaargemiddelde basis is wind vanuit het zuidwesten de overheersende windrichting in Vlaanderen). Gezien de 

geplande locatie van de turbine zich eerder in de oostelijke tot zuidoostelijke richting bevindt t.a.v. de 

schouwen, kan de interactie met de windturbine op jaargemiddelde basis verwaarloosbaar geacht worden. 

In de huidige situatie blijft de noordoostelijke regio t.o.v. de geplande CCGT ook gevrijwaard van windturbines.  

Er worden bijgevolg geen cumulatieve effecten verwacht als gevolg van interacties tussen de rookpluim en 

bestaande windturbines op de natuurwaarden in de omgeving van het projectgebied (natuurgebieden en 

natuurbuffers rondom het industriegebied) met de bestaande (vergunde) windturbine.  

In de discipline geluid wordt aangegeven dat ter hoogte van de Kanaalstraat 15 – de meest nabij gelegen 

woning ten opzichte van het project –het omgevingsgeluid ten gevolge van de cumulatieve impact van de 

energiecentrale, de windturbines en Torr-Coal zal toenemen ten opzichte van het gemiddeld gemeten 

oorspronkelijk omgevingsgeluid in 2011. Het “nieuwe” omgevingsgeluid stijgt hiermee tot boven de 

milieukwaliteitsnorm., maar deze toename is het gevolg van de bijdrage van de windturbines en Torr-Coal. De 

bijdrage van Torr-Coal en de windturbines overstemt namelijk de bijdrage van de geplande energiecentrale 

met meer dan 10dB(A). 

Er wordt bijgevolg geen bijkomende impact verwacht ter hoogte van de natuurgebieden als gevolg van de 

CCGT van Dils-EnergieEchter is er wel een overschrijding van de milieukwaliteitsnormen met betrekking tot 

het omgevingsgeluid. Het adresseren van deze problematiek ligt echter buiten de scope van voorliggend 

project.   

5.5.4.3 Samenvatting effectbeoordeling 

Fase Effectgroep Conclusie 

Aanlegfase 

Lichtverstoring 

Mits naleving van de geformuleerde preventieve maatregelen binnen de MER 

(2013), worden er geen significante lichtverstoringseffecten verwacht voor de 

natuurwaarden in de omgeving van het projectgebied (meer bepaald de 

natuurgebieden en bufferzones rondom het industriegebied). 

Rustverstoring 

• De analyse van mogelijke rustverstoring ten opzichte van de natuurgebieden en 

natuurbuffers rondom het industriegebied is nog steeds van toepassing. Alle 

bebouwde gronden in het industriegebied zijn niet kwetsbaar voor 

rustverstoring, zo ook het projectgebied zelf. Verder wordt het VEN-Gebied ‘Het 

Bergerven’ aangeduid als kwetsbaar voor rustverstoring.   

 

• Het uitgevoerde literatuuronderzoek m.b.t. akoestische verstoringsgevoeligheid 

van de voorkomende vogelsoorten en vogelgroepen, de drempelwaarde voor 

rustverstoring en de verstoringsgevoeligheid van het projectgebied is nog 

steeds geldig.  

 

• Gelet op deze vaststellingen kunnen de conclusies van het MER (2013) met 

betrekking tot rustverstoring in de aanlegfase overgenomen worden, inclusief 

de bijhorende milderende maatregelen.  

 

• Mits het naleven van de voorgestelde milderende maatregelen worden m.b.t. 

rustverstoring geen significant negatieve effecten verwacht als gevolg van de 

aanlegfase ten aanzien van broedvogelsoorten in de omgeving van het 

projectgebied (meer bepaald in het natuurgebied Het Bergerven, de bufferzones 

rondom het industriegebied en het projectgebied zelf). 

Exploitatiefase 
Effecten via 

lucht 

NOx en NH3 

Bijgevolg worden ook in de nieuwe geplande situatie geen effecten verwacht van 

de emissie van NOx, noch NH3 door de geplande  CCGT-centrale op deze 

aandachtsgebieden. Evenmin worden er significante effecten verwacht op de 

bufferzones van het industrieterrein zelf. 
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Fase Effectgroep Conclusie 

 

Koolstofmonoxide (CO) 

Bijgevolg worden eveneens geen effecten verwacht op de aanwezige 

natuurwaarden (speciale beschermingszones en bufferzones industrieterrein) ten 

gevolge van de emissie van CO.  

Verzurende 

depositie    

Op basis hiervan kan er geconcludeerd worden dat er ook in de huidig geplande 

situatie geen effecten te verwachten zijn op de verschillende natuurwaarden 

(speciale beschermingszones en bufferzones industrieterrein) binnen een straal 

van 5 km rondom het projectgebied ten gevolge van verzurende deposities. 

Effecten van 

watercaptatie 

Op basis van een meer recent rapport (2015) over het visbestand in de Zuid-

Willemsvaart (zie §7.5.3.5) kan gesteld worden dat deze conclusies nog steeds 

geldig zijn.  

 

Het visbestand van dit 2015 binnen de Zuid-Willemsvaart is namelijk aanzienlijk 

lager dan in 2011. Bijgevolg zal het risico voor ‘impingement mortality’ nog lager 

zijn. Daarnaast worden de BBT gerespecteerd, en is er ook nu geen aanzuigeffect 

ter hoogte van de paaiplaats ten gevolge van de watercaptatie.  

 

In conclusie wordt de impact van de captatie van koelwater op de aquatische 

organismen in het Zuid-Willemsvaart als gering negatief beoordeeld. 

Effecten van 

thermische 

lozing 

Op basis van het voorgaande kan besloten worden dat er geen significante 

effecten te verwachten zijn door de thermische lozing van Dils-Energie NV op de 

Zuid-Willemsvaart. 

Verontreiniging 

naar water 

Algemeen wordt bijgevolg besloten dat de lozing van het bedrijfsafvalwater geen 

significant negatieve impact heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit voor het Zuid-

Willemsvaart, mits het naleving van de voorgestelde maatregelen binnen de 

discipline water uit het MER (2013). 

 

Wat de impact op de biodiversiteit in het Zuid-Willemsvaart betreft, kan er 

geconcludeerd worden dat er geen significante effecten te verwachten zijn door 

de lozing van de centrale. Er worden eveneens geen ecotoxicologische effecten 

verwacht voor de aquatische organismen in het Zuid-Willemsvaart. 

Rustverstoring 

Er kan geconcludeerd worden dat er geen significante effecten te verwachten zijn 

op de broedvogels in het dichtstbijzijnde natuurgebied – Het Bergerven – ten 

gevolge van de exploitatie van de nieuw CCGT-centrale. Rustverstoringseffecten 

voor de bufferzones rondom het industriegebied worden eveneens niet verwacht. 

Lichtverstoring 

Mits het naleven van de geformuleerde preventieve maatregelen in het MER 

(2013), worden er geen significante lichtverstoringseffecten verwacht m.b.t. de 

exploitatiefase voor de natuurwaarden in de omgeving van het projectgebied 

(natuurgebieden en bufferzones rondom het industriegebied). 

Effecten op 

migratie van 

vogels 

Op basis van de risico-atlas-windturbines (Everaert et al., 2015) kan afgeleid 

worden dat er doorheen het industriegebied geen nieuwe trekroutes ontstaan zijn 

sinds de referentiesituatie van de MER (2013). Bijgevolg worden er geen 

significant negatieve effecten verwacht op migratie van vogels door de realisatie 

van het project. 

Cumulatieve 

effecten 

In de huidige situatie blijft de noordoostelijke regio t.o.v. de geplande CCGT ook 

gevrijwaard van windturbines.  

 

Er worden bijgevolg geen cumulatieve effecten verwacht als gevolg van 

interacties tussen de rookpluim en bestaande windturbines op de natuurwaarden 

in de omgeving van het projectgebied (natuurgebieden en natuurbuffers rondom 

het industriegebied) met de bestaande (vergunde) windturbine.  
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Fase Effectgroep Conclusie 

Ter hoogte van de Kanaalstraat 15 – de meest nabij gelegen woning ten opzichte 

van het project – zal het omgevingsgeluid ten gevolge van de cumulatieve impact 

van de energiecentrale, de windturbines en Torr-Coal toenemen ten opzichte van 

het gemiddeld gemeten oorspronkelijk omgevingsgeluid in 2011. Het “nieuwe” 

omgevingsgeluid stijgt hiermee tot boven de milieukwaliteitsnorm. 

 

Deze toename is evenwel het gevolg van de bijdrage van de windturbines en Torr-

Coal welke de bijdrage van de geplande energiecentrale met meer dan 10dB(A) 

overstemmen. 

 Er wordt bijgevolg geen bijkomende impact verwacht ter hoogte van de 

natuurgebieden als gevolg van de CCGT van Dils-Energie. Echter is er wel een 

overschrijding van de milieukwaliteitsnormen met betrekking tot het 

omgevingsgeluid. Het adresseren van deze problematiek ligt echter buiten de 

scope van voorliggend project.   

5.5.4.4 Verscherpte Natuurtoets 

In uitvoering van het Natuurdecreet werd een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afgebakend, bestaande uit 

Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO).  

Het dichtstbijzijnde VEN-gebied – Het Bergerven – bevindt zich op ca. 200m ten westen van het projectgebied.  

Artikel 26bis geeft aan dat er dient aangetoond te worden dat een activiteit die doorgaat in of in de omgeving 

van het VEN geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken 

(verscherpte natuurtoets). 

Wordt voor een activiteit, binnen of buiten het VEN, een vergunning aangevraagd, dan mag de overheid deze 

niet toestaan als deze activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade kan aanrichten aan de natuur van het 

VEN. Een gemeente, provincie, ... vraagt in zulke gevallen (bijvoorbeeld in het kader van een bouwvergunning 

of een milieuvergunning) steeds advies aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Er kunnen voorwaarden 

worden opgelegd om de werken te kunnen toestaan of vergunnen. 

Onvermijdbare schade is de schade die men hoe dan ook zal veroorzaken, op welke wijze men de activiteit 

ook uitvoert. Vermijdbare schade is die schade die kan vermeden worden door de activiteit op een andere 

wijze uit te voeren (bvb. met andere materialen, op een andere plaats, …) en is overal in Vlaanderen verboden.  

Onherstelbare schade betekent dat de schade niet meer kan hersteld worden. Onder herstel van de schade, 

wordt herstel verstaan op de plaats van beschadiging met een kwantitatief en kwalitatief gelijkaardig habitat 

als deze die er voor de beschadiging aanwezig was. 

Een vergunning voor onvermijdbare schade die wel herstelbaar is, mag dus wel worden toegestaan. 

Mogelijke effecten op het VEN-gebied, zijn hiervoor onderzocht en kunnen als volgt worden samengevat: 

• Er treedt geen biotoopverlies op ter hoogte van het VEN; 

• Er treedt geen versnippering of barrièrewerking op ten aanzien van het VEN; 

• Er treedt geen lichtverstoring op ter hoogte van het VEN; 

• Tijdens de bouwfase zal een tijdelijke verhoging van het geluidsklimaat optreden ter hoogte van het VEN. 

Echter op basis van het berekende specifieke geluid ter hoogte van het VEN kan er aangenomen worden 

dat de drempelwaarde van 45-50 dB(A) ten aanzien van avifauna niet zal overschrijden worden. De 

voorgestelde milderende maatregelen voor het inheien van de palen dienen wel gevolgd te worden.  

• Tijdens de exploitatiefase worden er geen geluidsverstorende effecten verwacht ter hoogte van het VEN.  

• De bijdrage inzake verzurende depositie ter hoogte van het VEN-gebied ligt onder de drempelwaarde, 

waardoor de effecten als gering negatief kunnen beoordeeld worden. Andere verontreinigingen van bodem, 

lucht en water worden niet verwacht ter hoogte van het VEN-gebied. 
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Op basis van bovenstaande oplijsting kan er gesteld worden dat er ter hoogte van het VEN-gebied geen 

onvermijdbare en onherstelbare schade zal optreden als gevolg van het project. De voorgestelde milderende 

maatregelen die betrekking hebben op het inheien van de palen dienen wel gevolgd te worden. Hier kan wel 

aangehaald worden dat de geluidseffecten die zullen optreden tijdens het heien sowieso tijdelijk van aard en 

herstelbaar zullen zijn.   

5.5.5 Milderende en compenserende maatregelen 

Er zijn geen bijkomende milderende/compenserende maatregelen of aanbevelingen vereist bovenop de 

reeds geformuleerde maatregelen binnen het MER (2013). Voor de duidelijkheid worden deze reeds 

geformuleerde maatregelen uit het MER (2013) hieronder herhaald.  

Al de milderende maatregelen geformuleerd in de disciplines oppervlaktewater, geluid en lucht zullen sowieso 

bijdragen tot een vermindering van de milieu-impact, wat de natuurwaarden in de omgeving ten goede zal 

komen. Er worden geen significante effecten verwacht op de fauna en de flora ter hoogte van de buffers van 

het industriegebied. Bijgevolg worden evenmin significante effecten verwacht voor de vegetatie of de soorten 

waarvoor deze buffers ingericht zijn of zullen worden. 

Vanuit de discipline biodiversiteit worden de volgende milderende maatregelen als noodzakelijk en als 

onderdeel van het project geacht: 

• m.b.t. rustverstoring: 

• Uit de bevindingen in de discipline geluid blijkt dat het gebruik van een druk- of boorsysteem ter 

vermijding van hoge geluidsemissies bij het heien aangewezen is om hinder voor mens en natuur te 

kunnen uitsluiten. Indien de milderende maatregelen geformuleerd binnen de discipline geluid nageleefd 

worden, kunnen de werken doorgaan tijdens het broedseizoen, maar zij dienen wel vóór het 

broedseizoen te worden opgestart (ten laatste maart) zodanig dat de keuze voor de broedplaats correct 

gebeurt bij de broedvogels (dus bij de zelfde geluidsniveau als tijdens het broedseizoen, op die manier 

kunnen zij dieper in het bos gaan broeden, en zullen zij bij het broeden niet meer verstoord worden).  

 

• m.b.t. captatie van water: 

• Uit de bevindingen blijkt dat de watersnelheid ter hoogte van de paaiplaats niet zal beïnvloed worden 

door de watercaptatie, evenmin wordt er een aanzuigeffect verwacht. De watercaptatie zal bijgevolg 

niet voelbaar zijn ter hoogte van de paaiplaats, waardoor er geen onttrekking van vislarven of juvenielen 

verwacht wordt ter hoogte van de paaiplaats. Als gevolg van het verwaarloosbare effect op de 

watersnelheid worden er evenmin effecten verwacht op de trekroutes van juvenielen. 

• Er dient een rooster geplaatst worden op de inlaat zelf om inname van vissen en andere soorten te 

vermijden. Indien blijkt dat dit technisch niet haalbaar, dient een andere gepaste technische maatregel 

genomen te worden te worden om de mogelijke effecten op vissen te milderen. Indien er een rooster 

geplaatst wordt, zal geen monitoring nodig zijn. Indien gekozen wordt voor een andere technische 

maatregel, dient een monitoring voor het aantal ingenomen vissen mogelijks wel opgezet te worden. Er 

dient verder rekening gehouden te worden met de vissoorten aanwezig in het Zuid-Willemsvaart om de 

juiste keuze te maken voor de rooster. Ook dient er rekening gehouden te worden met het feit dat er 

een paaiplaats aanwezig is aan de andere kant van het kanaal, zodanig dat de inname van kleine vissen 

beperkt wordt.  

 

• De uur- en dagdebieten, de temperatuur en het zuurstofgehalte van zowel het gecapteerde als van het 

geloosde koelwater moeten continu worden bepaald en geregistreerd (Vlarem II Art. 4.2.4.1.§3. 2°). 

 

Vanuit de discipline biodiversiteit worden de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

• m.b.t. lichtverstoring, om te voorkomen dat vogels en vleermuizen s ’nachts ruimtelijk gedesoriënteerd 

geraken worden door de verlichting worden volgende aanbevelingen geformuleerd: 

 

• Verlichting tijdens de werkuren. Het wordt aangeraden om de buitenste verlichting uit te zetten indien 

niet nodig of na de werkuren, en/of enkel noodzakelijke verlichting te gebruiken (o.a. voor 

veiligheidsredenen). 

• Automatische verlichting: gebruik beheersystemen en bewegingsmelders. 
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• Maatregelen om lichtvervuiling te verminderen: 

• Vermijd oververlichting van borden, gevels, enz. 

• Kies een verlichtingstoestel dat het licht goed van boven en opzij afschermt en de lichtbundel goed 

richt zodat deze zoveel mogelijk beperkt wordt tot de te verlichten zone. Vermijd 

verlichtingstoestellen die boven de horizontale as stralen. 

• Voor het verlichten van verticale structuren (o.a. borden en gevels) is het aangeraden om enkel het 

doel te verlichten.  

• Doof de verlichting wanneer ze niet noodzakelijk is of geen zin heeft. 

• Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van video walls of borden met flits, kleur verandering of 

beweging. Indien niet mogelijk, verlicht minder en/of verminder het aantal flitsen. 

• Voor verlichting met LED’s dienen de juiste LED’s gebruikt worden. 

• Hou rekening met andere verlichting in de omgeving. 

 

• m.b.t. lichtbebakening of navigatieverlichting: 

• er wordt aangeraden om ‘s nachts enkel (witte) pulserende (flits-) lichten te gebruiken, in een zo klein 

mogelijk aantal en met een minimum aan intensiteit (lux) en aantal flitsen per minuut. 

 

Bovenstaande aanbevelingen kunnen worden beschouwd als algemeen geldend voor fauna (ondermeer 

vogels, zoogdieren en ongewervelden zoals insecten). Of het risico van optreden van effecten van de 

verlichting en oplichting door toepassing van deze vuistregels absoluut geheel wordt weggenomen, blijft 

onbekend. 

Op de website van de Werkgroep Lichthinder, Vereniging voor Sterrenkunde vzw worden de relevante 

algemene principes van goed verlichten uitgebreid besproken (https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-

lichthinder/over-lichthinder/principes

https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/over-lichthinder/principes
https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/over-lichthinder/principes
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5.6 Mens 

In de discipline mens houden we rekening met het richtlijnenhandboek mens gezondheid dat sinds het vorige 

MER aangepast werd. Algemeen kunnen we wel stellen dat de luchtemissies in het kader van de 

interdisciplinaire overdracht, voor de relevante parameters,  gedaald zijn en de geluidsemissies niet zijn 

toegenomen. Aangezien er in het vorige MER geen significante effecten voor de discipline mens naar voor 

kwamen zal dit nu naar alle waarschijnlijkheid en rekening houdend met de beoordelingen van de ontvangende 

disciplines in deze geluid en lucht zeer onwaarschijnlijk zijn. Enerzijds gezien er geen belangrijke toename is 

van het geluidsdrukniveau en anderzijds omdat de belangrijkste polluent in (NOx) in absolute waarde wat 

betreft de jaaruitstoot gevoelig gedaald is.  In wat volgt geven we de geactualiseerde beoordeling weer. Stricto 

senso is de discipline gezondheid voor dit type project geen sleuteldiscipline, gezien dit echter in het vorige 

MER bestudeerd is en gezien de aanpassing van het richtlijnenhandboek voeren we toch een toetsing uit 

teneinde de discipline conform uit te werken.  

5.6.1 Afbakening van het studiegebied 

In het vorige MER werd een studiegebied afgebakend van zo’n 5 km (lucht). Er zijn geen indicaties om dit te 

wijzigen. Het studiegebied met betrekking tot de discipline geluid ligt grotendeels vast via de Vlarem II 

regelgeving.  

5.6.2 Methodiek  

De discipline 'Mens-Gezondheid' kan men als volgt omschrijven: Het deel van de milieueffectrapportage, dat 

zich bezighoudt met het verzamelen, verwerken en interpreteren van informatie over wijzigingen in de 

leefomgeving ten einde de gevolgen, op korte en lange termijn, voor de gezondheid te schatten. De wijzigingen 

in de leefomgeving die hier bestudeerd worden omvatten fysische, scheikundige en biologische agentia: de 

uitstoot van schadelijke stoffen, geluidsproductie, ziekteverwekkende organismen en straling. Er wordt 

eveneens aandacht besteed aan raadgevingen en maatregelen om schadelijke effecten te vermijden, te 

milderen of te saneren. Het is niet alleen de bedoeling de mogelijke effecten te bespreken maar ook 

bevolkingsgroepen die een (verhoogd) risico lopen te identificeren. Wanneer we het hebben over de discipline 

‘mens-gezondheid’, omvat dit eveneens de deeldiscipline ‘psychosomatische’ effecten. Met 

‘psychosomatische’ effecten wordt gedoeld op mogelijke lichamelijke klachten die een psychische of wel geen 

medische oorzaak hebben. Bij ‘psychosomatische’ effecten is de rechtstreekste oorzaak niet altijd duidelijk. Er 

liggen altijd een combinatie van factoren aan de basis. Psychische problemen zijn veelal begrijpelijke 

menselijke reacties op specifieke situaties en zijn niet zomaar enkel een biomedische, genetische, 

neurologische reactie of een ziekte van de hersenen. Een aantal risicofactoren kan een bepalende rol spelen. 

Bijvoorbeeld je genetische voorgeschiedenis, je persoonlijkheid, ingrijpende gebeurtenissen in je leven, je 

leeftijd, de duur van sommige klachten, je (over)gevoeligheid voor prikkels of je ouders psychische problemen 

hebben,... Een overzicht van de klachten is hier vooral richtinggevend. De schatting van de 

gezondheidseffecten is gebaseerd op toxicologisch en epidemiologische onderzoek.  

Een eerste stap in de schatting van de gezondheidsrisico’s omvat de bepaling van de dosis waaraan de 

inwoners van het studiegebied worden blootgesteld. De blootstelling wordt eveneens in grote mate bepaald 

door de blootstellingswegen, het menselijke gedrag en de leeftijd. De opgenomen dosis wordt vergeleken met 

de geldende richtwaarden. Dan dient bepaald te worden welke gezondheidseffecten worden veroorzaakt door 

deze dosis. De dosiseffectrelatie is het resultaat van toxicologisch en epidemologisch onderzoek op zowel 

mensen als proefdieren. De manier waarop men vertrekkende van blootstelling over dosisbepaling de 

gezondheidsrisico’s schat staat bekend als gezondheidsrisicoanalyse. Gezien de omvang van dit project 

worden er geen specifieke dosiseffectrelaties opgesteld, wel wordt er gebruik gemaakt, wanneer nodig, van 

de beschikbare dosiseffectrelatie en studies uitgevoerd door het VITO en het agentschap gezondheid en zorg. 

Wanneer deze ontoereikend zijn wordt dit opgenomen in de leemten in de kennis.  

Zoals gesteld vullen toxicologisch en epidemiologisch onderzoek elkaar aan. Het toxicologisch onderzoek 

tracht aan de hand van de blootgestelde dosis de effecten te voorspellen. De milieutoxicologie houdt zich in 

het bijzonder bezig met de studie van de effecten van polluenten in de omgeving op de organismen. Er wordt 

eveneens rekening gehouden met het transport door de omgeving. Epidemiologie bestudeert een populatie 

en beschrijft welke effecten voorkomen. Dit gecombineerd onderzoek maakt het mogelijk enkel de relevante 

gezondheidseffecten in beschouwing te nemen. Aan de hand van deze gegevens kan het gezondheidsrisico 

http://www.hspvlaanderen.be/
http://www.koppvlaanderen.be/
http://www.koppvlaanderen.be/
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in het studiegebied geschat worden. Vervolgens is het mogelijk in het studiegebied risicogroepen aan te duiden 

waaraan een verhoogde aandacht dient besteed te worden. Eens de te verwachten gezondheidseffecten zijn 

omschreven, zal een evaluatie gemaakt worden en kunnen er milderende maatregelen voorgesteld worden.  

Concreet voor dit project betekent dit dat we de mogelijke effecten van luchtemissies en geluid bestuderen, 

wanneer in de deeldisciplines de immissiewaarden samen met de achtergrondconcentraties als significant 

beschouwd worden of wanneer klachten of perceptieproblemen dit vereisen. Na het interpreteren van de 

significante immissiewaarden worden de bevolkingsgroepen blootgesteld aan deze concentraties beschreven 

alsook de mogelijke gevolgen. In functie van het aantal blootgestelden en de aard van de blootgestelden 

worden deze significante concentraties als een significant effect binnen de discipline Mens-Gezondheid 

aanzien en worden er aanvullende milderende maatregelen voorgesteld door de deskundige. De mogelijke 

gezondheidseffecten worden gerelateerd aan het project.  

Belangrijk in deze context om mee te geven is dat we eerst gaan kijken voor welke parameters er mogelijk 

significante effecten zijn om vervolgens, wanneer nodig de blootgestelde en kwetsbare groepen meer in detail 

te beschrijven.  

Een onderscheid is gemaakt tussen volgende mogelijke effectgroepen die een afzonderlijke aanpak vergen, 

namelijk: 

• Gezondheidseffecten: de te verwachten immissiewaarden en lichaamsbelastingen worden vergeleken met 

normen en advieswaarden (VLAREM, EPA, WHO, EC en andere). Volgende advieswaarden worden 

gehanteerd:  

• WHO: (World Health Organisation): advieswaarde voor blootstelling  

• Voor dit project hebben we geopteerd voor de WHO advieswaarde. 

• ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), US EPA (Environmental Protection 

Agency, U.S.A) 

• RIVM (Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu): gezondheidskundige toetsingswaarden  

• WHO advieswaarde voor inname (Tolerable Daily Intake, TDI)  

• Grenswaarden voor lichaamsbelasting: body burden, biomerkerconcentratie  

• Duitse human biomonitoring (HBM)-niveaus of Biomonitoring Equivalents voor toetsing van interne 

concentraties.  

• Advieswaarden uit de peergereviewde internationale wetenschappelijke literatuur.  

• Arbeidsgeneeskundige advieswaarden: Threshold Limit Values (TLV-waarden). Voor de algemene 

bevolking: 1/10e van de TLV voor niet carcinogenen en 1/x van de TLV voor carcinogenen met x de 

waarde die het risico terugbrengt tot het niveau van 10-6 bij een levenslange blootstelling. Bij 

onvoldoende wetenschappelijke gegevens om x te bepalen, wordt x gelijkgesteld aan 1000. Voor 

gedefinieerde risicogroepen: 1/200e van de TLV voor niet carcinogenen of 1/5.000e van de TLV voor 

carcinogenen  

Bij Volksgezondheidskundige risico-inschattingen wordt een aparte inschatting gemaakt voor eventuele niet-

kankereffecten en eventuele kankerrisico’s van lange termijnblootstelling aan een bepaalde stof. Dit is in het 

kader van deze beoordeling niet relevant.  

De te raadplegen bronnen zijn opgesplitst in primaire, secundaire en tertiaire bronnen: 

Primaire bronnen zijn afkomstig van internationale agentschappen, hebben een nauwkeurig peer review 

proces en de methodes zijn transparant en goed gedocumenteerd (vb. WHO, US EPA, EFSA, ATSDR). 

Secundaire bronnen zijn over het algemeen ook goed gedocumenteerd en transparant, maar het peer review 

proces is beperkter of ze zijn van nationale agentschappen 

(vb. OEHHA, ANSES, Health Canada, PPRTV van US-EPA). 

Tertiaire bronnen kunnen geraadpleegd worden als de primaire en secundaire bronnen niet tot een geschikte 

GAW leiden. Deze tertiaire bronnen hebben vaak ook en specifieker of beperkter toepassingsgebied (vb. 

RIVM). 

• Hindereffecten (psychosociale en psychosomatische effecten): de resultaten uit andere disciplines (lucht, 

geluid en trillingen) worden getoetst aan literatuurgegevens.  

• Psychosociaal: dit zijn mogelijke effecten als ongemak, welbehagen of milieubeleving 
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• Psychosomatisch: mogelijke lichamelijke stoornissen die psychisch bepaald zijn. 

 

Voor de beoordeling van de gezondheidseffecten werden volgende stappen doorlopen: 

• Identificatie van de relevante parameters 

• Op basis van de berekende immissiebijdragen in de discipline lucht en geluid 

• Indien er reeds relevante achtergrondconcentraties aanwezig zijn  

• Kritische polluenten 

• Bepaling van de blootstelling  

• Identificatie van de relevante gezondheidseffecten 

• Bespreking van de te verwachten gevolgen en voorstel van maatregelen 

Volgende disciplines hebben, gezien de aard van het project een relevantie met de disicipline mens-

gezondheid.  

Discipline Relevant in het kader van de interdisciplinaire gegevensoverdracht 

Geluid/Trillingen X  

Lucht/Geur  X 

Klimaat (-) 

Water (X) 

Bodem & 

Grondwater 
(-) 

Fauna & Flora (-) 

Licht, warmte en 

stralingen 
(-) 

Hinderaspect van 

mobiliteit 
(x) 

 

Tijdens de studie zal gebruik gemaakt worden van het richtlijnen handboek mens-gezondheid De beschrijving 

van het ruimtegebruik wordt in de loop van de studie aangepast in functie van de relevantie van de 

milieustressoren.  

Aanvullend zal bijkomende wetenschappelijke literatuur geraadpleegd worden om mogelijke 

gezondheidsrisico’s en eventuele effecten in kaart te brengen. 
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Bron: MER-richtlijnen handboek, 2016 

5.6.3 Beleidsmatige context 

Algemeen 

Beleidsmatig zijn er geen specifieke kaders (uitgevoerde gezondheidsstudies, specifieke beleidskaders) waar 

bij dit project rekening mee dient gehouden te worden.  

Juridische context 

Voor de discipline Mens-Gezondheid wordt rekening gehouden met de GAW uit de uit het richtlijnenhandboek, 

milieukwaliteitsnormen uit Vlarem II, zie disciplines Lucht en Geluid. Naast bovenvermelde 

milieukwaliteitsnormen kunnen de bekomen immissiewaarden vergeleken worden met Europese of 

buitenlandse normen indien deze bestaan en met o.a. WHO-richtlijnen (zie hoger, Methodologie).  

In de discipline Mens-Gezondheid is een belangrijke wetgeving het Koninklijk besluit van 11 maart 2002 

betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van 

chemische agentia op het werk (B.S. 14.3.2002, Ed. 2; erratum: B.S. 26.6.2002, Ed. 2). Deze regelgeving is 

vooral belangrijk om bij afwezigheid van een toetsingskader (voor vele stoffen bestaat er momenteel geen 

toetsingskader) een toetsingskader te creëren of om bestaande toetsingskaders te vergelijken.  

Met betrekking tot de discipline Mens-Gezondheid is de bestemmingscontext eveneens van groot belang.  

5.6.4 Beschrijving referentiesituatie  

Met betrekking tot het vorige MER is de referentiesituatie niet in belangrijke mate gewijzigd. De beschreven 

referentiesituatie voldoet om een beoordeling te kunnen maken met betrekking tot de mogelijke 

gezondheidseffecten.   
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5.6.5 Beschrijving en beoordeling milieueffecten 

Identificatie van de potentiële relevante milieustressoren 

Grosso modo kan het project potentiële blootstelling aan drie verschillende categorieën van stressoren 

veroorzaken: chemische, fysische, en/of biologische.  

Volgende stressoren worden meegenomen en eventueel geselecteerd en beoordeeld:  

Identificatie van de stressoren  

Stressoren  
Specifieke omschrijving stressor 
en/of bron, gezondheidsimpact. 

Argumentatie waarom stressor niet of 
wel wordt opgenomen. 

Chemische stressoren  

SOx Via de emissies.  
Niet relevant gebleken in de discipline Lucht, wordt 

niet meegenomen.  

NOx Via de emissies en achtergrondconcentratie 
Beperkt gebleken in de disipline Lucht, wordt 

meegenomen.  

Ozon Vorming als secundaire polluent 

Wordt niet rechtstreeks meegenomen, 

onrechtstreeks wel via NOx (wordt niet 

meegenomen, zie hoger).  Reden: secundaire 

polluent. 

Fluor verbindingen (W) Via de emissies en achtergrondconcentraties 
Niet relevant gebleken in de discipline Water.  

Wordt niet meegenomen.  

N2O Via de emissies en achtergrondconcentraties  
Niet relevant gebleken in de discipline Lucht.  

Wordt niet meegenomen.  

CH4 (L) Methaanemissies 
Niet relevant gebleken in de discipline Lucht.  

Wordt niet meegenomen.  

Metalen  (L/W/B) Via de emissies en achtergrondconcentratie 
Niet relevant in de discipine lucht, water, bodem. 

Wordt niet meegenomen.  

PM 2,5 & 10 (L) Via de emissies en achtergrondconcentratie 
Niet relevant in de discipine lucht. Wordt niet 

meegenomen.  

Dioxines (L/B)  
Niet relevant in de discipine lucht, bodem Wordt 

niet meegenomen.  

Geur  Dit is in het kader van dit project niet relevant.  

Zwevende stof, BOD, COD  
Niet relevant in de discipine water. Wordt niet 

meegenomen.  

Totaal stikstof   
Niet relevant in de discipine water. Wordt niet 

meegenomen.  

https://www.milieuinfo.be/confluence/pages/viewpage.action?pageId=65212794#Stap2:identificatievanpotenti%C3%ABlerelevantemilieustressoren-Chemische
https://www.milieuinfo.be/confluence/pages/viewpage.action?pageId=65212794#Stap2:identificatievanpotenti%C3%ABlerelevantemilieustressoren-Fysische
https://www.milieuinfo.be/confluence/pages/viewpage.action?pageId=65212794#Stap2:identificatievanpotenti%C3%ABlerelevantemilieustressoren-Biologische
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Identificatie van de stressoren  

Stressoren  
Specifieke omschrijving stressor 
en/of bron, gezondheidsimpact. 

Argumentatie waarom stressor niet of 
wel wordt opgenomen. 

Fysische stressoren  

Geluid Geluid geproduceerd door de explositatie Wordt meegenomen.  

Trillingen Trillingen geproduceerd door de explsoitatie  Niet relevant gebleken. 

Wind  Niet van toepassing 

Licht  Niet van toepassing 

Schaduw  Niet van toepassing 

Warmte  Niet van toepassing 

EM straling  Niet van toepassing 

Mobiliteit Hinderaspect van mobiliteit 

De mogelijke hindereffecten van mobiliteit worden 

via de interdisciplinaire overdracht via geluid en 

lucht beoordeeld. 

Wordt niet verder besproken 

Biologische stressoren  

Infectiegevaar  Wordt kort besproken  

Acuut gevaar voor vergiftiging 

door toxines 
 Dit is in het kader van dit project niet relevant.  

Chronische toxiciteit  Dit is in het kader van dit project niet relevant.  

Allergenen  Dit is in het kader van dit project niet relevant.  

Overlast van ongedierte  Dit is in het kader van dit project niet relevant.  

Nabijheid van groene ruimte  Dit is in het kader van dit project niet relevant.  
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Inventarisatie van de milieustressoren 

Een milieustressor wordt geselecteerd indien:  

• de bestaande achtergrondimmissie boven 80% van de advieswaarde ligt (1); of 

• indien de bijdrage door de beschouwde activiteit meer is dan 1% van de norm/advieswaarde, of  t.o.v. de 

huidige toestand (2); of 

• indien er lokale bezorgdheid aanwezig is of reeds bestaande klachten zijn (3). 

Stressoren  Argumentatie waarom stressor niet of wel wordt opgenomen en selectiecriteria 

Stressoren uit de sectorspecifieke lijst  

NO2 

Relevant in de discipline Lucht. 

 

Achtergrond concentratie:  20 µg/m³ (conservatief)  

 

Selectiecriteria: aard van de activiteit (2)  

 

WHO 2005:  Uurgemiddelde:  200µg/m³ - Jaargemiddelde:  40 µg/m³ 

GAW van het Departement Zorg en Gezondheid: 20 µg/m³, bij voorkeur hanteren we de waarde van de WHO 

gezien de grote onzekerheid bij de GAW (is gebaseerd op een studie van het binnenklimaat).  

De bijdrage varieert tussen 0 – 0,4 µg/m³ (<1%) wanneer we toetsen aan de WHO.  

Wanneer we toetsen aan de strenge GAW van 20 is de bijdrage maximaal 2 %, gezien de lage achtergrond 

concentratie kunnen we hier spreken van een beperkt tot te verwaarlozen effect.  

Wordt niet verder meegenomen wordt wel kort besproken en niet verder beoordeeld.  

Fysische stressoren 

Geluid 

Selectiecriteria: Lnight, outside = 40 dB(A), richtwaarde WHO  

Effecten: 55 dB(A)  

 

Wordt kort besproken, maar niet geselecteerd en niet verder beoordeeld.  

 

Beoordeling van de milieustressoren 

Niet relevant 
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5.6.5.1 NO2 

Algemeen 

Er bestaan diverse types stikstofoxiden, maar stikstofdioxide (NO2) is in het kader van een studie van de 

effecten op de menselijke gezondheid het belangrijkst.  

Mogelijke gezondheidseffecten 

Stikstofdioxide heeft nadelige gezondheidseffecten door inwerking op het longsysteem. Bij acute blootstelling 

treden enkel bij zeer hoge concentraties effecten op (boven 1.880µg/m³) bij gezonde personen. Personen met 

astma of met een andere chronische longziekte vertonen een grotere gevoeligheid. Bij deze personen kunnen 

concentraties tussen 375 en 565µg/m³ worden beschouwd als minimum om effecten te kunnen waarnemen. 

Deze effecten zijn een verminderde longfunctie en symptomatische reacties (hoesten, fluimen,..), verhoogd 

voorkomen van een acute kortademigheid en symptomen van beschadigt longweefsel (longemfyseem), en 

een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Wat betreft lange termijn blootstelling zijn er weinig 

epidemiologische studies die een betrouwbaar verband weergeven tussen lange termijn blootstellingniveaus 

en effect. Beschikbare resultaten suggereren echter wel dat chronische blootstelling bij kinderen aan NO2-

concentraties van gemiddeld 50 à 75µg/m³ aanleiding geven tot meerdere effecten, hoofdzakelijk in de 

luchtwegen en de longen. 

Op basis van hogervermelde waarnemingen wordt door de WHO als richtwaarde voor de concentratie ter 

bescherming van de gezondheid volgende waarden vooropgesteld: 

• Uurgemiddelde:  200µg/m³ 

• Jaargemiddelde:  40µg/m³ 

Deze richtwaarden komen overeen met de grenswaarden ter bescherming van de menselijke gezondheid 

zoals voorgeschreven in Vlarem II. Door het Agentschap Gezondheid en Zorg wordt een GAW voorgesteld 

van 20 µg/m³, deze waarde is opgesteld voor binnenklimaat en niet direct bruikbaar in de actuele project 

milieueffectrapportage.  

Bijdrage en meetresultaten in de omgeving 

De jaargemiddelde achtergrondconcentraties van NO2 in het studiegebied ligt ongeveer onder de 20 µg/m³. 

De maximale jaargemiddelde bijdrage van het project aan NO2 situeert zich tussen 0,1 – 0,4 µg/m³.  

Aangezien de Vlarem grenswaarden overeenkomen met de WHO-richtwaarden ter bescherming van de 

gezondheid, deze ruim gerespecteerd worden kan gesteld worden dat er geen nood is aan milderende 

maatregelen inzake gezondheid met betrekking tot deze parameter en dat er geen gezondheidseffecten zijn 

met betrekking tot deze parameter. Een uitgebreide beoordeling is eveneens niet aangewezen.  

5.6.5.2 Geluid  

Met betrekking tot geluid is de dB(A) een belangrijke parameter. Dit is een waarde afgeleid van de decibel met 

als doelstelling de subjectieve gehoorgewaarwording op een meer praktische wijze te kunnen weergeven.  

Voor een woonomgeving kunnen in het algemeen volgende gezondheidseffecten ten gevolge van blootstelling 

aan geluid onderscheiden worden (bron: Gezondheidsraad: Commissie Geluid en gezondheid, Geluid en 

gezondheid, Den Haag, publicatie nr. 1994/15, 1994): 

• permanent gehoorverlies: vanaf 70 dB(A); 

• verschijnselen die met stress samenhangen; hypertensie, hart- en vaatziekten, invloed op geboortegewicht: 

vanaf 70 dB(A); 

• psychologische effecten: hinder, invloed op het psychosociale welbevinden: vanaf 42 dB(A); 

• slaapverstoring: vanaf 40 dB(A); na-effecten, de dag na blootstelling aan geluid (op humeur en 

prestatievermogen): vanaf ten hoogste 60 dB(A).  

Een belangrijke richtwaarde opgesteld door de WHO omvat de 55 dB(A) grens bij een langdurige blootstelling 

’s nachts. Boven een langdurige blootstelling aan 55 dB(A) ’s nachts kan dit een verhoogde bloeddruk en 

hartaanvallen induceren. De WHO stelt eveneens een zeer conservatieve Lnight voor van 40 dB(A).  
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Volgens het toetsingskader van Vlarem II wordt er getoetst aan de milieukwaliteitsnormen tijdens de 

dagperiode 50 dB(A) en tijdens de nachtperiode 45 dB (A)10.  Voor beide toetsingswaarde stelt er zich geen 

enkel probleem. Wat betreft de mogelijke gezondheidseffecten worden de richtwaarden van de WHO in alle 

situaties gerespecteerd. De strenge Lnight 40 wordt eveneens gerespecteerd. Er zijn geen directe 

gezondheidseffecten met betrekking tot geluid te verwachten. Een meer gedetailleerde beoordeling is in deze 

niet aangewezen of noodzakelijk.  

5.6.5.3 Legionella 

Een beheersprogramma voor Legionella dient uitgewerkt te worden cfr. de laatste inzichten en met als 

minimum de wettelijke eisen.  

5.6.5.4 Koelcelpluimen 

De visuele hinder werd in het vorige MER gekwantificeerd. Deze kwantificatie is nog steeds geldig en we 

kunnen besluiten dat de hinder van de koelcelpluimen sporadisch is en beperkt in intensiteit naar 

hinderaspecten toe in het algemeen.  

5.6.5.5 Veiligheidsaspecten 

De activiteit op zich is niet Seveso-plichtig. Andere veiligheidsaspecten zijn niet direct te verwachten 

uitgezonderd eventueel het gevaar van gasrecipiënten. Naar aanleiding van de reeds aanwezige windturbines 

in de nabije omgeving en de wijziging van de richtlijnen voor risicoberekeningen van windturbines11 werd er op 

vraag van de vergunningverlenende overheid een bijkomende risico-evaluatie gedaan naar het externe 

mensrisico verbonden aan de windturbines en de komst van de nieuwe CCGT (zie hoofdstuk 5.8).  

Externe veiligheidrisico’s zijn niet het voorwerp van milieueffectrapportage.  

5.6.5.6 Constructiefase 

Met betrekking tot de constructiefase kan men niet spreken van grote hinder, wel kan het zijn dat in de buurt 

een verhoogd hinderniveau optreedt t.g.v. de bouw van het project. Doch dit is tijdelijk zodat er geen 

gezondheidsaspecten aan verbonden zijn.  

5.6.5.7 Mobiliteit 

De mogelijke hindereffecten van mobiliteit worden via de interdisciplinaire overdracht via geluid en lucht 

beoordeeld. Uit de disciplines lucht en geluid volgde dat er geen bijkomende hinder verwacht wordt n.a.v. de 

nieuwe layout.  

In het initiële MER werd er besloten dat er geen significante bijdrage van het verkeer zal zijn (noch in de 

constructiefase, noch in de exploitatiefase) ten opzichte van de huidige situatie. Dit besluit blijft in voorliggende 

MER-screening  bijgevolg geldig. 

Er dient opgemerkt te worden dat sinds het MER in 2013 de aanleg van een nieuw ontsluitingsweg werd 

uitgevoerd. In de toekomst zal het verkeer bestemd voor de industriegebied Rotem langs deze nieuwe 

ontsluitingsweg passeren. Het verkeer zal gebruik maken van de N75 (Boslaan), deels van de 

Pannenhuisstraat (buiten woonzone), de Europalaan en de Heulentakstraat. Het hindereffect zal bijgevolg nog 

kleiner zijn.  

 

 

10 Dit zijn de milieukwaliteitsnormen van de meest kritische beoordelingspunten, zie hoofdstuk geluid 
11 Beoordelingskader Windturbines. Code van goede praktijken inzake risicocriteria voor windturbines – 
versie 1.0 d.d. 01/10/2019, Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, 2019. En Handboek Windturbines. 
Richtlijnen voor de risicoberekeningen van windturbines – versie 1.1 d.d. 01/10/2019, Vlaamse Overheid, 
Departement Omgeving, 2019. 
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5.7 Andere milieueffecten 

5.7.1 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

5.7.1.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de effecten op het landschap komt overeen met deze projectonderdelen en de afstand 

waarbinnen deze onderdelen zichtbaar zijn (ca. 1 km). 

5.7.1.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

In de omgeving van het terrein van Dils-Energie (projectgebied) is het landschap ten oosten verstoord door 

voormalige ontginningsactiviteiten. Het terrein zelf is momenteel braakliggend. Het zuidelijk en noordelijk 

(noord en noordoost) deel van het industrieterrein zijn reeds ingenomen door bedrijven. Ten westen van het 

terrein bevindt zich de steilrand van het Kempens plateau. Hier komt een gesloten en meer natuurlijk 

landschap voor, bestaande uit de typische dennenbossen van de Kempen. In het landschap bevinden zich al 

enkele hoogspanningsmasten die als negatieve beelddragers kunnen beschouwd worden.  

De omschrijvingen van waardevolle landschappelijke elementen werd in de toenmalige MER uitgedrukt in 

termen van ‘ankerplaatsen’, ‘relictzones’, ‘lijnrelicten’ en ‘puntrelicten’. Deze terminologie is huidig verouderd, 

maar zal om praktische redenen toch gehanteerd worden binnen deze MER-screening.  

Sinds de inwerkingtreding van het Onroerend-erfgoeddecreet (1 januari 2015) zijn deze waardevolle 

landschappelijke elementen “vastgesteld landschapsatlasrelict”. De site grenst aan het vastgesteld 

landschapsatlasrelict “Voormalige Schootsheide tussen Elen en Opoeteren en de Bosbeekvallei” (Vastgesteld 

landschapsatlasrelict van 23-06-2014 tot heden), zie Kaart 8. Op Kaart 7 wordt het beschermd erfgoed 

weergegeven.  

In een straal van 1 km rond het terrein situeren zich de volgende waardevolle landschappelijke elementen, 

huidig vervat in het geldende landschapsatlasrelict in het studiegebied: 

• Ankerplaats Maasterrassen en Schootsheide (A70041 – op ca. 500 m ten N). De omgeving is in geologisch 

en geomorfologisch opzicht als het ware een logboek van de afzettingen in de ondergrond en van de 

kenmerkende reliëfeenheden. In de vormingsgeschiedenis van de regio zijn sommige van de elementen 

uniek, zoals bijvoorbeeld de meanderbocht van Bergerven en De Warre. Het uitgesproken reliëf en talrijke 

gradiënten zijn de basis voor een gediversifieerd gebied, waarvan de landschappelijke verscheidenheid 

ook een hoge ecologische waarde bezit. 

• Relictzone Wateringen – Armenbos (R70031 – ter hoogte van het terrein zelf). Binnen deze relictzone 

komen nog vrij intacte wateringen voor, alhoewel niet meer functioneel. Naast bossen en heide is het 

gebied ook rijk aan dreven. Het kasteel omgeving Sippernau is op de Ferrariskaart aangeduid als 'Chateau 

de Supernauwen'. 

• Relictzone Bossen van Dilsen (R70040 – op ca. 500 m ten Z). De zone is zeer rijk aan archeologica met 

vooral steentijdvondsten en in mindere mate Metaaltijdvondsten. Momenteel bestaat de relictzone uit de 

bossen van noord naar zuid : Platte Lindenberg, Stokkemerbos, Reinkensheide, Gerstenbos en Teutelberg, 

allen gelegen beneden de steilrand van het Kempens plateau.  

• Lijnrelict Zuid-Willlemsvaart (L70002 - op ca. 200 m ten O) 

• Lijnrelict Oud spoor tussen As en Maaseik (L70014 – op ca. 200 m ten N -  NW). Oude spoorweg tussen 

As en Maaseik, thans fietspad van het Regionaal Landschap. 

• Lijnrelict Steilrand Bergerven (L70013 - op ca. 250 m ten NW). Boogvormige uitholling ten gevolge van 

oude Maasmeander ontstaan tijdens het Mindel-Riss-interglaciaal. 

• Puntrelicten ten N: Zinkfabriek van Rotem, een hoeve, het Rubensgoed, een kapel. 
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De gegeven beschrijving uit de MER (2013) is nog steeds geldig, maar vereist enkele aanvullingen. Het 

industrieterrein Rotem (inclusief het projectgebied) is huidig aangewezen als Gebied 1744 (“Gebied geen 

archeologie, gewestelijk van 25/11/2019 tot heden”) en grenst aan het vastgesteld landschapsatlasrelict 

“Voormalige Schootsheide tussen Elen en Opoeteren en de Bosbeekvallei” (Vastgesteld landschapsatlasrelict 

van 23-06-2014 tot heden).  Aanvullend komen nu ook 6 windturbines voor binnen het industrieterrein Rotem, 

en is sinds 2017 een perceel ingenomen door een nieuwe vestiging van Clijsters in het zuidelijke gedeelte van 

het industrieterrein.  

5.7.1.2.1 Aanpassingen aan het ontwerp sinds MER (2013) 

Ten opzichte van de beschouwde situatie in het MER (2013) zijn enkele aanpassingen aan het ontwerp 

doorgevoerd. Binnen dit onderdeel vergelijken we de karakteristieken van het oude en nieuwe ontwerp.  

In Figuur 5-20 en Figuur 5-21 worden de 3D visualisaties weergegeven van respectievelijk de installaties en 

bijhorende gebouwen zoals beschouwd in de MER (2013) en de geplande installaties in de voorliggende MER-

screening. De nummering van installaties zoals gegeven in Figuur 5-21 wordt nader verklaard in Tabel 5-31. 

 

Figuur 5-20: 3D volume model van de installaties en bijhorende gebouwen (bron: MER 2013) 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10321
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Figuur 5-21: 3D model geplande CCGT installatie (SCC5-9000HL) binnen voorliggende aanvraag 

 

Tabel 5-31: Karakteristieken van geplande installaties binnen voorliggende aanvraag. Nummering is van toepassing op 
Figuur 5-21. De vermelde hoogtes zijn maximale karakteristieken van deze types installaties en kunnen mogelijks 
variëren t.o.v. de uiteindelijke constructies.   

Nummering Structuur Max. hoogte (m) 

1 Heat Recovery Steam Generator stack 75 

2 Heat Recovery Steam Generator 55 

3 Generator Circuit Breaker (GT/ST) 15 

4 Structure for Regeneration Plant 10 

5 Steam Turbine Building 35 

6 Annex to UMA 14 

7 Gas Turbine Building 28 

8 Generator Annex of UMB 19 

9 Cooling Tower Structure 25 – 31 

10 Structure for Bus Duct Support 8 

11 Top of Filterhouse (Air Inlet) 37 

12 Structure for Ammonia Storage for SCR 8 

13 Structure for Feedwater Pumps 18 
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Nummering Structuur Max. hoogte (m) 

14 PCC 6 

15 Admin & Control Building 13 

16 Workshop Building 10 

Het beschouwde ontwerp van de CCGT-centrale in het MER (2013) had een gemiddelde hoogte van ca. 30 à 

35m. Op basis van het toenmalige 3D volume-model wordt duidelijk dat de delen van de installatie die de 

visuele impact bepalen de schouwen zijn (op 60 m boven het terreinniveau), het ketelhuis (op 45 m boven het 

terreinniveau) en de turbinegebouwen (op 30 m boven het terreinniveau). De hoogte van de koeltorens 

bedraagt 25 m boven het terreinniveau. Andere gebouwen (kantoren e.d.) bevinden zich op of beneden een 

hoogte van 15 m boven het terreinniveau. 

De delen van de installatie die de visuele impact bepalen zijn dezelfde zoals beschouwd binnen de MER 

(2013), namelijk de schouw (Heat Recovery Steam Generator stack), het ketelhuis (Heat Recovery Steam 

Generator) en de turbinegebouwen (Steam Turbine Building). In het nieuwe ontwerp zou slechts een enkele 

schouw gebouwd worden (i.p.v. 2), met een maximale hoogte van ca. 75 m.  

Het geplande ketelhuis en de turbinegebouwen zullen beiden hoger zijn in de geplande situatie, ze zijn 

ingeschat op respectievelijk 55 m (+10 m) en 35 m (+10 m). Daarnaast zal er een bijkomend gebouw komen 

voor de opslag van ammonium dat gebruikt zal worden in de SCR-installatie.  

5.7.1.2.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 

De nieuwe industriële eenheden op het projectgebied van Dils-Energie zullen, afhankelijk van de 

weersomstandigheden, vanuit het landschapsatlasrelict zichtbaar zijn. Gelet op de westelijke ligging van dit 

landschapsatlas relict zal de beschouwde steilrand afwijken ten opzichte van de beschouwde situatie in het 

MER (Figuur 5-22). Het westelijk gelegen landschap is hoger, en vanuit dit standpunt zullen de geplande 

installaties dus als minder hoog ervaren worden. Daarnaast is het westelijk gelegen landschapsatlasrelict sterk 

bebost, wat de zichtbaarheid van de geplande installaties vanuit dit gebied verlaagt.  

 

Figuur 5-22: Illustratie van de steilrand tussen het projectgebied en het aangrenzend landschapsatlasrelict. 

 

Op microschaal wordt het projectgebied volledig omgeven door de industriezone waarin verschillende 

bestaande industriële installaties en de Zuid-Willemsvaart de belangrijkste beeldvormende elementen vormen. 

Daar de layout van de CCGT installatie zal wijzigen ten opzichte van de situatie in het MER (2013), zal dit een 

invloed hebben op de zichten op het bedrijfsterrein zelf. Concreet zullen de meest zichtbare elementen van 
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de geplande installatie 10 m verhogen, en dus meer zichtbaar worden. Tegelijkertijd zal de reductie van twee 

schouwen naar 1 schouw de visuele impact iets verlagen.  

Gelet op de aanwezigheid van 6 windturbines binnen het industrieterrein Rotem in de nieuwe referentiesituatie 

kan gesteld worden dat de veroorzaakte verticale verstoring geclusterd wordt met de (significant hogere) 

windturbines binnen het industrieterrein. Daarnaast loopt ook een hoogspanningslijn langsheen de westelijke 

en noordelijke grens van het industriegebied. De visuele van de impact van inplanting van de schouw en hoge 

gebouwen wordt bijgevolg gemilderd door de bestaande elementen ter plaatse. 

Sinds de inwerkingtreding van het Onroerend-erfgoeddecreet (1 januari 2015) worden de waardevolle 

landschappelijke elementen geformuleerd in“vastgestelde landschapsatlasrelicten”. Het projectgebied grenst 

aan een vastgesteld landschapsatlasrelict, maar  de geplande centrale zal enkel zichtbaar zijn vanaf de rand, 

gezien de densiteit aan bebossing een sterk gesloten landschap vormt. Om dit te illustreren worden enkele 

bijkomende visuele evaluatiepunten weergegeven vanuit het aanwezige landschapsatlasrelict “Voormalige 

Schootsheide tussen Elen en Opoeteren en de Bosbeekvallei” (Figuur 5-23, Figuur 5-24,Figuur 5-25,Figuur 

5-26,Figuur 5-27,Figuur 5-28).  

 

Figuur 5-23: Situering van het vastgesteld landschapsatlasrelict “Voormalige Schootsheide tussen Elen en Opoeteren en 
de Bosbeekvallei” ten opzichte van het projectgebied. Indicatie van de bijkomende visuele evaluatiepunten vanuit dit 
landschapsatlasrelict. 
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Figuur 5-24: Bijkomend visueel evaluatiepunt 

 

Figuur 5-25: Bijkomend visueel evaluatiepunt 2 
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Figuur 5-26: Bijkomend visueel evaluatiepunt 3 

 

Figuur 5-27: Bijkomend visueel evaluatiepunt 4 
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Figuur 5-28: Bijkomend visueel evaluatiepunt 5 
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De effecten op landschap en bouwkundig erfgoed in de omgeving van het projectgebied zullen bijgevolg niet 

significant wijzigen. Bijgevolg zijn de conclusies uit het vorige goedgekeurde MER nog geldig en worden deze 

hieronder samengevat. Voor een uitgebreide bespreking wordt verwezen naar het vorige MER.  

Zoals besproken in de referentiesituatie is het industrieterrein Rotem huidig aangewezen als Gebied 1744 

(“Gebied geen archeologie, gewestelijk van 25/11/2019 tot heden”). Deze vaststelling betreft een gebied 

waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met 

hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.  

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. Daarnaast is het 

project ook vrijgesteld van de verplichting tot het opstellen van een archeologienota. 

In het vorige MER werd de landschappelijke inpasbaarheid van het project geëvalueerd door een 

zichtbaarheidsanalyse uit te voeren in de wijde omgeving van het projectgebied. Vanuit deze analyse werden 

de belangrijkste visuele evaluatiepunten gelokaliseerd.  

In een tweede fase werd een onderzoek uitgevoerd op basis van een volume studie, om na te gaan of de 

effecten op de evaluatiepunten relevant of beperkt zijn.  

Tenslotte werd in een derde fase een fotomontage gemaakt om de impact te kunnen beoordelen op de 

evaluatiepunten. In verhouding tot de beschouwde referentiesituatie in het MER (2013) hebben enkele 

landschappelijke veranderingen plaatsgevonden in of nabij het projectgebied, met name het voorkomen van 

meerdere windturbines binnen het industrieterrein Rotem en de beperkte ontwikkeling van het zuidelijke 

gedeelte van het industrieterrein.  

De energiecentrale zal vanuit een aantal locaties zichtbaar zijn. Op een aantal locaties is, rekening houdende 

met de huidige inrichting van het terrein, de energiecentrale beeldbepalend aanwezig (bedrijventerrein zelf, 

Zuid-Willemsevaart en Oude Spoorweg). Op andere locaties zal de energiecentrale mee de horizon van het 

landschap bepalen (bebouwing Dilsen-Stokkem). 

Het zicht op de energiecentrale zal op de meeste plaatsen sterk gemilderd worden door de aanwezige en 

verplicht aan te leggen groenzones zowel door Dils-Energie als door de eigenaars van aanpalende loten. De 

hoogte van de turbinegebouwen, het ketelhuis en de schouwen is echter zo hoog dat ze steeds boven het 

groen zullen uitsteken (dit was ook het geval in 2013). Hierdoor zullen deze constructies vanuit een aantal 

standpunten steeds zichtbaar blijven. Dit effect kan niet gemilderd worden, maar wordt niet als significant 

storend ervaren. Vanuit het landschapsatlasrelict zal de geplande centrale enkel zichtbaar zijn vanaf de rand, 

gezien de densiteit aan bebossing een sterk gesloten landschap vormt. De esthetische waarde van het gebied 

komt bijgevolg niet in het gedrang.  

5.7.1.3 Milderende en compenserende maatregelen 

De onderstaande milderende maatregelen en aanbevelingen worden overgenomen uit het MER (2013) en 

maken deel uit van voorliggend project: 

• Indien er tijdens de grondwerkzaamheden toch vondsten of sporen aangetroffen worden waarvan bekend 

is of vermoed kan worden dat het archeologische resten betreft, dan geldt daarvoor conform de wet op 

archeologische zorgplicht een wettelijke meldingsplicht en dient direct contact te worden opgenomen met 

het Agentschap Onroerend Erfgoed (R-O Vlaanderen). 

• De groenvoorziening (15 m) langsheen de westelijke rand (Energielaan) zal door Dils-Energie zelf moeten 

gerealiseerd worden. Langsheen de Heulentakstraat (zuidelijke rand), zal het meeste groen door de 

eigenaar van het aanpalende lot moeten voorzien worden. Dils-Energie zal bijkomend groen moeten 

voorzien langsheen de Heulentakstraat zodat een totale groenbuffer van 15 m vanaf de rooilijn zal bereikt 

worden. Deze milderende maatregel uit 2013 maakt momenteel deel uit van het project en zal dus ook met 

de nieuwe layout uitgevoerd worden. 

• Daarnaast wordt aanbevolen om – indien haalbaar binnen het huidige concept op het terrein – een 

bijkomende aanplanting van groen, minstens met bomen en eventueel onderbegroeiing rond het bedrijf te 
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voorzien aan de zijde van de Oude Spoorweg. Ook deze milderende maatregel uit 2013 maakt momenteel 

deel uit van het project en zal dus ook met de nieuwe layout uitgevoerd worden. 
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5.8 Veiligheidsaspecten 

Aangezien er zich op korte afstand van het projectgebied twee windturbines bevinden, worden in onderstaand 

hoofdstuk de veiligheidsaspecten bekeken. Gezien de CCGT centrale eerder over een milieuvergunning 

beschikte dan de windturbines diende er bij de bouw van de windturbine reeds rekening gehouden met de 

mogelijke komst van de CCGT centrale. Er werd reeds een veiligheidsstudie opgemaakt voor de windturbines 

in het kader van hun vergunningstraject. In 2019 veranderden de regels omtrent veiligheid en de eisen die 

gesteld worden aan een aanvullende veiligheidsstudie12. In deze risico-evaluatie werd er bijgevolg rekening 

gehouden met deze wijziging en zal er nagegaan worden of de besluiten uit de bestaande veiligheidsstudie 

nog steeds geldig zijn. M.a.w. dat er nog steeds geen veiligheidsrisico is t.g.v. de windturbines en de komst 

van de CCGT-centrale. 

De technische specificaties van de dichtst bijgelegen windturbines wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Windturbine X(m) Y(m) 
Max 

tiphoogte (m) 

Max. 

rotordiameter 

(m) 

Max. 

vermogen 

WT01 242936 194113 150 100 3 MW 

WT02 243644 193832 150 100 3 MW 

(bron: veiligheidsnota windturbineproject twee windturbines DIlsen-stokkem i.o.v. Storm door SGS dd juni 

2012) 

 

 

12 Beoordelingskader Windturbines. Code van goede praktijken inzake risicocriteria voor windturbines – 
versie 1.0 d.d. 01/10/2019, Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, 2019. En Handboek Windturbines. 
Richtlijnen voor de risicoberekeningen van windturbines – versie 1.1 d.d. 01/10/2019, Vlaamse Overheid, 
Departement Omgeving, 2019. 
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Figuur 5-29: Locatie windturbines t.o.v. geplande CCGT 

5.8.1 Inleiding 

Een risicoanalyse omvat enkel het externe mensrisico. Het externe mensrisico verbonden aan een windturbine 

is tweeledig. Enerzijds zijn er de directe risico’s, m.n. de risico’s die het gevolg zijn van de impact van 

onderdelen van de windturbine op personen in de omgeving. Anderzijds zijn aan de inplanting van een 

windturbine ook indirecte risico’s verbonden. De impact van een windturbineonderdeel in de omgeving hoeft 

namelijk niet rechtstreeks een persoon te treffen om een risico in te houden voor deze persoon. De impact op 

een nabijgelegen installatie (met gevaarlijke stoffen) kan aanleiding geven tot een secundair ongeval waardoor 

mogelijk slachtoffers vallen in de omgeving. De indirecte risico’s verbonden aan een windturbine zijn 

afhankelijk van de aard van de installaties met gevaarlijke stoffen die in de omgeving aanwezig zijn.  Het 

externe mensrisico wordt in Vlaanderen geëvalueerd op basis van een bepaling van enerzijds het 

plaatsgebonden mensrisico en anderzijds het groepsrisico.  

PLAATSGEBONDEN MENSRISICO – Het plaatsgebonden mensrisico, uitgedrukt per jaar, is de kans dat een 

persoon op een bepaalde plaats in de buurt van een installatie (zoals bv. een windturbine) of een inrichting 

overlijdt ten gevolge van een zwaar ongeval met de installatie of binnen de inrichting, wanneer deze persoon 

zich gedurende één jaar permanent en onbeschermd op die plaats zou bevinden.  

GROEPSRISICO – Het groepsrisico is de kans (per jaar) dat een aantal personen in de omgeving van een 

installatie (zoals bv. een windturbine) of inrichting gelijktijdig omkomt ten gevolge van een zwaar ongeval met 

de installatie of binnen de inrichting. Voor de berekening van het groepsrisico worden alle personen 

meegenomen als externe personen, inclusief de personen van het bedrijf waar de windturbine wordt geplaatst 

(tenzij het een ingedeelde inrichting of activiteit betreft). Bij de berekeningen zijn zowel de aantallen externe 

personen van belang als de tijd dat ze zich op jaarbasis gemiddeld ter hoogte van de bestudeerde installatie 

of inrichting ophouden. 
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5.8.2 Algemene veiligheidsaspecten 

De moderne windturbines worden door onafhankelijke keuringsinstellingen gecertificeerd in functie van het 

windklimaat. Het geselecteerde turbinetype zal voldoende gecertificeerd (IEC-61400) zijn voor het windklimaat 

van de regio.  

In de normen worden eisen gesteld aan de materialen voor wat betreft materiaalvermoeiing, corrosie, 

verbindingstechnieken, enz. om een minimale levensduur van 20 jaar te waarborgen. De veiligheidssystemen 

zijn zodanig ontworpen dat de windturbine onder alle weercondities veilig gebruikt kan worden. De werking 

van de veiligheidssystemen wordt periodiek gecontroleerd. Verder worden er eisen gesteld aan het elektrische 

systeem, arbeidsveiligheid en onderhoudsprocedures om de veiligheid van de windturbine gedurende zijn 

levensduur te waarborgen. Het onderhoudsprogramma wordt vastgelegd in logboeken. 

De windturbines werden uitgerust met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een redundant remsysteem 

en een online controlesysteem. Het ijsdetectiesysteem dient ervoor te zorgen dat, bij ijsvorming tijdens het in 

bedrijf zijn van de turbine, de windturbine zal stilgelegd worden. Vooraleer de windturbine terug opgestart 

wordt, dient ter plaatse gecontroleerd te worden of alle stukken ijs van de bladen verwijderd zijn. 

Het redundante remsysteem beveiligt de windturbine voor “overtoeren” bij hoge windsnelheden. Mede in 

functie van de operationele controle is de windturbine aangesloten op een online controlesysteem.  

5.8.3 Toetsingskader veiligheid 

In 2019 veranderden de regels omtrent veiligheid en de eisen die gesteld worden aan een aanvullende 

veiligheidsstudie. Voorliggende risico-evaluatie wordt opgesteld conform het door de Vlaamse overheid 

aanvaarde beoordelingskader dat beschreven wordt in het Beoordelingskader Windturbines13 . Meer bepaald 

worden in dit document de risicocriteria, i.e. de toetsingswaarden voor de berekende externe mensrisico’s 

beschreven. De externe mensrisico’s worden berekend conform het Handboek Windturbines14... 

Wanneer men voor windturbines dezelfde veiligheidseisen stelt als voor andere industriële installaties, blijken 

windturbines op de meeste locaties een zeer laag en aanvaardbaar risico op te leveren, zodat een aanvullende 

veiligheidsstudie door een erkend deskundige veiligheid doorgaans niet noodzakelijk is. Het document 

Veiligheidsstudies Windturbines verduidelijkt wanneer een aanvullende veiligheidsstudie gevraagd wordt.   

5.8.4 Basisgegevens 

Beide windturbine bevinden zich op ca. 60 m afstand van het bedrijfsterrein. In onderstaande tabel worden de 

gegevens van de windturbines weergegeven. 

De scheidingsafstanden werden bepaald aan de hand van de Veiligheidsstudies Windturbines15 en De 

scheidingsafstanden werden berekend door M-tech en werden gebaseerd op het handboek windturbines16. 

De resultaten van de berekening worden getoond in onderstaande tabel.  

Input technische gegevens 

 

 

13 Beoordelingskader Windturbines. Code van goede praktijken inzake risicocriteria voor windturbines – 
versie 1.0 d.d. 01/10/2019, Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, 2019. 
14 Handboek Windturbines. Richtlijnen voor de risicoberekeningen van windturbines – versie 1.1 d.d. 
01/10/2019, Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, 2019. 
1515 Veiligheidsstudies Windturbines. Praktische leidraad voor het opstellen van veiligheidsstudies voor 
windturbines – versie 1.0 d.d. 01/10/2019, Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, 2019. 
16 Scheidingsafstanden tussen windturbines en ondergrondse pijpleidingen met betrekking tot externe 
veiligheid, M-tech en SGS, september 2015. 
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Ashoogte (m) 100 

Rotodiameter (m) 100 

Tiphoogte 150 

Nominaal toerental (tpm) 15,6 

Massa (gondel + rotor + bovenste mastsegment) 

(ton) 
300 

 

Effectafstanden 

Mastbreuk Gondelbreuk Bladbreuk – nominaal Bladbreuk - overtoeren 

Zwaartepunt 

(m) 
Tip (m) 

Zwaartepunt 

(m) 
Tip (m) 

Zwaartepunt 

(m) 
Tip (m) 

Zwaartepunt 

(m) 
Tip (m) 

118 150 18 50,00 160,41 192,41 441,87 473,87 

 

Risicoafstanden Afstand (m) 

Zone met meer dan 5 permanente individuele 

externe werkplaatsen 
23 

Minimum afstand tot aan een gebied met 

woonfunctie 
151 

Minimum afstand tot aan een gebied met 

kwetsbare locatie 
162 
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Scheidingafstanden Afstand (m) 

Seveso-inrichting 474 

LNG-,CNG-,LPG-tankstation, LNG-bunkering  

Waterstof-tankstation  

Drukreduceerstation 474 

Bovengrondse transportleiding 474 

Ondergrondse druktank 118 

Ondergrondse transportleiding  121 

Relevante populaties in open lucht 442 

Relevante populaties in gebouwen 118 

Hoofdtransportweg voor personenvervoer 150 

Adviesgrenzen  

Nucleaire inrichtingen van klasse 1 2000 

Hoogspanningsinfrastructuur Elia (HSL/AIS/GIS) 350 

 

Onderstaande figuur toont het verloop van het berekende plaatsgebonden mensrisico in functie van de afstand 

tot de windturbine. 
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Figuur 5-30:  Plaatsgebonden mensrisico voor een turbine 

5.8.5 Evaluatie van de directe risico’s 

De scheidingsafstanden voor de windturbines worden weergeven in bovenstaande tabel. Voorliggende MER-

screening kan enkel het risico evalueren van de CCGT-installatie. De afstand van de turbines tot het terrein 

van de CCGT centrale is echter voldoende groot, zodat er geen direct risico verwacht wordt. De bouw van de 

CCGT centrale zal hier niet tot een overschrijding van het risicocriterium voor het plaatsgebonden mensrisico 

leiden. 

Het groepsrisico van windturbine WT01 zal afhangen van de gebouwen ten noordoosten van deze windturbine 

buiten het terrein van de CCGT-centrale. Indien de populatie in de gebouwen op het terrein van de CCGT-

centrale kleiner is dan 20, wordt er geen overschrijding van het risicocriterium voor het groepsrisico verwacht 

(op voorwaarde dat deze gebouwen niet gelijktijdig kunnen getroffen worden met gebouwen buiten het terrein 

van de CCGT-centrale, wat niet verwacht wordt). Zelfs indien dit niet het geval is, hoeft dit niet te leiden tot 

een overschrijding van het risicocriterium voor het groepsrisico (maar dient dit mogelijk wel verder onderzocht 

te worden). 

5.8.6 Evaluatie van het indirecte risico 

Het indirect risico is het risico op slachtoffers als gevolg van ‘domino-effecten’ veroorzaakt door het falen van 

de windturbine. Indirecte risico’s ontstaan doordat een nabijgelegen object wordt getroffen dat op zijn beurt 

een nieuw risico voor de omgeving inhoudt. 

Binnen de scheidingsafstand van 121 m from the wind turbine zullen er zich op de terreinen van de CCGT-

centrale geen ondergrondse hogedruk gasleidingen bevinden. De CCGT-installatie zelf wordt ook niet als een 

inrichting van klasse 1 voor Seveso-stoffen ingedeeld. Naar aanleiding van de komst van de CCGT-installatie 

wordt er dan ook geen overschrijding van het risicocriterium voor indirecte risico’s verwacht.



 

Datum: 11 november 2020 

  

 

MER SCREENING DILS-ENERGIE NV 

165 van 182 

6 ELEMENTEN VOOR DE WATERTOETS 

Ten opzichte van het vorige MER zijn er geen belangrijke aspecten gewijzigd met betrekking tot infiltratie. Wel 

raden wij aan om minimaal te verharden en maximaal voor infiltratie te gaan met de wettelijke voorschriften 

als een strikt minimum. 

Het project betreft de constructie en exploitatie van een CCGT-eenheid op een terrein van ongeveer 10 - 12 

ha in het industriegebied ‘Rotem’ te Dilsen-Stokkem, gelegen langs de Zuid-Willemsvaart. 

Tijdens de constructiefase zal geen bemaling zal plaatsvinden. 

Het terrein zal deels verhard worden (ca. 47% van de totale oppervlakte) met beton of asfalt. Op de overige 

delen (ongeveer 53% van de totale oppervlakte) zal natuurlijke infiltratie van hemelwater mogelijk zijn 

(groenvoorzieningen, gras, gravel). Door de bijkomende verharding van het terrein met beton of asfalt zal de 

infiltratie plaatselijk verminderen. Het hemelwater dat op verharde delen neervalt, zal gerecupereerd en 

hergebruikt worden in het koelcircuit. Mogelijks verontreinigd hemelwater zal na behandeling in een KWS-

afscheider naar een infiltratiezone gebracht worden waar het geïnfiltreerd wordt naar de bodem. Deze 

infiltratiezone zal via overstort verbonden staan met de RWA. Hemelwater dat op de vloeistofdichte tankpiste 

neervalt, wordt beschouwd als verontreinigd en zal daarom geloosd worden op de openbare riolering (na 

behandeling in een olie-afscheider).  

De voorschriften zoals opgelegd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening m.b.t. hergebruik, 

infiltratie, buffering en afkoppeling van hemelwater dienen nageleefd te worden. 

Oppervlaktewater zal de belangrijkste waterbevoorradingsbron zijn tijdens de exploitatiefase. Leidingwater zal 

enkel gebruikt worden voor sanitaire doeleinden en voor de aanmaak van ketelvoedingswater. Hemelwater 

dat op verharde delen zal neervallen zal opgevangen en hergebruikt worden. Verschillende waterstromen 

(spui van de aanmaak van ketelvoedingswater, ketelspui, spui van condensaat polishing) zullen ook 

hergebruikt worden in de koelcircuit. 

De conclusies uit de discipline oppervlaktewater luiden als volgt: 

• De netto-onttrekking van oppervlaktewater van het Zuid-Willemsvaart is beperkt en betreft 1,4% van het Q-

90 debiet van op jaargemiddelde basis; 

• Het effect van de thermische lozing op de Zuid-Willemsvaart wordt als beperkt beoordeeld; 

• De permanente impact van de lozing op de Zuid-Willemsvaart wordt als aanvaardbaar beoordeeld. De 

tijdelijk (worst case) impact is enkel relevant voor de parameter vrije chloor. Aan deze concentratie werd 

niets gewijzigd. De berekende tijdelijke concentratieverhoging is echter steeds lager dan de 

milieukwaliteitsdoelstelling voor deze parameter zodat er niet moet gevreesd worden voor een 

overschrijding van de kwaliteitsdoelstellingen in de Zuid-Willemsvaart als gevolg van de lozing van Dils-

Energie. 

 

Er wordt voor oppervlaktewater één milderende maatregelen in rekening gebracht: de correcte dosering van 

fosfaat houdende additieven en biociden (NaOCl) dient te worden bepaald, opgevolgd en aangepast door een 

gespecialiseerde firma  om de mogelijke effecten op de Zuid-Willemsvaart door de lozing van Dils-Energie te 

minimaliseren. Deze maatregelen wordt samen met de voorgestelde monitoringsmaatregelen als deel van het 

project beschouwd. 

Volgens de overstromingskaart bevindt het projectgebied zich niet in een overstromingsgevoelig gebied noch 

in een recent overstromingsgebied.
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7 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

Het Verdrag van Espoo (Finland, 25 februari 1991, B.S. 31/12/1999) en de EG-richtlijn 97/11/EG van 3 maart 

1997 in verband met de mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten is niet van toepassing in het kader van 

deze MER-screening.  

De locatie van de nieuwe CCGT-eenheid bevindt zich op ongeveer 5 km ten westen van de grens met 

Nederland. 

• door de algemeen lage polluentvrachten naar oppervlaktewater en de afstand van ongeveer 25 km tot de 

Nederlandse grens wordt geen belangrijke bijdrage tot de waterkwaliteit verwacht ter hoogte van de 

landgrenzen na de nieuwe beoordeling.  

• door de lage thermische vrachten naar oppervlaktewater en de afstand van ongeveer 25 km tot de 

Nederlandse grens wordt geen grensoverschrijdende thermische verontreiniging verwacht.  

• wanneer de eenheden worden ontworpen en bedreven rekening houdend met de kwaliteitsdoelstellingen 

voor geluid, zijn de geluidsimpacten beperkt tot maximum 200 m van de terreingrens of de grens van het 

industriegebied, zodat impacten op een afstand van 5 km verwaarloosbaar zijn; 

• de visuele impact is beperkt tot ca. 1 tot 1,5 km van de site;  

Net zoals in de vorige MER zijn er ook in deze beoordeling geen grensoverschrijdende effecten komen 

bovendrijven. Gezien er geen grensoverschrijdende effecten verwacht worden voor de abiotische disciplines, 

kunnen effecten op de biotische disciplines (fauna & flora en mens) eveneens uitgesloten worden. Dit geldt 

zowel voor het vorige MER als voor de huidige MER-screening.  
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8 LEEMTEN IN DE KENNIS / REEDS GEKENDE 
ONZEKERHEDEN 

Aangezien het om een nieuwe installatie gaat, zijn de emissies van deze installatie niet exact gekend. Voor 

de inschatting van de emissies wordt: 

• ofwel gebruik gemaakt van een ‘worst case’ benadering, waarbij wordt uitgegaan van de hypothese dat de 

eenheid aan de emissiegrenswaarden voldoet (bvb. emissies naar lucht); 

• ofwel gebruik gemaakt worden van gegevens voor gelijkaardige installaties die door de initiatiefnemer 

worden geëxploiteerd (bvb. emissies naar water, geluidsemissies); 

• ofwel gebruik gemaakt worden van leveranciersgegevens of kengetallen (bvb. geluidsemissies). 

 

Discipline lucht: 

De beoordeling van de emissies betreft een ‘worst-case’ benadering  

De huidige concentraties van de verschillende luchtpolluenten binnen het studiegebied zijn niet exact gekend. 

Er werd gebruik gemaakt van de beschikbare monitoringsgegevens in de omgeving, alsook van de 

interpolatiekaarten van de VMM.  

 

Discipline oppervlaktewater: 

De effectbeoordeling betreft een ‘worst case scenario’, waarin de lozing net aan de lozingsnormen voldoet of 

aan de BBT voldoet (concentraties van vrijechloor, AOX en haloformen in het koelwater). De concentraties 

van bepaalde parameters in de Zuid-Willemsvaart zijn onbekend. We gaan ervanuit dat de concentraties van 

deze polluenten aan de milieukwaliteitsnormen voldoen. 

 

Discipline bodem en grondwater 

De hoeveelheden grondverzet zijn niet exact gekend. Een inschatting naar best vermogen is gebruikt als basis. 

 

Discipline geluid en trillingen 

Voor de prognoseberekeningen van het specifieke geluid van het project werd gebruik gemaakt van het 

akoestische rekenmodel IMMI 2019. Gegevens van de initiatiefnemer en gegevens uit akoestische studies 

van gelijkaardige energiecentrales werden verzameld en een welbepaalde configuratie van de 

installaties/eenheden binnen de grenzen van het terrein werd aangehouden om een prognose te maken van 

de geluidsbelasting van de energiecentrale. 

Gezien het feit dat de configuratie van de gebouwen/installaties/eenheden en de exacte locaties van de 

geluidsbronnen mogelijks nog kunnen wijzigen gedurende de engineering van het project alsook de werkelijke 

bronvermogens kunnen afwijken van de theoretische bronvermogens gehanteerd in de studie, dient er 

rekening gehouden te worden met een bepaalde onzekerheid. De grootte van deze onzekerheid, welke niet 

op voorhand gekend is, hangt natuurlijk af van de mate waarin de gemodelleerde toestand verschilt van de 

werkelijke toestand. Zo kan een andere configuratie van de gebouwen of installaties op het terrein de 

geluidsuitbreiding naar de omgeving sterk beïnvloeden. 

Het is daarom aan te bevelen om gedurende de uitvoering van het project of wanneer het project een 

concretere vorm krijgt, een terugkoppeling te maken met het opgezette model van het MER om zodoende 

afwijkingen of verschillen op te sporen en het project tijdig te kunnen bijsturen. 

 

De berekeningen werden uitgevoerd uitgaande van 1-octaaf spectra. Als gevolg hiervan, kan uit de 

berekeningen niet worden nagegaan of er mogelijk tonale componenten aanwezig zijn in de geluidsemissie 

van de energiecentrale noch in het berekend specifiek geluid ter hoogte van de beoordelingspunten. Voor die 

bronnen waarvan tonale componenten in het bronvermogen gekend zijn, worden in het project de nodige BBT 

voorzien teneinde deze tonale componenten aan de bron te reduceren in het project. Het blijft evenwel aan te 



 

Datum: 11 november 2020 

  

 

MER SCREENING DILS-ENERGIE NV 

170 van 182 

bevelen om gedurende de uitvoering van het project of wanneer het 1/3 octaaf spectrum van een 

bronvermogen gekend is, na te gaan of er tonale componenten in het bronvermogen aanwezig zijn en zoja, 

een terugkoppeling te maken met het opgezette model van het MER teneinde te bepalen of deze tonale 

componenten ook aanwezig zou kunnen zijn ter hoogte van beoordelingspunten om zodoende tijdig eventuele 

bijkomende maatregelen te kunnen nemen. 

 

Discipline mens 

Gezondheidsrisicoanalyse is voor een groot deel gebaseerd op schatting en statistische gegevens. Veel van 

deze gegevens zijn afkomstig van toxicologisch onderzoek. In deze gevallen moet men steeds rekening 

houden met een zekere onzekerheidsfactor te wijten aan onnauwkeurigheden bij het onderzoek en aan de 

extrapolatie naar de mens toe. Door de deskundigen werden grote veiligheidsfactoren ingebouwd. In deze 

MER screening kunnen we stellen dat, gezien er globaal geen significante effecten zijn in de sleuteldisciplines 

de onnauwkeurigheid van de besluiten in deze discipline beheerst zijn. 

 

Voor de andere disciplines werden geen leemten in de kennis vastgesteld. 
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9 MONITORING EN EVALUATIE 

Monitoring of de uitvoering van een postevaluatieprogramma voor geluid kan opgezet worden ofwel na 

uitvoering van het project ofwel reeds tijdens de uitvoering van het project.  

Monitoring TIJDENS het project 

Een monitoring, opvolgings- of controlesysteem tijdens de uitvoering van het project stelt de initiatiefnemer 

in staat om de uitvoering van het project nog tijdig te kunnen bijsturen.  

Zoals eerder beschreven is voor de akoestische dimensionering ervan uitgegaan dat de centrale ten minste 

zal worden ontworpen volgens het BBT-principe. Dit houdt in dat geluidsbeperkende maatregelen vereist 

zijn om de aangehouden geluidsvermogenniveaus te kunnen respecteren/handhaven. Bovendien moet 

rekening gehouden worden met een bepaalde onzekerheid in de geluidsmodellering. De 

geluidsberekeningen zijn trouwens gebaseerd op gegevens van de initiatiefnemer en er is uitgegaan van 

een welbepaalde configuratie van de installaties/eenheden.  

Rekening houdende met dit gegeven is het dan ook aangewezen dat bij de engineering of ontwerp van de 

centrale ondersteuning aanwezig is van een geluidsexpert. Deze expert zal de akoestische specificaties 

en prestaties van de nieuwe installaties opvolgen, controleren en daar waar nodig bijsturen.  

Monitoring NA het project 

Een controle na uitvoering van het project is onder meer zinvol om de werkelijke geluidstoestand te 

vergelijken met de voorspelde of gemodelleerde geluidstoestand van het MER. Door middel van 

postmonitoring kan de effectiviteit van de milderende maatregelen worden onderzocht en kan ook worden 

gecontroleerd of er voldaan wordt aan de wettelijke geluidsvoorwaarden of voorwaarden die eventueel in 

de vergunning van het project werden opgenomen. 

Een andere belangrijke reden om een postevaluatieprogramma op te starten is het informeren van de 

omwonenden. Op zijn minst moeten omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd worden over 

de resultaten en maatregelen of is het zelfs zinvol hen te betrekken bij het monitoringprogramma. 

Afhankelijk van de resultaten van het postevaluatieprogramma en de input van ervaringen van de lokale 

bevolking kan het noodzakelijk zijn dat er bijkomende maatregelen worden genomen die in het MER niet 

in aanmerking kwamen. 

Een mogelijke monitoringswijze kan zijn om nieuwe omgevingsmetingen uit te voeren in dezelfde 

meetpunten MP1, MP2 en MP3 na opstart van de energiecentrale. Dit controleonderzoek kan als 

bijzondere voorwaarde in de vergunning opgelegd worden. 

Voor de parameter vrije chloor wordt een regelmatige bepaling van de concentratie in het ingenomen water 

aanbevolen. Wel raden wij aan om de lozingsparameters jaarlijks te monitoren en een evaluatie uit te voeren 

naar de gedane veronderstellingen en de wettelijke eisen en een validatie van de mogelijke impact.  

Er wordt aanbevolen om - eens de centrale is opgestart - de duur en frequentie van het doseren van NaOCl 

en een P-houdende additieven in het koelcircuit door een gespecialiseerde firma te laten afregelen. Hierdoor 

kunnen de concentraties aan vrije chloor, trihalomethanen, AOX en fosfor in het geloosde afvalwater beperkt 

worden. De optimalisatie is samen met bovenstaande monitoringsmaatregelen een dwingende maatregelen.  

De vergunningsvoorwaarden moeten steeds gerespecteerd worden: 

1. slechts in 2% van de tijd, in extreme warme zomercondities, mag de maximale lozingstemperatuur van het 

koelwater hoger zijn dan 28°C;  

2. het afvalwater dat in de openbare riolering zal geloosd worden mag geen componenten bevatten die de 

goede werking van de RWZI Dilsen zouden kunnen verstoren;  

3. de uur- en dagdebieten, de temperatuur en het zuurstofgehalte van zowel het gecapteerde als van het 

geloosde koelwater moeten continu worden bepaald en geregistreerd (Vlarem II Art. 4.2.4.1.§3. 2°);  

4. de mogelijkheid moet steeds worden voorzien om de individuele afvalwaterstromen afzonderlijk te kunnen 

bemonsteren.
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10 TEWERKSTELLING, INVESTERING EN 
MATERIALENSTROMEN 

De investeringskost voor de CCGT wordt geraamd op €500.000.000 - 600.000.000.  

Tijdens de constructiefase kan het aantal werknemers op te site bij piekmomenten oplopen tot een 1000-tal 

(gemiddeld 500-tal). Tijdens de exploitatiefase zullen een 40-tal FTE’s worden tewerkgesteld. Op ogenblikken 

van onderhoud (1 maal per jaar klein onderhoud en om de drie jaar groot onderhoud), zullen deze aangevuld 

worden met werknemers van externe bedrijven en onderaannemers, in totaal zo’n 150 personen.
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11 SYNTHESE 

In de MER van 2013 voor de constructie en de exploitatie van de CCGT-eenheid voor Dils-Energie, werd de 

mogelijke milieu-impact grondig onderzocht en beoordeeld. In voorliggende MER-screening werd er nagegaan 

of de milieueffecten van de recentere technologie (slechts 1 grotere CCGT unit met 1 schouw) gelijkaardig of 

minder zijn dan deze bepaald in het vorige MER (obv de oudere technologie van 2 kleinere CCGT units van 

460MWe: 2 x F-technologie met 2 schouwen).  

Algemeen werd er in voorliggende MER-screening besloten dat bijna al de lucht emissies en dito 

immissieconcentraties zullen dalen, dit voornamelijk door de SCR technologie en verbeterde thermische 

efficiëntie. 

Er worden enkele concentratieverhogingen verwacht in de Zuid-Willemsvaart als gevolg van de lozing t.o.v. 

de initiële MER, maar het is belangrijk om te noteren dat er ondanks de verhoogde concentraties geen 

belangrijk effect te noteren valt. 

Voor de meeste beoordelingspunten voor geluid, bedraagt de berekende impact volgens de nieuwe project 

layout minder dan de berekende impact in het initiële MER.. Daar ter hoogte van alle beoordelingspunten de 

geldende Vlarem II norm evenwel gerespecteerd blijft, zal ook voor het huidige project een “matig significant 

negatief” effect (score -1) van toepassing zijn en is de evaluatie ook voor geluid ten opzichte van het initiële 

MER niet gewijzigd. 

Er kan bijgevolg opnieuw besloten worden dat de geplande CCGT (nieuwe technologie) geen significante 

milieueffecten met zich mee zal brengen. 

Hierna worden de effecten weergegeven van de nieuwe layout. Dit besluit is gebaseerd op het besluit van de 

initiële MER en aangepast naar de wijzigingen t.g.v. de nieuwe layout:  

Gedurende de constructiefase worden de emissies naar de lucht bepaald door het verkeer van en naar de 

site. Deze luchtemissies zijn beperkt en gebeuren uitsluitend binnen een kort tijdsbestek. Het verkeer zal geen 

belangrijke hinder veroorzaken voor de mens in de omgeving. De mogelijke effecten van de constructiefase 

op de bodem en het grondwater van het terrein worden als verwaarloosbaar beoordeeld. Er is een risico op 

vervuiling van bodem en het grondwater in geval van calamiteit, maar de maatregelen en procedures om deze 

risico’s te beperken worden als afdoende beoordeeld. Er mag aangenomen worden dat het geluid van de 

constructie-activiteiten geen significante geluidshinder tot gevolg zal hebben voor de mensen in de meest 

nabijgelegen woningen. Er worden aanbevelingen geformuleerd teneinde de mogelijke hinder van geluid en 

trillingen gedurende het heien van paalfunderingen te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Er kan 

geconcludeerd worden dat het gebruik van een druk- of boorsysteem bij het heien aangewezen is om hinder 

voor mens en natuur te kunnen uitsluiten. Als deze aanbevelingen worden gevolgd, zullen noch de mens 

noch de fauna in de omgeving significant negatieve effecten ondervinden. 

De emissies tijdens de exploitatiefase werden beoordeeld bij volcontinu regime (als een worst case 

benadering voor de effecten). 

De emissies naar de lucht tijdens de exploitatiefase worden (vanuit een worst case benadering) gelijkgesteld 

aan de emissiegrenswaarden voor elke relevante component. De emissies van de CCGT-eenheden 

(voornamelijk NOx) worden in rekening gebracht bij de dispersiebeoordeling gezien de emissies van de andere 

installaties op de site verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de emissies van de CCGT-eenheden. 

Uit de dispersiebeoordeling blijkt dat de jaargemiddelde immissiebijdrage voor NOx verwaarloosbaar is. 

Gezien de extra immissiebijdrage van de CCGT-eenheden van Dils-Energie voor geen enkele locatie tot een 

overschrijding van de jaargemiddelde noch de uurgemiddelde kwaliteitsdoelstelling zal leiden en gezien de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen in de omgeving momenteel ruim worden gerespecteerd, wordt de bijdrage voor 

NOx niet als significant beoordeeld. 

De bijdrage tot de verzurende depositie is beperkt. Het risico voor verzuring van de bodem in de omgeving als 

gevolg van verzurende depositie door het project, wordt als verwaarloosbaar beoordeeld. 
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Gezien geen luchtkwaliteitsdoelstellingen en/of (gezondheidskundige) richtwaarden zullen worden 

overschreden, worden geen negatieve effecten verwacht op de menselijke gezondheid, noch voor de fauna 

en de flora in de omgeving als gevolg van de blootstelling aan de aanwezige polluenten in de omgevingslucht 

inclusief de verwachte bijdrage van Dils-Energie. 

De frequentie van voorkomen van zichtbare koelcelpluimen werd berekend op basis van een tijdreeks van 

meteorologische informatie in de omgeving. Bij continue operatie is er in slechts ca. 2% van de tijd een risico 

op zichtbare koelcelpluimen. Gezien de lage frequentie van voorkomen van zichtbare koelcelpluimen wordt er 

geen belangrijke (visuele) hinder verwacht voor de mens in de omgeving als gevolg van de pluimvorming. 

Het merendeel van de vuilvracht die geloosd zal worden in de Zuid-Willemsvaart wordt ingenomen met het 

opgenomen oppervlaktewater. Door de voorziene behandeling is de uiteindelijk geloosde vracht voor 

verschillende componenten lager dan de vracht die zal opgenomen worden uit het kanaal. Bijkomende 

vrachten van chloride, sulfaat, N-houdende componenten, P-houdende componenten, koper, vrije chloor, AOX 

en haloformen ontstaan als gevolg van de waterbehandeling en de additieven en biociden die worden 

toegevoegd. De permanente impact wordt voor alle parameters als aanvaardbaar beoordeeld. De tijdelijke 

(worst case) impact is enkel relevant voor vrije chloor, maar er is geen risico op overschrijding van de 

kwaliteitsdoelstelling stroomafwaarts van het toekomstige lozingspunt. Het wordt aanbevolen om de duurtijd 

en de frequentie van de dosering van additieven en biociden in het koelcircuit door een gespecialiseerde firma 

af te laten regelen. 

De impact van de thermische lozing op de Zuid-Willemsvaart wordt als beperkt beoordeeld gezien er geen 

risico is op overschrijding van de kwaliteitsdoelstellingen als gevolg van de lozing. Ook blijkt dat de mengzone 

(de zone waarin een belangrijke temperatuurstijging van de watertemperatuur zou kunnen plaatsgrijpen) 

voldoende ruimte laat voor vismigratie. 

De effecten van wijzigingen op de bodem en het grondwater als gevolg van de exploitatiefase worden 

beoordeeld als verwaarloosbaar. De kans van voorkomen en de impact van calamiteiten die zouden kunnen 

leiden tot een aantasting van de bodemhygiëne en de grondwaterkwaliteit worden als beperkt en lokaal 

beschouwd, en zijn bijgevolg eveneens niet significant. 

Gedurende de nachtperiode op weekdagen en in het weekend zal er mogelijks een matig significante toename 

zijn van het omgevingsgeluid in de omgeving van de meest nabijgelegen woningen. Gedurende de dag is er 

mogelijks een matig significante toename van het omgevingsgeluid op bepaalde locaties. Enkele mogelijke 

technieken om de geluidsproductie te beheersen worden opgelijst in de discipline geluid. 

Het omgevingsgeluid zal steeds lager blijven dan de richtwaarden van de WHO zodat de toename van het 

omgevingsgeluid niet zal leiden tot significante hinder in de nabije omgeving. 

Om de mogelijke impact van de inname van koelwater, van rustverstoring of van lichtverstoring te beperken 

werden in het MER milderende maatregelen geformuleerd om significante effecten te vermijden als gevolg 

van de activiteiten gedurende de exploitatie voor de fauna en de flora. Deze maatregelen zullen genomen 

worden, waardoor de impact op de fauna en de flora als aanvaardbaar wordt beoordeeld. 

De CCGT-eenheid zal zichtbaar zijn vanaf een aantal locatie in de omgeving. De centrale zal beeldbepalend 

aanwezig zijn ter hoogte van het industrieterrein zelf, vanaf de Zuid-Willemsvaart en vanaf de oude spoorweg. 

Op andere locaties (b.v. de bebouwing van Dilsen-Stokkem) zal de centrale de horizon van het landschap 

mee bepalen. 

Het zicht op de energiecentrale zal op de meeste plaatsen sterk gemilderd worden door de reeds aanwezige 

en door de nog verplicht aan te leggen groenzones door Dils-Energie en door de eigenaars van aanpalende 

loten. De hoogte van het ketelhuis, de turbinegebouwen en de schouw is echter dermate hoog dat deze steeds 

boven het groen zullen uitsteken. Hierdoor zullen deze constructies vanuit een aantal standpunten steeds 

zichtbaar blijven. Dit effect kan niet gemilderd worden, maar zal niet als significant visueel storend ervaren 

worden. 

De mogelijke milieu-impact van de geplande activiteiten van Dils-Energie kunnen als aanvaardbaar 

beoordeeld worden als de milderende maatregelen zoals opgelijst in de disciplines van het vorig MER en 

voorliggende MER-screening, geïmplementeerd worden. 
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GERAADPLEEGDE BRONNEN 

LNE Dienst Mer, 1997 – Richtlijnenboek voor het opstellen en het beoordelen van milieueffectrapporten – deel 

2: Algemene methodologische aspecten 

LNE Dienst Mer, 1997 – Richtlijnenboek voor het opstellen en het beoordelen van milieueffectrapporten – deel 

1:Procedurele aspecten 

 

LNE Dienst Mer, 2008 – Geactualiseerd MER-richtlijnenboek discipline bodem 

LNE Dienst Mer, 2011 – Geactualiseerd MER-richtlijnenboek discipline water 

LNE Dienst Mer, 2012 – Geactualiseerd MER-richtlijnenboek discipline lucht 

LNE Dienst Mer, 2011 – Geactualiseerd MER-richtlijnenboek discipline geluid en trillingen 

LNE Dienst Mer, 2006 – Geactualiseerd MER-richtlijnenboek discipline fauna en flora 

LNE Dienst Mer, 2002 – Richtlijnenboek voor het opstellen en het beoordelen van milieueffectrapporten – deel 

3: Algemene methodologie – Discipline Mens & gezondheid 

 

www.dov.vlaanderen.be  

www.agiv.be  

www.vmm.be  

 

FOD Economie – AD Energie (2008) ‘Ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 

2008-2017’ 

FOD Energie (juni 2012) ‘Rapport over de middelen voor elektriciteitsproductie 2012-2017’ 

FOD Energie, Mr. Wathelet (27/06/2012) ‘Plan to guarantee the energy supply’ 

 

MINA plan 4. Het Vlaams Milieubeleidsplan 2011-2015 

 

Discipline bodem en grondwater 

Due diligence audit – partim soil (SGS, June 2010) 

Review of environmental settings and conditions influencing the successful development of a new power 

station (ERM, June 2010) 

Beschrijvend onderzoek NV Dubois - Vandebosch (Dilsen-Rotem), OVAM, april 1998 

Bodem oude zinkfabriek Rotem, Budé, februari 2009 

Dilsen Etude de faisibilité - Discipline soil, mars 2009 

Sanering zinkfabriek Rotem - overdracht van terreinen - Geolab, november 2000 

Saneringsproject site oude zinkfabriek deel Budé - Geolab, mei 1999 

Nulsituatie te Dilsen Stokkem’, Haskoning Belgium NV, 2010 

Technisch Verslag Grondverzet - ACC Geology, June 2012 

Bemonstering controleputten Rotem: saneringsopslag - Bemonstering februari 2010. OVAM dossier nr. 14, 

uitgevoerd door het SLIM 

 

Discipline lucht 

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest – Jaarverslag immissiemeetnetten kalenderjaar 2011, VMM, 2012. 

http://www.dov.vlaanderen.be/
http://www.agiv.be/
http://www.vmm.be/
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Evaluatie van het reductiepotentieel voor diverse polluenten naar het compartiment lucht voor 

elektriciteitsproductie in Vlaanderen , VITO, 2002 

Opstellen en uitwerken van een methodologie voor een intersectorale afweging van de haalbaarheid en 

kostenefficiëntie van mogelijke maatregelen voor de reductie van diverse polluentemissies naar de lucht, 

Ecolas – VITO, 2005. 

Beste beschikbare technieken voor stookinstallaties en stationaire motoren (VITO, 2002) 

Enhanced dispersion from tall stacks near modern wind mills, Erbrink & Verhees, KEMA. 

 

Discipline oppervlaktewater 

Beoordelingsstatistiek warmtelozingen, CIW, 2004 

Afkoppeling industriezone Rotem, voorontwerpdossier i.o.v. stad Dilsen-Stokkem en Infrax, Arcadis, 2012 

http://www.dewatergroep.be/  (website voormalige VMW)  

 

Discipline landschap 

‘Inrichtingsplan, uitgifteplan, beheersplan voor de aanleg van het noordelijk deel van het Regionaal 

Bedrijventerrein Rotem (Dilsen-Stokkem) Wegen- en rioleringswerken, fietspaden, groenvoorzieningen, Libost 

Group, 2011 

‘Reliëfwijzigingen op industrieterrein M. Budé op voormalig zinkfabriek SA te Rotem’, SLIM, 2011 

Verkaveling Regionaal bedrijventerrein “Rotem Noord”: toelichtingsnota + voorschriften 

 

Discipline fauna en flora 

Dumortier M., De Bruyn L., Hens M., Peymen J., Schneiders A., Van Daele T., Van Reeth W., Weyembergh 

G. & Kuijken E. (2005); Natuurrapport 2005. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. 

Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 24, Brussel. 

Van De Genachte, G. et al. (2001); Opstellen van kwetsbaarheidskaarten voor de effectgroepen auditieve rust-

verstoring, verdroging en eutrofiëring met betrekking tot de discipline fauna en flora ten behoeve van de 

ondersteuning van milieueffectrapportage : eindrapport 

GNOP: “Regionaal Natuurontwikkelingsplan Kempen en Maasland” municipality of Dilsen- Stokkem: 

http://www.dilsen-stokkem.be  

Vlaamse Risicoatlas vogels-windturbines (Everaert et al., 2011) 

Hop, J., 2012. Onderzoek naar het visbestand in enkele grote prioritaire viswateren in het Vlaamse Gewest. 

Zuid-Willemsvaart. ATBK. 20110500/001 

Natuurontwikkeling Zuid-Willemsvaart:  http://www.vlm.be/lijsten/projectfiches/Pages/natuurontwikkeling-zuid-

Willemsvaart.aspx  

“Onderzoek vliegroutes vleermuizen en broedlocaties avifauna nabij geplande windturbinepark te Dilsen-

Stokkem” – Grontmij 2011 

PRUP “Regionaal bedrijventerrein Rotem” in Dilsen-Stokkem. 

“Handbuch Querbauwerke” - Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen. 2005. 

Everaert J., Peymen J. & van Straaten D. (2011). Risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande 

windturbines in Vlaanderen. Dynamisch beslissingsondersteunend instrument. Rapporten van het Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek 2011 (INBO.R.2011.32). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

 

http://www.dewatergroep.be/
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BIJLAGE 1: KAARTENBUNDEL 
Kaart 1: topografische kaart 

Kaart 2: orthofoto 

Kaart 3: gewestplan 

Kaart 4: overstroming 

Kaart 5: VEN 

Kaart 6: natura 2000 
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Projectgebied

o Situering van het projectgebied op een topografische kaart

Kaart° 1

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_001A_topografische_kaart.mxd

0 640 1,280320 Meters



ww
w.g

eo
pu

nt.
be

Projectgebied

o Situering van het projectgebied op een orthofoto

Kaart° 2

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_002A_orthofoto.mxd
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o Gewestplan

Kaart° 3

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_003A_gewestplan.mxd

0 260 520130 Meters

Projectgebied
0100- woongebied
0101- woongebied met kultureel, historische en/of
esthetische waarde
0102- woongebied met landelijk karakter
0105- woonuitbreidingsgebied
0401- gebieden voor dagrecreatie
0600- bufferzones
0700- groengebied
0701- natuurgebied
0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde
of natuurreservaten
0800- bosgebieden
0900- agrarische gebieden
0901- landschappelijk waardevolle gebieden
1000- industriegebieden
1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's
1201- uitbreiding van ontginningsgebieden
1504- bestaande waterwegen
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Projectgebied
Recent overstroomd gebied (2012)
Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk overstromingsgevoelig
Waterlopen

Bevaarbaar

Geklasseerd, eerste categorie
Geklasseerd, tweede categorie
Geklasseerd, derde categorie
Niet geklasseerd
Gracht van algemeen belang

o Overstromingsgevoelige gebieden

Kaart° 4

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_004A_overstroming.mxd

0 640 1,280320 Meters



Het Bergerven

De Hoge Kempen

De Zanderbeek
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Projectgebied
VEN/IVON

Grote eenheid natuur
Grote eenheid natuur in ontwikkeling
Natuurverwevingsgebied

o Vlaams ecologisch netwerk

Kaart° 5

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_005A_ven.mxd

0 390 780195 Meters



Itterbeek met Brand,
Jagersborg en

Schootsheide en Bergerven
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Projectgebied
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

o Natura 2000 gebieden

Kaart° 6

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_006A_natura2000.mxd

0 390 780195 Meters
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Projectgebied
Beschermd landschap
Beschermd monument
Beschermd stads- en dorpsgezicht

o Beschermd erfgoed

Kaart° 7

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_007A_beschermd_erfgoed.mxd

0 640 1,280320 Meters
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Projectgebied
Vastgestelde archeologische zone
Vastgesteld bouwkundig erfgoed
Vastgestelde landschapsatlas

o Vastgestelde inventarissen

Kaart° 8

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_008A_vastgestelde_inventarissen.mxd

0 390 780195 Meters
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Projectgebied
Antropogeen
Vochtig zand

Droog zand
Vochtig zandleem
Droge zandleem

o Bodemkaart

Kaart° 9

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_009A_bodemkaart.mxd

0 130 26065 Meters
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Projectgebied
Niet erosiegevoelig
Erosiegevoelig

o Erosiegevoelige gebieden

Kaart° 10

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_010A_erosiekaart.mxd

0 390 780195 Meters
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Projectgebied
Faunistisch belangrijk gebied
Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle,
waardevolle en zeer waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle en zeer
waardevolle elementen
Biologisch waardevol
Complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol

o Biologische waarderingskaart

Kaart° 11

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_011A_biologische_waarderingskaart.mxd

0 130 26065 Meters
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Schotshei

Schotshei

Vallei van de Bosbeek
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Projectgebied
Erkend natuurreservaat
Vlaams natuurreservaat

o Natuurreservaten

Kaart° 12

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_012A_natuurreservaten.mxd

0 390 780195 Meters
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Projectgebied
niet kwetsbaar
niet tot weinig kwetsbaar met kwetsbare elementen
niet tot weinig kwetsbaar met zeer kwetsbare
elementen
weinig kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar met zeer kwetsbare elementen
zeer kwetsbaar

o Kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring

Kaart° 13

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_013A_rustverstoring.mxd

0 390 780195 Meters
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Projectgebied
Ecotoopkwetsbaarheid voor verzuring
kwetsverz

niet kwetsbaar
nauwelijks kwetsbaar
weinig kwetsbaar
kwetsbaar
zeer kwetsbaar

o Ecosysteemkwetsbaarheidskaart voor verzuring

Kaart° 14

L:\Projecten\BE0112000750-999\BE0112000936_MER_MVA_Dils_Energ\BE01120009360120_MER\04_plannen\3_GIS\maps\MerScreening_2020\BE0112000936_krt_014A_verzuring.mxd
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