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BEZWAARSCHRIFT 

ENGIE-ELECTRABEL STEG Vilvoorde II 
 

Bezwaarschrift ingediend door [Naam Voornaam] met adres [adres].   

per e-mail: ruimtelijke.ordening@vilvoorde.be  en milieu@vilvoorde.be.   

Bezwaarschrift gericht aan: 

- de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant  

- het College van Burgemeester en Schepenen van Vilvoorde  

- het College van Burgemeester en Schepenen van Grimbergen  

 

Bezwaar tegen: Engie – Electrabel STEG Vilvoorde II (Hieronder STEG Vilvoorde II of het Project) 

Projectomschrijving: CCGTB 2025 - Vilvoorde 

Referentie OMV: OMV_2020129511  

Adres: Jan Frans Willemsstraat 200 te 1800 Vilvoorde  

Kadastrale gegevens  

- Grimbergen: Afdeling 1 Sectie B, perceelnummers 251C, 246P en 221C  

- Vilvoorde: Afdeling 03, sectie E, perceelnummers 115S, 115T en 115Y 

 

Burgemeester van New York, Bill de Blasio, spreekt 

zich uit over de plannen om een STEG gascentrale 

te bouwen in Astoria (NYC):1  

“These are plants that would be run on fracked gas, 

they are plants that would take us backwards, not 

forwards. 

 

They are plants that would unfortunately place us 

in that past of fossil fuels dependency and hold us 

back. They should not be allowed to go forward.” 

 

 

 

DE INWONERS VAN GRIMBERGEN, VILVOORDE EN ZEMST WERKEN HIER NIET AAN MEE 

 
1 Mayor comes out against Astoria peaker plant proposal, says it will 'take us backwards' – QNS.com, 
Persconferentie (19/04/2021). 

mailto:ruimtelijke.ordening@vilvoorde.be
mailto:milieu@vilvoorde.be
https://qns.com/2021/04/mayor-bill-de-blasio-comes-out-against-astoria-power-plant-proposal/
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BEZWAARSCHRIFT  

ENGIE-ELECTRABEL STEG Vilvoorde II 

I.      Omschrijving van het project 

i. Omschrijving van het project 

Het Project betreft de bouw en exploitatie van een nieuwe gascentrale op de site van Electrabel NV 

(verder ENGIE – Electrabel). De site bevindt zich aan de Jan Frans Willemsstraat 200 te Vilvoorde. 

De nieuwe STEG-centrale (Stoom En Gascentrale) zal een vermogen hebben van 875 MWe en zal bij 

ingebruikname de bestaande STEG-centrale met een vermogen van 397 MWe vervangen, welke 

momenteel uitsluitend werkzaam is als piekinstallatie met een vermogen in “open cycle” van 255 

MWe.  

Tijdens de werken voor de bouw van het Project zal de bestaande STEG-centrale verder worden 

uitgebaat zoals momenteel vergund.   

ENGIE-Electrabel meldt dat beide STEG-centrales niet samen aan het hoogspanningsnet van Elia 

kunnen gekoppeld worden. Bijgevolg is het niet mogelijk om beide STEG-centrales gelijktijdig te 

exploiteren.  

De sluiting van de bestaande centrale werd door ENGIE-Electrabel aangekondigd en zal uit dienst 

gesteld worden op 31/10/2025.  

De afbraak van de bestaande STEG-centrale start evenwel pas bij de aanvang van de 

productieactiviteiten van de nieuwe STEG-centrale.  

Verder meldt ENGIE - Electrabel dat het project enkel gerealiseerd wordt indien het weerhouden 

wordt tijdens de CRM-capaciteitsveiling en dus wordt de afbraak van de bestaande centrale 

gekoppeld aan de start van de productieactiviteiten van de nieuwe STEG-centrale.   

ii. Historiek & huidige werking bestaande installatie 

Sinds 2012 wordt de centrale omwille van omstandigheden op de energiemarkt (o.a. de marktprijs 

van aardgas) niet meer volcontinu ingezet voor elektriciteitsproductie. In 2014 is de installatie door 

de Federale overheid in het kader van de zgn. ‘strategische reserve’ opgevorderd om mee tekorten 

op de Belgische energiemarkt op te vangen.   

De bestaande en vergunde STEG situeert zich op het zuidelijke terreingedeelte. Engie-Electrabel wil 

op noordelijke gedeelte van de site, dat actueel braakliggend is, de nieuwe gascentrale bouwen.  
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II.     Eerste middel: onontvankelijkheid van de aanvraag 

i.  Eerste onderdeel van het eerste middel: geen actueel MER toegevoegd 

Met de recente beslissing van de Vlaamse regering om een omgevingsvergunning te verlenen aan 

het project Broeklin zal de omgevingssituatie voor de nieuwe gascentrale wezenlijk anders zijn dan 

deze opgenomen in de ontwerp MER.   

De impact van de STEG Vilvoorde II op ecosystemen, op de gezondheid van omwonenden alsook de 

bevolking van andere dichtbevolkte gebieden in de regio en op de biodiversiteit, moet in zijn geheel 

bekeken worden samen met de significante milieu-impact van overige activiteiten of installaties in 

de omgeving van de site. 

Dat tijdens de infosessie van 4 mei 2021, de heer Steven Eersels (MER Coordinator) de terechte 

bezorgdheid naar de NOX emissies voor de omwonenden erkende in bijzonder na het recent 

vergunde project Broeklin (Vilvoorde - STEG centrale ENGIE - informatievergadering (royalcast.com) 

~ 54 min.). 

Ook schepen van mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur van Vilvoorde, mevrouw de 

Bakker erkent de impact van dit project en verklaarde hierover diezelfde dag: “de luchtkwaliteit in 

de regio […] zal hierdoor hoe dan ook achteruitgaan, met directe gevolgen voor de gezondheid van 

de omwonenden en voor de natuur”. (Gepubliceerd, op de nieuwsrubriek van website Vilvoorde op 

4/5/2021 Vilvoords stadsbestuur start (opnieuw) procedure tot vernietiging van vergunning Uplace 

voor Broeklin-project - stad Vilvoorde) 

Het staat bijgevolg vast dat de gevolgen van het project op de volksgezondheid aanzienlijk zijn, zodat 

een actueel MER, dat rekening houdt met alle gegevens, zich opdringt. 

Voor de omwonenden is bij een vergunning van de STEG Vilvoorde II sprake van cumulatie tussen 

beide projecten met verstrekkende directe gevolgen op de gezondheid van de omwonenden en voor 

de natuur.  

Bezwaar: de ontwerp MER van de STEG Vilvoorde II geeft geen actueel beeld van de impact van 

het Project rekening houdende met de bestaande en vergunde activiteiten in de omgeving van de 

site zoals vereist volgens de richtlijnen en wetgeving op Europees en lokaal niveau.  

 

ii. Tweede onderdeel van het eerste middel: niet naleven informatieverplichting door de Stad 

Vilvoorde   

Conform de heersende wetgeving, dient het openbaar onderzoek cumulatief als volgt 

bekendgemaakt te worden: 

- Aanplakking; 

- Bericht in informatieblad Vilvoorde; 

- Bericht op de website Vilvoorde; 

- Bericht in pers met regionale afdekking; 

- Individuele kennisgeving van buurtbewoners. 

Het stadsbestuur Vilvoorde heeft de wettelijke vereisten van de informatieplicht miskend.   

https://channel.royalcast.com/avpwebcast/#!/avpwebcast/20210504_1
https://www.vilvoorde.be/nieuwsdetail247
https://www.vilvoorde.be/nieuwsdetail247
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De bekendmaking is met name beperkt tot een loutere aanplakking, zodat de Stad Vilvoorde het 

openbaar onderzoek onvoldoende heeft bekendgemaakt.  

In tijden van de heersende pandemie, waarbij van eenieder gevraagd wordt om zoveel mogelijk 

verplaatsingen te vermijden, diende de Stad Vilvoorde de bekendmaking op alternatieve en 

afdoende wijze te verwezenlijken, hetgeen zij nagelaten heeft. 

Bovendien, dient men erop te wijzen dat de kennisname van de enige vorm van bekendmaking, met 

name de aanplakking, de facto verhinderd werd voor alle bewoners door de toegangsweg tot de 

aanplakking te verbieden voor alle verkeer (i.e. motorvoertuigen, fietsers evenals voetgangers) 

tijdens de periode van het lopende onderzoek.  

Zie hieronder foto’s van de afsluiting van de Jan Frans Willemsstraat ter hoogte van de Zenne zoals 

vastgesteld op 29 april 2021.  

 

 

Bezwaar: noch in het kader van huidig openbaar onderzoek, noch in het kader van het openbaar 

onderzoek eerder dit jaar heeft het de Stad Vilvoorde de door de wet voorziene informatieplicht 

ten aanzien van de inwoners nageleefd, waardoor de mogelijkheden tot bezwaar teniet gedaan 

werden, minstens onredelijk belemmerd. 

Voorlopig besluit 

Uit bovenstaande en alle andere redenen mag dan ook duidelijk blijken dat de aanvraag 

afgewezen dient te worden als onontvankelijk wegens het ontbreken van een actueel MER en de 

miskenning van de door de wet voorziene vormvereisten van een passend georganiseerd 

openbaar onderzoek.  
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III.   Tweede middel: ongegrondheid van de aanvraag wegens lacunes en 

gebreken in het MER  

Zelfs indien de aanvraag ontvankelijk zou zijn, dan nog kan de aanvraag niet goedgekeurd worden 

omwille van de hieronder aangehaalde argumenten en/of lacunes en gebreken in de ontwerp MER, 

waarvan hieronder op niet-limitatieve wijze een opsomming wordt gegeven: 

 

 Eerste onderdeel van het tweede middel: geen volwaardig alternatievenonderzoek 

Art. 4.1.4. DABM somt de essentiële kenmerken van milieueffect- en veiligheidsrapportage op, 

waaronder de “de systematische en wetenschappelijk verantwoorde analyse en evaluatie van […] de 

redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven voor de actie of onderdelen ervan”. 

Art. 4.3.7, § 1 DABM preciseert als volgt:  

“Als een milieueffectrapport is vereist, stelt de initiatiefnemer een project-MER op en dient hij die in. 

De door de initiatiefnemer te verstrekken informatie bevat ten minste: […] 

4° een beschrijving van de redelijke alternatieven die de initiatiefnemer heeft onderzocht en die 

relevant zijn voor het project, en de specifieke kenmerken ervan, met opgave van de belangrijkste 

motieven voor de gekozen optie, in het licht van de milieueffecten van het project” 

Hierboven werd reeds uiteengezet dat de MER deskundigen geen rekening hebben gehouden met 

alle elementen zoals onder meer de mogelijke impact van het project Broeklin. 

Bijkomend, werd er geen onderzoek gedaan naar volwaardige alternatieven.   

Een volwaardig alternatief, dat nergens beschreven, noch onderzocht werd, bestaat uit het 

nulalternatief, waarbij de bestaande installatie zou worden behouden al dan niet met beperkte 

investeringen. Dit alternatief werd niet onderzocht of althans niet weerhouden in het ingediende 

ontwerp MER. 

In tegenstelling tot de aankondiging van Engie-Electrabel om de bestaande centrale vanaf 

31/10/2025 uit dienst te stellen,2 is het open houden van de gascentrale een scenario dat door 

Engie-Electrabel wordt overwogen. 

In dit kader verwijs ik naar de sloopvergunning voor de bestaande STEG-centrale. In het Addendum 

B26 - Verantwoordingsnota van de architect (voor projecten waarvoor zijn medewerking vereist is) 

opgeladen op het Omgevingsloket onder de naam Beschrijvende nota.pdf3 staat het volgende 

vermeldt:  

“De inplanting van de nieuwe onderdelen van de installatie worden zo gekozen dat de aanleg 

kan gebeuren naast de bestaande elementen op de site. In die context wordt de 

sloopvergunning voor de bestaande STEG (exclusief de twee koeltorens) nog niet mee 

 
2 Engie-Electrabel bevestigde in een antwoord op een schriftelijke vraag [0.4] dat de definitieve sluiting van de bestaande centrale werd 

aangekondigd en dat deze vanaf 31/10/2025 uit dienst zal worden gesteld.    
3https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=CTRzvfiuSxydKoX4VU0b

Ug  

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=CTRzvfiuSxydKoX4VU0bUg
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=CTRzvfiuSxydKoX4VU0bUg
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aangevraagd in deze fase van de vergunningsaanvraag en pas opgesteld wanneer zekerheid 

is over de realisatie van de nieuwe gascentrale.” 

Het is duidelijk dat Engie-Electrabel de huidige centrale wenst te behouden indien zij geen 

vergunning zou krijgen voor de bouw van een nieuwe STEG-centrale zodat zij deze opnieuw in dienst 

kan stellen.  

Voor zover de effecten van een nulalternatief de actuele situatie zouden benaderen, kan worden 

aangenomen dat het tijdelijk behouden van de bestaande installatie een lagere milieu-impact heeft 

en bovendien een snellere transitie mogelijk maakt naar een CO2 vrij energetisch systeem, hetgeen 

de indiener aanhaalt als verantwoording van het Project. 

Bezwaar: Engie-Electrabel wenst de huidige installatie te behouden indien geen 

omgevingsvergunning kan bekomen worden voor de bouw van de nieuwe STEG centrale. Dit 

scenario is in de ontwerp MER onvoldoende onderzocht.  

 Tweede onderdeel van het tweede middel: niet limitatieve lijst van voorbeelden en 

lacunes, gebreken en wettelijke schendingen    

i i .1       Cumulat ieve  e ffecten  

Conform art. 4.3.7. DABM, bevat een door de initiatiefnemer op te stellen project-MER ten 

minste: 

“[…] 6° alle aanvullende informatie als vermeld in bijlage IIbis, die bij dit decreet is gevoegd, die 

van belang is voor de specifieke kenmerken van een bepaald project of projecttype en voor de 

milieuaspecten die daardoor kunnen worden beïnvloed” 

Bijlage IIbis bevat uitdrukkelijk het volgende: 

“5° een beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project ten gevolge 

van, onder meer: […] 

e) de cumulatie van effecten met andere bestaande of goedgekeurde projecten, waarbij rekening 

wordt gehouden met alle bestaande milieuproblemen met betrekking tot gebieden die vanuit 

milieuoogpunt van bijzonder belang zijn en waarop het project van invloed kan zijn, of met het 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen” 

De optelsom door de decennia heen rekening houdend met het verkeer en de activiteiten in de 

regio wegen nu reeds zwaar door omwille van de uitstoot en vervuiling. Er is onvoldoende 

onderzoek verricht naar de gecumuleerde effecten van de reeds bestaande situatie en 

voorgaande installaties, ter illustratie vermeld ik hier: 

- luchthavens van Zaventem (c. 5 km van de start- en landingsbanen) en Grimbergen (2,4 km 

van de start- en landingsbanen) 

- Ring en E-autostraden (c. 3 km tot zowel de R0 als de E19)  

- PB Leiner Gelatine (c. 10 meter, producent van gelatinen) 

- Air Products (c. 300 m, vul-, verpakkings- en opslagcentrum voor gassen – Seveso lage 

drempel) 

- Indaver (c. 400m, afvalverwerking), 

- Balchem (c. 500 m, groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik – Seveso 

hoge drempel) 
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Temeer zal ook het project Broeklin (een werkwinkelwijk met parking met 4.500 parkeerplaatsen 

op c. 3 km) een verdere impact hebben om de omgeving en een stijging meebrengen van de 

luchtverontreiniging (o.a. NOX) waarmee geen rekening werd gehouden bij de opmaak van de 

ontwerp MER.  

Dan is er ook het ontwerp RUP ASIAT-DARSE. Het terrein waar Engie-Electrabel de nieuwe 

centrale wil bouwen is nu een stuk ruige natuur met beschermde soorten zoals de brede 

wespenorchis, een zeldzame orchidee-soort (zie infra). De stad heeft de ambitie om dit gebied te 

ontwikkelen voor natuur en recreatie, hetgeen onverenigbaar  is met de komst van een 

industriële megacentrale die geluidsoverlast en luchtvervuiling zal veroorzaken. Volgens  het  

ontwerp RUP  wordt  het aanpalende gebied  ofwel industriegebied  met  overdruk  bos 

(gebiedscategorie  bedrijvigheid) ofwel wordt het herbestemd naar bosgebied. De effecten en 

wisselwerkingen van de STEG Vilvoorde II en ontwerp RUP moeten dan ook degelijk onderzocht 

worden, nu deze planvoornemen reeds voldoende concreet zijn.  

Bezwaar: hoewel de invloed van STEG Vilvoorde II op de uitstoot van bepaalde broeikasgassen 

en/of verzurende of vermestende deposities vergeleken met sommige bestaande activiteiten 

of installaties in de omgeving in getallen beperkt lijkt, is de belangrijkste conclusie dat meer 

blootstelling, meer kans geeft op gezondheidseffecten voor omwonenden. Temeer zal de 

komst van het vergunde project Broeklin reeds een bijkomende directe impact hebben op de 

gezondheid van omwonenden waarmee geen rekening werd gehouden bij de opmaak  van de 

ontwerp MER.  Ook is de wisselwerking met het ontwerp RUP ASIAT-DARSE onvoldoende 

onderzocht. Dit alles heeft de onwettigheid van de ontwerp-MER tot gevolg. 
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i i .2  Mens & gezondheid  

Luchtkwaliteit

Om een effectieve evaluatie te kunnen maken van de waarschijnlijke significante effecten op korte-, 

middellange en lange termijn dient een passende evaluatie te worden gemaakt aan de 

gezondheidskundige advieswaarden (GAW). 

Weerhouden gezondheidskundige advieswaarden 

In het kader van dit project is stikstofdioxide (NO2) de belangrijkste parameter om de effecten op de 

menselijke gezondheid te evalueren.   

Voor vaststelling van de gezondheidsadvieswaarden in verband met NO2 verwijst de ontwerp MER 

naar de WHO (2005) en Anses (2013):4  

 WHO Air Quality 
Guidelines 2005 

Anses (2013) Weerhouden GAW in de 
ontwerp MER 

uurgemiddelde 200 μg/m³  200 μg/m³ 

jaargemiddelde 40 μg/m³ 20 μg/m³ 20 μg/m³ 

  

In dit kader verwijs ik naar het Jaarrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij over de 

gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan stikstofoxide:5 

“Slechte lucht leidt tot heel wat gezondheidsklachten  
Luchtvervuiling kan leiden tot diverse gezondheidsklachten van uiteenlopende aard en ernst. 

Hoge concentraties van vervuilende stoffen leiden tot acute effecten. Zo induceren 

ozonpieken respiratoire effecten, longfunctievermindering en een verhoogde hospitalisatie 

van personen ouder dan 65 jaar. Hoge concentraties van stikstofdioxide doen het aantal 

astma-aanvallen en ziekenhuisopnames toenemen. Chronische blootstelling aan lagere 

concentraties hebben echter ook een grote impact. Hierbij denken we aan chronische 

luchtweginfecties met hospitalisatie tot gevolg. Ook cardiovasculaire aandoeningen worden 

toegeschreven aan een slechte luchtkwaliteit. Verder heeft luchtvervuiling een nadelig effect 

op zwangere vrouwen en op het geboortegewicht van hun baby's. Naast deze ziektes of 

aandoeningen (morbiditeit) kan er ook vroegtijdige sterfte optreden (mortaliteit). 

 […] 

 Toenemend gezondheidseffect door NO
2 

 

Recente studies tonen aan dat lage NO₂-concentraties een grotere impact hebben op de 

gezondheid dan eerder gedacht. Tot voor kort werden de gezondheidseffecten van NO₂ 

berekend vanaf jaargemiddelde concentraties hoger dan 20 μg/m³. Uit recente studies6 blijkt 

dat deze ‘drempelconcentratie’ (C0) vermoedelijk nog te hoog is. De laagste concentratie 

waaronder geen gezondheidseffecten vastgesteld zijn is volgens de WGO 10 μg/m³.7”   

 
4 Ontwerp MER (April 2021), p. IX.134.  
5 VMM, Lucht Effecten van luchtvervuiling op gezondheid en ecosystemen, uitgave 22-10-2019, pagina 16-17. 
6 European Environment Agency, Air quality in Europe, 2017 report. 
7 Héroux et al, 2015, Quantifying the health impacts of ambient air pollutants: recommendations of a WHO/Europe project   
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Rekening houdende met deze recente studies hadden de experten minstens aanvullend een GAW 

voor NO2 dienen te weerhouden van 10 μg/m³ in plaats van 20 μg/m³ zodat een volledige 

inschatting kan worden gemaakt van de mogelijke gezondsheidseffecten.   

Bezwaar: De gemaakte evaluatie op basis van de weerhouden gezondheidskundige advieswaarden 

(bv jaargrens van NO2 : 20 μg/m³) laat niet toe om een volledige evaluatie te maken van de 

waarschijnlijke significante effecten op korte-, middellange en langetermijneffecten aangezien 

recente studies aantonen dat een impact mogelijk is vanaf lagere concentraties.  

De huidige blootstelling overschrijdt nu reeds de GAW 

Zelfs aan de weerhouden GAW (bv. jaargrens NO2 van 20 μg/m³) is de huidige blootstelling in de 

omgeving reeds té hoog.  

In dit kader verwijs ik naar de NO2 concentraties zoals weergegeven in de ontwerp MER:   

“De GAW wordt in een groot deel van het studiegebied niet gerespecteerd. In het grootste deel van 

het studiegebied ligt de immissieconcentratie hoger dan 80% van de GAW.”8 

Temeer, staat het ontegensprekelijk vast dat het project een verdere verslechtering heeft op de 

luchtkwaliteit van de omwonenden, waaronder de jaargemiddelde NO2. 

De verslechtering van de jaargemiddelde NO2 overschrijdt zelfs de drempel van 3% van de GAW en 

beloopt zelfs 3,1 % van de GAW ter hoogte van Hofstade. Zelfs indien rekening wordt gehouden met 

de voorgestelde milderende maatregel (reductie van jaargemiddelde NOx emissies < 30 mg/ Nm³) 

blijft er sprake van een negatief effect met een bijkomende bijdrage van 1,6% van de GAW.9  

 

Figuur 1: jaargemiddelde NOx impactsbijdrage, in µg/m3 

Voor de inwoners van Hofstade komt deze impact bovenop de huidige situatie waarbij de actuele 

immissiekwaliteit ter hoogte van Hofstade (21 µg/Nm³) zich reeds situeert boven de weerhouden 

GAW jaargemiddelde NO2- concentratie. Dit project betekent opnieuw een verdere verslechtering 

van ca. 0,3 µg/Nm³ wat onaanvaardbaar is.  

 
8 Ontwerp MER (April 2021), p. IX.135. 
9 Ontwerp MER (April 2021), p. IX.135. 
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Figuur 2: Jaargemiddelde NH3 impactsbijdrage in µg/m3 

 

Het Luchtbeleidsplan 2030 voor Vlaanderen10 hanteert 20 μg/m³ als doel voor jaargemiddelde NO2- 

concentratie. De goedkeuring van dit project zal een verdere achteruitgang betekenen ten opzichte 

van de doelstellingen die Vlaanderen voor zichzelf zet. 

In dit kader verwijs ik naar de crisissituatie waarbinnen we ons bevinden in België. Rekening 

houdende met een gemiddelde NO2 concentratie van 20.4, berekende het Europese 

Milieuagentschap (EEA) het aantal “NO2 doden” in België op 1.200 in 2018.11    

Bezwaar: de verwezenlijking van het Project staat gelijk aan de verdere overschrijding van de 

gezondheidswaarden die de Vlaamse Overheid zichzelf oplegt (bv. jaargemiddelde van NO2 van 20 

μg/m³) en zal leiden tot een verdere achteruitgang ten opzicht van dit doel met een verdere 

stijging van het aantal NO2 doden wat wettelijk ontoelaatbaar is.   

 Impact op kwetsbare doelgroepen 

In de onmiddellijke omgeving van de STEG Vilvoorde II bevinden zich verschillende kwetsbare 

locaties, waaronder: 

- de dichtstbijzijnde school “GO! basisschool Klim-Op Vilvoorde (c. 500 m ten zuidoosten van 

de site) 

- het dichtstbijzijnde ziekenhuis “Algemeen ziekenhuis Vilvoorde” (c. 1,1 km ten zuidwesten 

van de site) 

- de dichtstbijzijnde rust- en verzorgingstehuis “WZC De Stichel” (c. 1,2 km ten zuiden van de 

site). 

Temeer bevinden er zich verschillende kwetsbare locaties in het verlengde van de rookpluim van de 

STEG Vilvoorde II, waaronder: 

- Groepsopvang Baby’s en peuters Mippie en Moppie 3 (50) 

 
10 Luchtsbeleidsplan 2030 – Maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen (2019).  
11 EEA, Air Quality in Europe – Report 2020, p. 107 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report/download.  

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report/download
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- Groepsopvang Baby’s en peuters Mippie en Moppie 4 (51) 

- Groepsopvang Baby’s en peuters Villa Clementia (47) 

- Groepsopvang Baby’s en peuters De Tutterkes (43) 

- Gemeentelijke basischool De Waterleest (6) 

- Woonzorgcentra GAW De Meerpaal OCMW Zemst (71) 

- Woonzorgcentra GAW Zonnesteen Zemst (72 en 73) 

Recente studies hebben een verband aangetoond tussen de sterfte aan covid-19 enerzijds en het 

leven in vervuilde lucht anderzijds. In dit verband verwijs ik onder meer naar een studie van 

Amerikaanse experten12 die tot de conclusie komen dat luchtverontreiniging bijdraagt tot ernstige 

covid-19 en dat het risico op overlijden vergroot. 

Ook verschillende andere studies hebben een verband aangetoond tussen luchtvervuiling 

gelijkaardige vaststellingen gemaakt: 

- A. De Weerdt, e.o. “Pre-admission air pollution exposure prolongs the duration of 

ventilation in intensive care patients”, Published in Intsive Care Med (2020).   

 
 

- A. Pozzer, C. Witt, T. Münzel, J. Lelieveld e.o. “Regional and global contribution of air 

pollution to the risk of death from COVID-19”, Published by the European Society of 

Cardiology 

 

 

 

Ondanks deze onbetwistbare wetenschappelijke conclusies, is het duidelijk dat de MER experten op 
geen enkele manier een analyse hebben gemaakt van de mogelijke effecten van het Project op 
ernstige vormen van covid-19. 

 

 
12 E. Brandt, A. Beck, T. Mersha, Air pollution, racial disparities and Covid-19 mortality. Editorial. J Allergy Clin Immunol 2020 July.   
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Naar aanleiding van een schriftelijke vraag en zonder melding te maken van enige studie, komen de 
experten zelfs tot de conclusie dat de link tussen luchtverontreiniging en ernstige vormen van covid-
19 “volgens de aangehaalde studie nog niet duidelijk is” (eigen markering).13  

 
Op basis van welke studie zij tot deze conclusie komen is onduidelijk aangezien geen studie werd 
aangehaald in de vraagstelling. Het antwoord geeft wel inzicht in de manier waarop de experten 
bereid zijn om conclusies te trekken zonder kennis te nemen van de argumenten, laat staan om een 
correcte evaluatie te maken van de mogelijke gevolgen van het Project. 

 
Temeer beroepen zij zich op de gehanteerde toetsingswaarden in de discipline Mens. Op geen 
enkele manier tonen zij aan dat deze toetsingswaarden een goede maatstaf zijn om de effecten van 
het Project in kaart te brengen wat betreft de mogelijke impact op ernstige vormen van covid-19. 

 
De huidige luchtkwaliteit in de regio bevat reeds hoge concentraties aan fijnstof, stikstofoxide (NOx), 

koolstofmonoxide (CO) en ozon en het project Vilvoorde STEG II zal deze verder verslechteren met 

directe gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden en in bijzonder kwetsbare doelgroepen.  

Zelfs al zou er twijfel bestaan over de link tussen ernstige vormen van covid-19 en luchtvervuiling, 

dan nog schrijft het voorzorgsbeginsel voor dat wanneer er wetenschappelijke onzekerheid bestaat 

over het bestaan of de draagwijdte van een bepaald risico dat ernstige en onomkeerbare schade kan 

meebrengen, deze onzekerheid niet als argument aangewend kan worden voor het uitstellen van 

verdere beschermende maatregelen.14 Het MER brengt op onvoldoende wijze in kaart welke 

passende maatregelen er kunnen worden genomen om deze potentiële gevaren voor de 

volksgezondheid te voorkomen.  

Bezwaar: de ontwerp MER maakt geen grondige analyse van de impact op de algemene 

gezondheid, laat staan op deze van kwetsbare doelgroepen, naar aanleiding van de verhoogde 

kans op bijvoorbeeld ernstige covid-19 en het risico op overlijden door covid-19 als gevolg van een 

verdere verslechtering van de luchtkwaliteit, hoe beperkt ook, rekening houdende met de 

bestaande situatie.  

Kosten verbonden aan de emissies 

Hoewel de invloed van de STEG-centrale op de stikstofconcentraties en verzurende of vetmestende 

deposities in de onmiddellijke omgeving misschien eerder beperkt lijken, betekent dit geenszins dat 

het Project slechts een beperkte emissie van giftige stoffen uitstoot.   

Ter herinnering, volgens de ontwerp MER zijn de te verwachten emissies van de STEG Vilvoorde II als 

volgt15 : 

- SO2 : 11 ton / jaar 

- NOX: 1.071 ton / jaar 

- NH3: 357 ton / jaar  

 
13 De vraag werd gesteld naar aanleiding van de publieke informatievergadering. Het verslag werd niet teruggevonden op het 

omgevingsloket.   
14 E. DELAUNOY, “Het voorzorgsbeginsel in het milieurecht”, Cah.Jur. 2011, 47; B. DUBUISSON, “Regards croisés sur le principe de 

précaution”, Amén. 2000, n° spécial, 17; E. LARMUSEAU, “Het voorzorgsbeginsel geïntroduceerd in de Belgische rechtspraak: zoveel 
hoofden, zoveel zinnen”, TMR 2000, 26; M. HARITZ,”Liability with and liability from the precautionary principle in climate change cases” in 
M. FAURE en M. PEETERS, (eds.), Climate Change Liability, Cheltenham, Edward Elgar, 2011, 20. 
15 Bijlage 1 – Passende Beoordeling, p. 27-28. De emissies houden rekening met een werkingsduur van 8.700 vollast draaiuren en de 

jaargemiddelde emissiegrenswaarden voor NOx (30 mg/Nm³) en NH3 (10 mg/Nm³). Voor SO2 werd gerekend met een realistische waarde 
gebaseerd op gemeten maximale S-concentraties in het gebruikte aardgas (bron: Fluxys) 
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De gascentrale zal dan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere luchtvergiftiging in de 

rest van Vlaanderen, België en zelfs in het buitenland. Net zoals reeds andere activiteiten leiden tot  

een verslechtering van de luchtkwaliteit binnen onze regio.   

Niet alleen hebben de mensen, waaronder mezelf als inwoner van Vilvoorde, baat bij een goede 

luchtkwaliteit, het is ook belangrijk voor de overheid om de kosten tegen de baten correct te kunnen 

afwegen. De uitstoot van vervuilende stoffen vertalen zich immers in extra ziektekosten, werkverlet, 

verloren levensjaren en schade aan de biodiversiteit, zeker indien deze vandaag reeds de GAW 

overstijgen voor onze regio. 

Ter illustratie, kan in dit kader de maatschappelijke kostprijs van deze vervuiling worden berekend 

op basis van het Nederlands Handboek Milieuprijzen 201716: 

 

Op basis van de hoger vermelde uitstoot emissies, geeft dit het volgende overzicht van de mogelijke 

milieukosten van het Project:   

Stof Uitstoot Gascentrale 
(kg emissie/jaar) 

Totale kosten 
per kg emissie 

Maatschappelijke 
kost per jaar   

SO2 11.000 24,9 € 273.900 € 

NOX 1.071.000 25,2 € 26.989.200 € 

NH3 357.000 30,5 € 10.888.500 € 

 

Met andere woorden, de vermoedelijke extra kosten voor de maatschappij kan voorzichtig geraamd 

worden op c. € 38 mio per jaar ofwel c. € 570 mio over een looptijd van 15 jaar.  

Dat zelfs deze theoretische benadering vermoedelijk nog een onderschatting betreft van de 

waarschijnlijke significante effecten op korte-, middellange en langetermijn, aangezien de geplande 

centrale zich zal bevinden in een van de meest dichtbevolkte gebieden van België. 

In antwoord op een schriftelijke vraag naar recente referenties van binnenlandse en buitenlandse 

vergelijkbare installaties die in dichtbevolkte gebieden werden opgericht, verwees Engie-Electrabel 

naar de STEG Astoria in New York. 

Uit de documenten van de energieproducent NRG over het Astoria Replacement Project17 blijkt dat : 

- het oorspronkelijk vergunde project uit 2010 (bestaande uit 4 “combined cycle” units voor 

een totale capaciteit van 1.040 MW) nooit werd gebouwd op de site.  

 
16 CE Delft, Toelichting gebruik milieuprijzen in tool Schone Luchtakkoord, p. 4.  
17 NRG, Public Information Meeting PowerPoint Presentation (nrg.com) (21/01/2021). 

https://www.nrg.com/assets/documents/legal/astoria/00_misc/astoria-public-meeting-jan-2021.pdf


 pg. 14 

Public 

- een nieuw vergunningsaanvraag (2020) voor een afgezwakt project met een uitsluitend 

“peaking” unit voor een productie van 437 MW nog lopende is; 

Een verwijzing naar de gascentrale te Astoria, als referentie voor een gelijkaardige gascentrale die 

operationeel in een dicht bevolkt gebied, is manifest onjuist. 

Niet alleen is de capaciteit van het afgezwakte project slechts de helft van de geplande project te 

Vilvoorde, het betreft uitsluitend een lopende vergunningsaanvraag en geen operationele site.   

Bezwaar: Engie-Electrabel verstrekt foutieve informatie tijdens het openbare onderzoek met 

betrekking tot gelijkaardige centrales in het buitenland zodat geen volledig beeld wordt gegeven 

om een correcte evaluatie te maken van de mogelijke gevolgen van het Project. De rechten van 

inspraak en informatie, zoals gewaarborgd door het Verdrag van Aarhus, zijn alzo geschonden. 

Temeer, verzweeg Engie-Electrabel dat de vergunning, zelfs van een afgezwakt project weinig 

waarschijnlijk is nu recent ook de burgemeester, Bill de Blasio zich heeft uitgesproken tegen het 

project. Hij zegt hierover het volgende: 18  

“These are plants that would be run on fracked gas, they are plants that would take us 

backwards, not forwards. They are plants that would unfortunately place us in that past of 

fossil fuels dependency and hold us back. They should not be allowed to go forward.” 

Naast klimaatopwarming verwijst hij tevens naar klimaatrechtvaardigheid:   

“When fossil fuels are burned [there is] a horrible impact on communities, especially lower-

income communities have suffered. Kids have suffered with asthma,” 

 

“We gotta move off fossil fuels consistently, purposefully, intentionally, in every way we 

can.” 

Bezwaar: Het is duidelijk dat de ontwikkeling van het project STEG Vilvoorde II ook hier zal 

bijdragen tot het vergroten van de reeds bestaande vervuilingsongelijkheid. De inwoners van de 

gemeenten Grimbergen, Vilvoorde en Zemst dragen reeds vandaag buitenproportioneel de lasten 

van de vervuiling voor de baten van Brussel en omstreken. Deze vervuilingsongelijkheid dreigt in 

de komende jaren alleen toe te nemen aangezien Vilvoorde de snelst groeiende stad is en behoort 

tot de drukst bebouwde gebieden van Vlaanderen.    

Nadat Astoria de naam kreeg van “Asthma Alley” in de Verenigde Staten riskeert Vilvoorde dan ook 

de “Asthma Valley van Vlaanderen” te worden met de komst van de STEG Vilvoorde II.   

Het is duidelijk dat de huidige milieucrisis een noodsituatie creëert die een belangrijke bedreiging 

vormt voor onze welvaart en het algemeen welzijn.  

Bezwaar: alle overheden, m.i.v. de Stad Vilvoorde, het Vlaamse Gewest en de Federale Overheid 

moeten een wezenlijke bijdrage leveren om de transitie te ondersteunen weg van fossiele 

brandstoffen en naar groene infrastructuur waarbij de vervuilingsongelijkheid niet verder 

buitenproportioneel ten laste wordt gelegd van de inwoners van bepaalde regio’s.   

 

 
18 Mayor comes out against Astoria peaker plant proposal, says it will 'take us backwards' – QNS.com, 
Persconferentie (19/04/2021). 

https://qns.com/2021/04/mayor-bill-de-blasio-comes-out-against-astoria-power-plant-proposal/
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Binnen de discipline biodiversiteit werd onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke effecten 

ten gevolge van de emissies en potentiële verstoring ten gevolge van geluids-, licht- en 

wateremissies op biodiversiteit in de omgeving. Ook ontbreekt cruciale informatie in de ontwerp-

MER. 

Biodiversiteit 

a. Op omliggend VEN-gebied 

Ik verwijs hiervoor onder meer naar de aanwezigheid van de zeldzame kleine hoefijzerneus in het 

VEN-gebied “Floordambos” (gelegen op c. 3 km ten zuidoosten van de site). De kleine hoefijzerneus 

was tot voor kort uitgestorven in Vlaanderen tot haar terugkeer in 2019 naar de omgeving van 

“Floordambos”.    

Aangezien het jachtgebied tot 3 km verwijderd kan zijn van het verblijf kan a priori niet worden 

uitgesloten dat het project een mogelijke impact heeft op de verblijf- of jachtgebieden van de kleine 

hoefijzerneus.   

Alle in Vlaanderen voorkomende vleermuissoorten staan vermeld in Bijlage IV, en worden beschouwd 

als diersoorten van communautair belang, die strikt moeten worden  beschermd. Sommige  soorten  

(waaronder de Grote  en  Kleine  Hoefijzerneus) worden  bovendien  vermeld  in  Bijlage  II  als  soorten  

van  communautair  belang waarvoor de aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is. Het is 

verboden de genoemde species opzettelijk te onttrekken aan de natuur, te verhandelen, te doden of 

op welke manier dan ook te verstoren, tenzij dit verenigbaar is met het behoud van deze soorten, 

quod non. 

Tijdens de informatiesessie van 4 mei 2021 erkende de deskundige de waarneming van de 

Hoefijzerneus (Vilvoorde - STEG centrale ENGIE - informatievergadering (royalcast.com) – 0:58 min). 

Het is dan ook onduidelijk waarom de deskundige heeft nagelaten om enig onderzoek te verrichten 

naar de potentiële verstoring van de habitat van de hoefijzerneus (die nergens in de ontwerp-MER 

wordt vermeld) en heeft nagelaten om een advies te vragen aan de werkgroep Vleermuizen van 

Natuurpunt. 

Het rapport vertoont dan ook belangrijke lacunes over de mogelijke impact op het vlak van 

biodiversiteit, temeer daar de kleine hoefijzerneus specifieke bescherming geniet volgens de 

habitatrichtlijn.   

b. Op het projectterrein zelf 

In de project-MER staat op p. IX. 171 e.v. het volgende: 

“Ten noorden van het huidige STEG-centrale is het terrein ruiger. De vegetatie wordt gekenmerkt door 

de hoge  aanwezigheid  van  duinriet  (Calamagrostis  epigejos).  Centraal  in  het  noordelijk  deel  van  

het projectgebied  is  het  terrein  verbost.  De  verboste  zone  bestaat  voornamelijk  uit  wilg  en  berk.  

Uiterst noordelijk in deze zone, evenwijdig met het insteekdok, staat een hoog opgaande bomenrij 

bestaand uit populieren. Langs deze bomenrij werden verschillende wespenorchissen (Epipactis sp.) 

waargenomen. Op  basis  van  de  geobserveerde  kenmerken  en  vegetaties  tijdens  het  terreinbezoek  

wordt de  pioniers-/ruigtevegetatie ter hoogte van het projectgebied aanzien als biologisch waardevol 

biotoop (in functie van de karteringscriteria volgens de biologische waarderingskaart)(zie ook Antea, 

201958). Op de biologische waarderingskaart  (zie Figuur XIV-13( ))  werd de  noordelijke  zone  

gekarteerd  als  industrie  en  wordt daarom aangeduid als biologisch minder waardevol biotoop. De  

https://channel.royalcast.com/avpwebcast/#!/avpwebcast/20210504_1
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noordoostelijke  spie  van  het  projectgebied  is  op  de  biologische  waarderingskaart  aangeduid  als  

een biologisch  waardevol  biotoop” 

Spontane verbossing en biologisch waardevol biotoop verdienen een zorgvuldige 

effectenbeoordeling, ongeacht of ze gelegen zijn in industriegebied of elders. Ook zijn er de 

omringende VEN- en habitatrichtlijngebieden en natuurreservaten. Dit gegeven had moeten 

aanzetten om op een zorgvuldige wijze na te gaan of geen specifieke milderende maatregelen 

moesten worden genomen. 

Er zijn geen specifieke milderende maatregelen voorzien, er wordt enkel verwezen naar de milderende 

maatregelen inzake lucht. Daar is sprake van een reductie van de emissies NOx-en NH3 die technisch 

economisch haalbaar moet zijn. Er is derhalve geen enkele milderende maatregel voorzien ten aanzien 

van de talrijke waardevolle fauna en flora. Het is zelfs niet duidelijk of de schoontijd moet worden 

gerespecteerd ten aanzien van aanwezige nesten tijdens de werkzaamheden.  

Art. 4.3.7 DABM, verwijst naar bijlage II DABM waar de volgende inhoudelijke MER-vereiste staat: 

“[…] 7° een beschrijving van de geplande maatregelen om alle geïdentificeerde aanzienlijke nadelige 

milieueffecten te vermijden, te voorkomen, te beperken of zo mogelijk te compenseren en, in 

voorkomend geval, van eventuele voorgestelde monitoringsregelingen (bijvoorbeeld de voorbereiding 

van een postproject analyse). In die beschrijving moet worden uitgelegd in welke mate aanzienlijke 

nadelige milieueffecten worden vermeden, voorkomen, beperkt of gecompenseerd, zowel in de 

bouwfase als in de bedrijfsfase” (eigen onderlijning) 

Hieraan is bijgevolg niet voldaan.    

Bezwaar: de ontwerp MER maakt geen, minstens onvoldoende melding van de noodzakelijkerwijze 

significante verstoring van de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld de impact op de kleine 

hoefijzerneus, voorziet geen enkele specifieke milderende maatregel, noch voor de bouwfase als de 

bedrijfsfase en is derhalve onwettig.     

Vermesting & verzuring 

Beoordelingskader 

De Raad voor Vergunningbetwistingen oordeelde begin dit jaar dat het stikstofkader uit 2016 (PAS) 

onwettig was (arrest van 25 februari 2021, nr. A-2021-0697).  

In haar arrest oordeelde de Raad dat Vlaanderen de voorbije jaren op onwettige wijze te veel 

ammoniakuitstoot vergunde zonder de impact op onze waardevolle natuurgebieden in rekening te 

brengen.  

Minister Demir heeft hieromtrent een ministeriële instructie uitgewerkt: 19  

- Voor vergunningsaanvragen die leiden tot ammoniakuitstoot (NH3)  dat elk individuele 

aanvraag via een Passende Beoordeling moet aantonen dat er geen significant negatief effect 

is op de omliggende natuur en desgevallend moeten maatregelen genomen worden om de 

ammoniakuitstoot te verminderen. 

- Voor de uitstoot van NOX wordt een nieuw toetsingskader met een maximumdrempel van 1% 

geïntroduceerd. Projecten met minder dan 1% extra belasting van de stikstofwaarden kunnen 

goedgekeurd worden. Vergunningsaanvragen die zorgen voor meer dan 1% extra belasting 

 
19 GSJ advocaten | Bericht — Minister Demir trekt tijdelijke krijtlijnen in het stikstofdossier 

https://www.gsj.be/nl/nieuws/minister-demir-trekt-tijdelijke-krijtlijnen-in-het-stikstofdossier
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van de stikstofwaarden, moeten een Passende Beoordeling ondergaan en aantonen dat er 

geen significant negatief effect is op de omliggende natuur en desgevallend maatregelen 

nemen om de emissies tot het minimum te beperken. 

De stikstofdrempel is bijgevolg een criterium dat in rekening dient te worden gebracht. 

In casu dient men vast te stellen dat het stikstofcriterium problematisch is voor het STEG Vilvoorde II 

project:20 

“Op basis van de modelleringsresultaten van het beoordeelde scenario blijkt dat de bijdrage ter 

hoogte van het noordelijke gelegen habitatrichtlijngebied BE2300044 deelgebied 19 ‘De Dorent’ 

tot 1,5 kg N/ha.j bedraagt. Ten opzichte van een achtergrondconcentratie veroorzaakt dit een 

vermestende bijdrage waardoor de kritische drempelwaarde van het meest 

vermestingsgevoelige habitattype 6510 wordt overschreden.” 

De ontwerp MER  stelt hierover het volgende:  

“Er is, ten gevolge van de verbrandingsemissies, een potentiële impact mogelijk ten gevolge van 

de verzurende en vermestende depositie. 

In de zones ter hoogte van de Dorent zorgen de bijdrages hoger dan 0,3 kg (N/ha) … of hoger dan 

21 Zeq (/ha.j.)” 

Met andere woorden, zelfs na de milderende maatregelen, overstijgt de bijkomende stikstofuitstoot 

de maximumdrempel van 1% die wetenschappelijk werd onderbouwd door onder meer het VITO. In 

bepaalde delen van de Dorent zal de bijkomende stikstofuitstoot om en bij de 2% belopen volgens 

diezelfde expert waardoor het voorgestelde project niet voldoet aan de wettelijke vereisten.  

Bezwaar: het project STEG Vilvoorde II, in zijn huidige omvang, vergroot onnodig het 

stikstofprobleem in waardevolle natuurgebieden en voldoet niet aan de maximum drempel van 1%, 

criterium vooropgesteld door Minister Demir.  Het project kan dan ook niet worden vergund. 

 Derde onderdeel van het tweede middel : Klimaat  

De stoom- en gascentrale die Engie-Electrabel wil bouwen kan tot 2.400.000 ton CO2 per jaar 

uitstoten, 17 keer zoveel als de jaarlijkse uitstoot van de stad Vilvoorde (137.740 ton). Dat is in strijd 

met het doel dat de stad zich heeft gesteld om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn en 40% minder 

CO2 uit te stoten tegen 2030. Hierbij wordt ook de nakende Europese Klimaatwet vermeld, die in zijn 

versie van 5 mei jl. klimaatneutraliteit oplegt tegen 2050 en de landen een reductiedoelstelling oplegt 

van minstens 55% ten aanzien van de niveaus van 1990 tegen 2030. De Europese Klimaatwet zal de 

vorm aannemen van een verordening en derhalve rechtstreekse werking hebben.  

Het is duidelijk dat de huidige klimaatcrisis een noodsituatie creëert die een belangrijke bedreiging 

vormt voor onze welvaart en het algemeen welzijn. Het verder investeren in gascentrales, of erger het 

subsidiëren van gascentrales is onverenigbaar met de klimaatambities van de Stad Vilvoorde, het 

Vlaamse Gewest en België. Het kan niet de bedoeling zijn om er snel snel nog projecten door te jagen 

die van aard zijn om de aangekondigde Europese reductiedoelstellingen te fnuiken. Een zorgvuldig 

bestuur pakt het anders. 

 
20 Bijlage 1 – Passende Beoordeling, p. 31. 
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Bezwaar: de Stad Vilvoorde, het Vlaamse Gewest en de Federale Overheid hebben de wettelijke 

verplichting om de CO2 uitstoot drastisch en snel te verlagen (cf. de nakende Europese Klimaatwet). 

De vergunning van het Project plaatst een disproportionele last en kost op de toekomstige 

generaties door hen te verplichten tot meer radicalere keuzes en veel duurdere maatregelen in de 

komende jaren om een gevaarlijke klimaatopwarming af te wenden. De vergunning van het huidige 

Project past niet in een verantwoord beleid inzake klimaat.   

 Vierde onderdeel van het tweede middel : miskenning van de regels van Europese 

staatsteun 

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek opgestart naar de Belgische plannen 

om nieuwe gascentrales te subsidiëren. Voor haar is het onvoldoende aangetoond dat er 

problemen zijn met de toereikendheid van de elektriciteitsproductie en dus schendt het 

Capaciteits Remuneratie Merchanisme (CRM) de Europese staatssteunregels.21 

In dit kader verwijs ik naar een onderzoek van de VUB22 in opdracht de CREG die aantoont dat 

bepaalde hypotheses van de Elia-studie leiden tot een overschatting van de noden.    

Temeer vreest de Europese Commissie dat de steunregeling ten koste gaat van de 

ontwikkeling van hernieuwbare energie of de elektriciteitsinvoer uit andere lidstaten op een 

oneerlijke manier kan afblokken.  

Bezwaar: de mogelijke toekenning van de omgevingsvergunning van STEG Vilvoorde II 

schendt dan ook a priori de Europese wetgeving inzake staatssteun.  

 

  

 
21 Steunmaatregelen van de staten — België — Steunmaatregel SA.54915 (2019/N) — Capaciteitsvergoedingsmechanisme — Uitnodiging 

om, overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, opmerkingen te makenVoor de EER 
relevante tekst. (europa.eu) 
22 Yao, Y., Thiery, W., & Sterl, S. H. (2020). Winter is leaving: Reduced occurrence of extremely cold days in Belgium and implications for 

power system planning. Vrije Universiteit Brussel. https://cris.vub.be/ws/portalfiles/portal/51473222/CREG_Report_FINAL.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AS54915&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AS54915&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AS54915&from=EN
https://cris.vub.be/ws/portalfiles/portal/51473222/CREG_Report_FINAL.pdf
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 Conclusie:  

Ik ga ervan uit dat de vervanging van de huidige STEG-centrale door een nieuwe STEG-centrale op de 

site in Vilvoorde (Project STEG Vilvoorde II) in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag 

voor dit dossier : 

- als niet-ontvankelijk zal worden verklaard wegens, onder andere, het niet toevoegen van 

een actueel en volledig MER en het niet naleven van de informatieverplichtingen door de 

Stad Vilvoorde; 

- minstens zal worden geweigerd omwille van de redenen en argumentatie opgesomd in dit 

bezwaarschrift.   

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

[Voornaam – Naam] 


