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President of the European Investment Bank, Werner Hoyer [OLIVIER HOSLET / EPA]

“Europe needs to acknowledge that its future is no longer with fossil fuels”, said the President
of the European Investment Bank as he presented the bank’s 2020 results on Wednesday (20
January 2021).
“To put it mildly, gas is over,” Dr Werner Hoyer said at a press conference on the EIB’s annual
results. “This is a serious departure from the past, but without the end to the use of unabated
fossil fuels, we will not be able to reach the climate targets,” he added.1
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BEZWAARSCHRIFT
Bijgevoegd vindt u de uitgebreide standpunten, opmerkingen en bezwaren in het kader van het
openbaar onderzoek gevoerd naar aanleiding van het hierboven vermeld dossier. Een deel van
de argumentatie in dit bezwaarschrift heeft betrekking op volgende sub-categoriën
a. Inhoudelijk onjuist en/of onvolledig:
Er dient te worden vastgesteld dat de ontwerp project MER2 van 27 november 2020
(zoals opgeladen op de website van het Omgevingsloket onder de naam 0547745 Luminus Ringvaart ontwerp project MER v1.0 final stc.pdf) inhoudelijk onjuiste en/of
onvolledige informatie bevat, zoals omstandig uitgelegd verder in dit bezwaarschrift. Wij
verwijzen hiervoor ook naar het Team Mer – scopingsadvies PR03282 van 20 juli 20203
en Team Mer – tweede scopingsadvies PR3282 van 23 november 20204.
b. Schending of negeren wettelijke normen:
Er dient te worden vastgesteld dat men voor verschillende waarden die kaderen in op
het project van toepassing zijnde wettelijke normen onterecht concludeert dat deze
waarden voldoen aan deze normen, maar ook dat men bepaalde op het project van
toepassing zijnde wettelijke normen onterecht definieert als zijnde niet van toepassing
op het project.
c. Verantwoording voor het project en ontwikkelingsscenario’s:
Er wordt vastgesteld dat de hoofdlijnen voor het verantwoorden van de hervergunning
en uitbreiding van de Luminus Ringvaart-site gebaseerd zijn op verkeerde en gebrekkig
onderbouwde argumentatie. Het project wordt onvoldoende afgetoetst aan de
ontwikkelingsscenario’s en klimaatdoelstellingen op alle beleidsniveaus en getuigt van
een niet-toekomstgerichte aanpak en visie.
d. Tegenstrijdigheid binnen de overheid, klimaat-en energie-experten en
onomkeerbaarheid van de bouw van de gascentrale:
Er zijn veel tegenstrijdigheden tussen de Europese, federale en Vlaamse regeringen en
de onderliggende beslissingsniveau’s (Oost-Vlaanderen, Gent). Op deze wijze is het
onmogelijk om een juiste inschatting te maken en éénduidig te bepalen wat de impact
op milieu en klimaat is.
Wij gaan ervan uit dat de hervergunning en uitbreiding van de site in het kader van een
milieu-en stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor dit dossier als niet-ontvankelijk zal
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worden verklaard en dat men overgaat tot een definitieve opschorting van dit project omwille
van de redenen en argumentatie opgesomd in dit bezwaarschrift.
Wij vragen bovendien om te worden gehoord in het kader van deze omgevingsvergunningsaanvraag.
Mogen wij u verzoeken ons de goede ontvangst van dit bezwaarschrift per kerende te
bevestigen?
Met de meeste hoogachting,

TEGENGAS, een collectief van bezorgde burgers uit Gent
als onderdeel van de nationale campagne TEGENGAS/DÉGAZE tegen de nieuwe gascentrales
]
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1. OMSCHRIJVING HUIDIGE TOESTAND
Luminus NV produceert elektriciteit op de site aan de Ringvaart te Gent. De geproduceerde
elektriciteit wordt rechtstreeks geleverd aan het Belgisch hoogspanningsnet. Hiervoor beschikt
Luminus over een gascentrale van het type “STEG”, die twee productietechnieken combineert
om elektriciteit op te wekken (nl. een gasturbine en een stoomturbine) met een
warmtevermogen van 700 MWth en een elektrisch vermogen van ca. 390 MWe.
Als primaire brandstof gebruikt de STEG aardgas dat wordt aangeleverd via een pijpleiding.
De hoofdelementen van de elektriciteitscentrale zijn de gasturbine, de recuperatiestoomketel,
de stoomturbine en de alternator.
De gebruikte stoom wordt afgekoeld met een aero-condensor en vereist geen koelwater.
De huidige vergunning van Luminus voor de site aan de Ringvaart loopt tot 29/01/2034.

2. UITBREIDING EN HERVERGUNNING VAN DE RINGVAART-SITE
Luminus wenst de huidige activiteiten te hervergunnen en uit te breiden. In hoofdzaak omvat
deze uitbreiding de bouw van nieuwe open cycle gasturbines (OCGT-installaties) met een
maximaal vermogen van 600 MWth of 234 MWe.
De uitbreiding voorziet:
● max 6 nieuwe OCGT-installaties met samen maximaal 3 schouwen;
● nieuwe luchtkoeling voor de hulpdiensten (type ‘fin fan cooler’);
● nieuwe transformator(en);
● nieuwe hoogspanningspost;
● nieuw gas telling- en ontspanstation;
● 4 nieuwe nooddieselinstallaties en lage schouwen hiervoor;
● diverse neveninstallaties/hulpvoorziening.
-----------------------------------------------------

3. BEZWAREN
3.1. INHOUDELIJK ONJUIST EN/OF ONVOLLEDIG
3.1.1. MER-procedure
In de omschrijving van de MER-procedure wordt in deze ontwerp project MER geen melding
gemaakt van het Team MER - Tweede Scopingsadvies5 dd. 23 november 2020. Men kan zich
überhaupt afvragen of men op een termijn van 4 kalenderdagen alle aanbevelingen gemaakt in
dit Tweede Scopingsadvies op afdoende wijze heeft kunnen verwerken in de ontwerp project
MER dd. 27 november 2020 bijgevoegd bij de huidige omgevingsvergunningsaanvraag.
Zoals u kan constateren verwijzen wij meerdere malen naar het niet-opvolgen van deze
aanbevelingen in dit bezwaarschrift.

3.1.2. Effectenschema
In de ontwerp project MER wordt volgend overzicht over de relevantie van de diverse
milieueffecten gegenereerd door het project getoond:

Bezwaar:
Uit bovenstaande tabel opgenomen in de ontwerp project MER blijkt dat disciplines zoals
Mens & Gezondheid en Energie door Luminus slechts als nevendisciplines worden
beschouwd. Dit is onaanvaardbaar!
Voor de discipline Mens en Gezondheid argumenteert Luminus dit door te verwijzen naar een
oude, goedgekeurde project MER voor de site die dateert van 2013. Hieruit bleek, aldus
Luminus, dat deze impact over de hele lijn ruim verwaarloosbaar was. Gezien de uitbreiding
relatief beperkt is ten opzichte van de huidige capaciteit van de site, en het nieuwere installaties
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betreft zal de bijkomende impact naar alle waarschijnlijkheid dus eveneens verwaarloosbaar
zijn.
Bezwaar:
Dit is zeer kort door de bocht geredeneerd! Sinds 2013 zijn er immers op wetenschappelijk
vlak enorm veel nieuwe inzichten verworven, die een totaal andere kijk op dit aspect werpen:
1) de impact van de klimaatopwarming - mede veroorzaakt door het aanhoudend
gebruik van fossiele grondstoffen - op de volksgezondheid;
2) de toenemende stikstofproblematiek
3) methaan6: in het kader van de lancering van de EU Green Deal verklaarde de Europese
Commissie in oktober 2020 dat de invoer van energie aangewezen wordt als een grote
bron van methaanemissies, en beschouwd wordt als een van de voornaamste
oorzaken van de klimaatverandering.
In de discipline ‘Lucht’ staat ook het volgende geschreven: “De omvang van het studiegebied
wordt bepaald door de afstand waarop de invloed van de emissies van Luminus site Ringvaart
het belangrijkst is. Deze afstand hangt vooral af van de hoogte waarop de emissies plaatsvinden.
Uit ervaring is bekend dat het pluim-maximum (=locatie waar de emissies na verspreiding in de
omgevingslucht het grootste effect hebben) van dit type installaties binnen vijf km van de
bedrijfsgrens ligt. Een dergelijke afstand volstaat eveneens om de impact op de omliggende
woonzones te kunnen bepalen (meest nabijgelegen woningen bevinden zich op ca. 0,4 km).“
Bezwaar:
De impact op de luchtkwaliteit is rechtstreeks gerelateerd aan de impact op mens &
gezondheid! Luminus verwijst trouwens zelf naar de woongebieden wat automatisch een
bepaalde impact op de gezondheid impliceert.
Bovendien is het totaal absurd dat een discipline als Energie als niet-relevant wordt
beschouwd in een project MER die als onderwerp de goedkeuring van de plannen voor de
hervergunning en uitbreiding van een energiecentrale heeft!
Artikel 3 van de EU-milieueffecten beoordelingsrichtlijn 2014/52/EU7 dicteert:
“de milieueffectenbeoordeling identificeert, beschrijft en beoordeelt op passende wijze de
directe en indirecte significante effecten van het gehele project op de volgende factoren:
a) bevolking en menselijke gezondheid;
b) biodiversiteit, met bijzondere aandacht voor soorten en habitats die
worden beschermd uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEC en Richtlijn
2009/147/EC;
c) land, bodem, water en klimaat;
d) materiële goederen, cultureel erfgoed en landschap;
e) wisselwerking tussen de factoren omschreven in punten a) tot en met d).
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Volgens Bijlage IV van de EU-milieueffecten beoordelingsrichtlijn, is een beschrijving en
beoordeling vereist van de vermoedelijke aanzienlijke milieueffecten van het project die het
gevolg zijn van:
- de uitstoot van verontreinigende stoffen en de verwijdering en terugwinning van afvalstoffen;
- de risico's voor de menselijke gezondheid of het milieu;
- de cumulatieve effecten met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten, rekening
houdend met eventuele bestaande milieuproblemen in verband met gebieden van bijzonder
milieubelang die kunnen worden getroffen of het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
- het effect van het project op het klimaat (bijvoorbeeld op de aard en de omvang van de
broeikasgasemissies).
Bezwaar:
De beschrijving van de waarschijnlijke significante effecten moet betrekking hebben op
de directe effecten en alle indirecte, secundaire, cumulatieve, grensoverschrijdende,
korte-, middellange- en langetermijneffecten, permanente en tijdelijke, positieve en
negatieve effecten van het project (Bijlage IV van de MER-richtlijn). De impact op de
inwoners in de nabijheid van de site en de overige activiteiten of situaties in de nabijheid van
de site moet dringend in zijn geheel bekeken worden. De milieueffecten voor dit project zijn
zeer geïsoleerd, dossier per dossier, bekeken. De optelsom door de decennia heen is
ondertussen groot: R4 - Knooppunt Wondelgem, Stora Enso Langerbrugge (zeer nabij, 200 m),
Shell (250 m), Eastman Chemical Company (700 m), Electrabel Rodenhuize (4,5 km), Alco Bio
Fuel (6 km), ArcelorMittal (7,5 km). Is er geen MER nodig voor de aan het project gerelateerde
gastoevoer en hoogspanningslijnen? De hele opbouw van het dossier is een schoolvoorbeeld
van een gebrekkige evaluatie van alle aspecten gerelateerd aan het project waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd en beantwoordt niet aan de vereisten op het vlak van
milieueffectenrapportering in het kader van richtlijnen en wetgeving op zowel Europees als
binnenlands niveau en zal deze toets niet doorstaan in de Raad van Vergunningsbetwistingen8
(cfr. de recente uitspraak en argumentatie in het kader van het Ineos Project One-dossier in
Antwerpen).

3.1.3. Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
In Bijlage 4 van de ontwerp project MER wordt door Luminus NV een overzicht gegeven van alle
juridische en beleidsmatige randvoorwaarden die met het project verband (kunnen) houden en
wordt eveneens aangegeven hoe deze randvoorwaarden in het verloop van de m.e.r.-studie van
belang kunnen zijn.
Bezwaar:
Voor verschillende van deze randvoorwaarden wordt aangegeven dat deze niet op het project
van toepassing zijn, terwijl deze juridische of beleidsdocumenten, maar vooral ook de
concrete aftoetsing van de specifiek voor het project opgemeten resultaten of waarden op dit
gebied, wel degelijk deel zouden moeten uitmaken van het wettelijk kader m.b.t. het project
en dus ook verder zouden moeten toegelicht en gedetailleerd worden in de ontwerp project
MER toegevoegd bij de hervergunnings- en uitbreidingsaanvraag voor de Ringvaart-site.
Hierna een niet-exhaustieve oplijsting met argumentatie.
8
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a) Grensoverschrijdende effecten:

Bezwaar:
1) De luchtkwaliteit wordt niet enkel bepaald door de
emissies in de regio zelf. Ook emissies in de rest van
Vlaanderen, andere gewesten en het buitenland dragen
bij aan de concentratie van vervuilende stoffen in Gent.
Maar dit geldt dus ook in omgekeerde richting. Na het
arrest van het Europees Hof van Justitie over de
ontoereikbaarheid van de PAS (Programmatische
Aanpak Stikstof) van de Nederlandse Overheid, werd
deze opgeschort door de Raad van State in NL, met als
gevolg dat honderden recent verleende
milieuvergunningen voor herziening vatbaar zijn.
Recente discussies in het Vlaams Parlement9 (6 januari
2021) wijzen op een nakende herziening van de aanpak
van de stikstofproblematiek in Vlaanderen!
2) Het lozen van vervuild afvalwater in de Ringvaart in
Gent, heeft wel degelijk een impact op de
waterkwaliteit verder stroomafwaarts, dus ook in NL.
Vorige zomer veroorzaakte de vervuiling veroorzaakt
door een fabriek gelegen aan de Schelde in Frankrijk
ernstige vervuiling en vissterfte verder
stroomafwaarts.10 Via de Ringvaart bereikte deze
vervuiling dus ook Nederland.
3) De plannen voor een gascentrale in Rotem krijgen nu ook tegenwind uit Nederland.11
Ze storen zich vooral aan de hoge CO2-uitstoot van de gascentrale. “Met name de forse
CO2-uitstoot door deze energiecentrale zal zich niet door de landsgrenzen laten tegenhouden
en botst met de ambitie van de chemie-site Chemelot in Sittard-Geleen, die zich nadrukkelijk
in 2050 energieneutraal wil profileren. Ook botst dit met de doelstellingen van het
klimaatakkoord waar ook onze gemeentes zich aan verbonden hebben”, aldus nog de 11
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partijen in hun brief. Ze vrezen ook ‘visuele consequenties’ van de centrale en roepen het
provinciebestuur in Hasselt op geen vergunning af te leveren.
b) Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan: R4 - Knoop Wondelgem

In de ontwerp project MER verwijst men naar de nabijheid (ca. 500 m ten zuidwesten) van
enkele uitvoeringsplannen. Hier is het GRUP ‘R4 – Knoop Wondelgem’12 van toepassing, dat
definitief werd vastgesteld. Het GRUP betreft een intunneling van de R4 zoals aangegeven op
het plan, een ongelijkvloers aansluitingscomplex (zgn. “lamp”-constructie) ten noordoosten van
de huidige knoop en een vrij liggende fietssnelweg aan de noordzijde van de R4. Voorts vermeld
men het volgende: “Geen van deze aanpassingen zullen een significant effect op de geplande
uitbreidingen van Luminus site Ringvaart hebben, doch zou de R4 mogelijks minder bereikbaar
kunnen zijn tijdens de uitvoering van de werken verbonden met de realisatie van dit GRUP.”
Bezwaar:
Rekening houdend met de Europese wetgeving13 dient men bij de evaluatie van de
milieueffecten van een project wel degelijk rekening te houden met cumulatieve effecten van
een project dat het onderwerp is van een milieuvergunningsaanvraag gecumuleerd met de
milieu-impact van reeds bestaande activiteiten. De nabijheid van een druk verkeersknooppunt en de hierdoor gegenereerde stikstof-emissies en -deposities dienen dus zeker
samen met de verwachte extra emissies en depositie van het project Luminus-Ringvaart
geëvalueerd te worden.
BIJLAGE IV, 4.van de EU-wetgeving zegt:
f) het effect van het project op het klimaat (bijvoorbeeld de aard en de omvang van de uitstoot
van broeikasgassen) en de kwetsbaarheid van het project voor klimaatverandering);
De beschrijving van de waarschijnlijke significante effecten op de in artikel 3, lid 1, genoemde
factoren moet betrekking hebben op de directe effecten en op alle indirecte, secundaire en
cumulatieve effecten, grensoverschrijdende, kortetermijn-, middellange- en
langetermijn-effecten, permanente en tijdelijke, positieve en negatieve effecten van het project.
In deze beschrijving moet rekening worden gehouden met de op het niveau van de Unie of de
lidstaten vastgestelde milieubeschermingsdoelstellingen die relevant zijn voor het project.
Hierna de definitie van enkele van de termen die hierin van belang zijn:
- Cumulatieve effecten: de oplopende effecten van een actie wanneer deze worden opgeteld bij
de effecten van vroegere, huidige en redelijkerwijs te verwachten toekomstige acties.
Cumulatieve effecten zijn het gevolg van individueel kleine, maar collectief significante
handelingen die gedurende een bepaalde periode plaatsvinden.
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- Indirecte effecten: effecten/gevolgen die zich buiten de onmiddellijke locatie of het tijdstip van
de voorgestelde actie voordoen, bv. het delven van grondstoffen elders in het land als gevolg
van een nieuw project voor de aanleg van wegen, of als gevolg van de exploitatie van dit
wegennet (zie ook secundaire of neveneffecten).
- Secundaire effecten: effecten die optreden als gevolg van een primair of rechtstreeks effect of
als gevolg van een complex traject (zie ook indirecte effecten)
Bezwaar:
De cumulatieve effecten op het vlak van luchtvervuiling, fijn stof, geluid… van R4-Knooppunt
Wondelgem14 dienen wel degelijk beoordeeld te worden met de effecten van de vlakbij
gelegen Luminus Ringvaart-site!
Het voorliggend plan gaat dieper in op het westelijk deel van de R4, met name het knooppunt
zeeschipstraat – Evergemsesteenweg. In het verleden werd voor een groot deel van deze
omvorming al een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.
Bezwaar:
Ook met de cumulatieve effecten van het destijds opgemaakte GRUP dient rekening
gehouden te worden15
Dit knooppunt valt buiten het destijds opgemaakte GRUP. Het plangebied van het GRUP situeert
zich ten noorden van Gent, in Wondelgem en omvat het gebied tussen de Ringvaart en de
Christoffelweg - Zeeschipstraat
c) Belgian National Climate Change Adaptation Strategy:

Bezwaar:
Investeringen in fossiele brandstoffen dienen wel degelijk afgetoetst te worden aan het
Nationaal Adaptatieplan en Klimaatstrategie!
Een voorbeeld van hoe het wel moet is deze studie van ‘Environmental Defense Fund’16 over
hoe de risico’s op ‘stranded assets’ in gasinfrastructuur in California te evalueren en te helpen
een realistisch beleid en visie uit te tekenen voor zowel bestaande als nieuwe gasinfrastructuur
en -investeringen. Met dit document wordt getracht een faciliterende bijdrage te leveren en
ervoor te zorgen dat individuele belanghebbenden en de staat als geheel de waarde inzien van
vroegtijdige, proactieve en gecoördineerde discussies over het vraagstuk van gestrande activa in
het gassysteem, nu Californië de kritieke grootschalige overgang doormaakt om af te stappen
van fossiele brandstoffen en zo de klimaatdoelstellingen te halen.
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d) Benchmarking Covenant over energie-efficiëntie in de Vlaamse industrie en haar
opvolger, de EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO):

De energiebeleidsovereenkomst of EBO vormt het “centraal beleidsinstrument om de
industriële transitie te ondersteunen”, stelt het Vlaams klimaat- en energieplan 2030.17 De
EBO’s gingen van start in 2015 en zijn de vervanger van de energieconvenanten opgericht in
2004. De huidige EBO’s lopen nog tot eind 2022. De EBO’s zijn vrijwillige overeenkomsten
tussen de Vlaamse overheid en ondernemingen uit verschillende energie-intensieve
industriële sectoren. Kort gesteld engageren bedrijven zich ertoe economisch rendabele
energiebesparende maatregelen uit te voeren. Tot de doelgroep van de EBO’s behoren circa
400 bedrijven. 340 bedrijven ondertekenden effectief een EBO.18
Het bedrijf stelt vervolgens studies op naar het potentieel voor kwalitatieve
warmtekrachtkoppeling en koude- en warmtenetten, en engageert zich ertoe energiebeheersmaatregelen uit te voeren: een energiebeleidsverklaring opmaken, een energiecoördinator aanstellen, medewerkers sensibiliseren en informeren over energie-efficiëntie.
Tot dusver zijn geen publieke impactanalyses beschikbaar over de sociaal-economische en
ecologische kosten en baten van de EBO’s. Er zijn enkel jaarverslagen van de Commissie EBO.
Het laatst beschikbare jaarverslag dateert uit 2019 en gaat over het jaar 2017. Dit jaarverslag
stelt dat de EBO’s zorgden voor een cumulatieve geplande energiebesparing van 15,97 PJ in
2017. Verder zouden ze een energiebesparing opleveren van 3,6% tussen 2014 en 2018. Dat
komt neer op 17,4 PJ of 0,9% energiebesparing per jaar. Tot slot vermeldt het jaarverslag dat de
EBO’s geleid hebben tot 854.000 ton vermeden uitstoot van broeikasgassen. Het verslag spreekt
enkel over de relatieve besparingen ten opzichte van een business-as-usual scenario. Er is
geen sprake van een absolute daling van de uitstoot van broeikasgassen of van energieverbruik.
De toegenomen energie-efficiëntie werd tenietgedaan door een toename in productie.19
Bezwaar: Het feit dat Luminus - net als andere energiebedrijven - geen (!) EBO ondertekende
is een reden op zich om dieper in te gaan in deze ontwerp project MER over de achterliggende
reden hiervoor en de al dan niet geleverde inspanningen door Luminus om
energiebesparende maatregelen uit te voeren.
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https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2019-12-09_VEKP.pdf
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https://ebo-vlaanderen.be/sites/ebovlaanderen/files/downloads/20190204%20Jaarverslag%202017%20
Commissie%20EBO.pdf
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https://www.greenpeace.org/static/planet4-belgium-stateless/2020/06/4615ba86-van_een_defensief_n
aar_een_offensief_industrieel_klimaatbeleid_june2020_2_nl.pdf

e) Decreet betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat (EPS-Besluit):

Om de steeds strengere regelgeving op het gebied van energieprestaties te ontlopen wordt een
deel van de installaties in onder andere de energiesector niet gekwalificeerd als gebouwen. Op
de kaarten van Geopunt Vlaanderen20 (cfr. hieronder) kan u constateren dat dit ook het geval is
voor de bestaande STEG-installatie op de Luminus Ringvaart-site.
Bezwaar: Terwijl men steeds grotere financiële inspanningen vraagt aan burgers op het vlak
van individuele energieprestaties om ervoor te zorgen dat België en Vlaanderen in lijn liggen
met de bindende klimaatdoelstellingen van de Parijs-akkoorden, ontlopen grote vervuilers
zoals deze uit de energiesector (in casu Luminus) de dans van de strengere regelgeving door
middel van zgn. ‘truken van de foor’!

f) Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid:

20

https://www.geopunt.be/

Bezwaar:
Cfr. punt 1.3.9. Bodemgebruik projectgebied in de ontwerp project MER. Nu is slechts 37%
van de oppervlakte van de site verhard of bebouwd. Dit zal aanzienlijk toenemen door de
uitbreiding en dus wel degelijk een substantiële impact hebben op onder andere de infiltratie
van hemelwater!

3.1.4. Landbouwgebieden
Onder punt 1.3.4 Landbouwgebieden in de ontwerp project MER staat het volgende
geschreven: “De eerste nabijgelegen landbouwgebieden bevinden zich op ca. 1,7 km ten
noordwesten van de site en op ca. 2,2 km ten westen van de site, zoals weergegeven in het licht
geel op Figuur 1.3. Verder zijn er geen landbouwgebieden aanwezig in een straal van 3 km van
de site.
Bezwaar:
Via de kaart ‘Landbouwgebruikspercelen LV 2019’ op de website van Geopunt Vlaanderen
blijkt de afstand tot de dichtstbij gelegen landbouwgrond voor maïsteelt echter minder dan
400 m te bedragen en zelfs minder dan 200 m voor landbouwgebruikspercelen aangeduid als
grasland, ook al worden deze gebieden op het Gewestplan aangeduid als groene bufferzones.

Uit bijgaande foto’s blijkt ook duidelijk dat deze gebieden gebruikt worden als graasland voor
vee (zie bijvoorbeeld de voederbak en de afrastering).

-------------------------------------------------------------------------------

3.2. VERANTWOORDING VAN HET PROJECT
In deze ontwerp Project MER wordt verwezen naar de sluiting van de laatste Belgische
kerncentrale op 1 december 2025 als verantwoording voor de plannen tot hervergunning en
uitbreiding van de bestaande gascentrale van Luminus op de Ringvaart-site in Gent.
- “Kernenergie voorziet vandaag in meer dan de helft van de in België geproduceerde
elektriciteit. Wanneer de kerncentrales dicht gaan zal deze productie elders moeten
opgevangen worden. Gezien het elektriciteitsverbruik in België de afgelopen 20 jaar
relatief stabiel is gebleven, zijn er geen redenen om aan te nemen dat de vraag naar
elektriciteit zal dalen in de toekomst. Het doel is om de energie gewonnen uit
kerncentrales grotendeels te vervangen door deze afkomstig van hernieuwbare
energiebronnen zoals wind en zonlicht. Gezien de niet-continue beschikbaarheid van
deze bronnen dienen variaties in de energievoorziening opgevangen te worden. Met de
indienstname van nieuwe OCGT installaties op de Ringvaart site beoogt Luminus mee te
investeren in deze vervangcapaciteit. Zo zal de geplande uitbreiding het gebruik van
energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen faciliteren en de bevoorradingszekerheid
versterken.”
- “Omwille van de benodigde rechtszekerheid voor de exploitatie van de OCGT installaties
(capaciteitsrenumeratiemechanisme of ‘CRM’-markt vraagt engagement voor 15 jaar
exploitatie na 2025) wordt tevens een hernieuwing van de lopende
omgevingsvergunning aangevraagd (bestaande vergunning vervalt in 2034).”
In haar meest recente ‘Adequacy and Flexibility Study 2020-2030’21 verklaart ELIA dat België
een vervangingscapaciteit nodig zal hebben van 3,9 GW tegen 2025 en roept het op tot
structurele marktinterventie, onder de vorm van een capaciteitsvergoedingsmechanisme
(CRM).
In de methodologie die ELIA gebruikt om het gebrek aan ‘toereikendheid’ van de huidige
productiecapaciteit voor elektriciteit aan te tonen in haar studie, houdt zij echter totaal geen
rekening met de – intussen in globale, wetenschappelijke consensus als reëel beschouwde –
effecten van de klimaatopwarming. De federale regulator CREG betwist de resultaten van de
studie ten stelligste en komt hiervoor met zeer goed onderbouwde argumenten. De regulator
stelt voornamelijk de uitgangspunten van Elia in vraag, maar wordt hierin telkens genegeerd.
Een van dé discussiepunten is de invloed van klimaatverandering en de mate waarin men
hiermee rekening houdt bij de berekening van de betrouwbaarheidsnorm (LOLE < 3 uur).
Wanneer staat onze bevoorradingszekerheid immers onder druk? Tijdens zeer strenge winters
(met als gevolg een extreme piek in verbruik). Maar met klimaatverandering daalt de kans juist
op extreme winters. Uit een klimaatstudie van de VUB onder leiding van onderzoeker Wim
Thiery blijkt dat de kans op zulke zeer strenge winters sterk is afgenomen.
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https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-reports/studies/13
082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf

Rekening houden met klimaatverandering in bevoorradingszekerheidsstudies is trouwens
volgens de nieuwe Europese regelgeving22 verplicht. Daarom vroeg de CREG aan Elia om haar
berekeningen nog eens opnieuw uit te voeren, deze keer wél rekening houdend met
klimaatverandering.
Wat blijkt? Onze zogenaamde bevoorradingsproblemen worden in de berekeningen van Elia
veroorzaakt door de extreem strenge winters van ’84 en ’86 die duidelijk een uitzondering
waren (zie afbeelding 2). In de berekeningen van Elia treden de grootste tekorten op in de
winters van ‘84 en ‘86 (LOLE = 149,8 uur en 91,7 uur respectievelijk). Het zijn net deze extreme
winters die bijzonder zwaar doorwegen in de berekening van de betrouwbaarheidsnorm. De
kans dat een extreme winter zoals die van ‘84 optreedt is echter net zeer klein geworden door
de klimaatopwarming. Als we enkel rekening houden met de 30 meest recente klimaatjaren,
zoals de Europese methodologie om rekening te houden met klimaatverandering vereist (optie
3), dan zakt de LOLE parameter aanzienlijk.

De CREG toonde bovendien aan dat als we ook rekening houden met een strategische reserve23,
de LOLE-parameter verder onder de 3 uur zakt (zie afbeelding 3). Met andere woorden: dan is
er géén probleem met de bevoorradingszekerheid en hebben we dus géén nood aan nieuwe
gascentrales.
22

Zie p. 12, ACER Decision on the ERAA methodology: Annex I,
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Anne
xes/ACER%20Decision%20No%2024-2020_Annexes/ACER%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA%20%20Annex%20I.pdf
23
Met een strategische reserve houden we bestaande (!) centrales (die normaal gezien zouden sluiten
wegens niet winstgevend genoeg) beschikbaar als back-up. In geval van nood kunnen deze centrales dan
opgestart worden. Een strategische reserve is het mechanisme dat België tot nu toe elk jaar voorziet
voor het garanderen van de bevoorradingszekerheid. Met een strategische reserve worden er echter
geen nieuwe gascentrales gebouwd.

afbeelding: LOLE parameter rekening houdend met verschillende klimaatjaren en/of strategische reserve (bron:
studie (E)2064, CREG)

De CREG heeft haar standpunt over de CRM al meermaals herhaald en deed dat recent nog bij
de bespreking van haar begroting 2021 in het Federaal parlement.

Afbeelding: Hoorzitting CREG, 01/12/20 in de commissie Energie

In mensentaal : we hebben géén nieuwe gascentrale nodig, onze bevoorradingszekerheid is
gegarandeerd.
Bezwaar:
De stelling dat dergelijke nieuwe OCGT-centrales noodzakelijk zijn om voor voldoende
vervangingscapaciteit te zorgen na de sluiting van de kerncentrales, aangezien de
zogenaamde ‘intermitterende’ energiebronnen zoals wind- en zonne-energie de

bevoorradingszekerheidsrisico’s onvoldoende zouden indekken tijdens strenge winters, werd
intussen volledig onderuit gehaald door een studie van de VUB in opdracht van de CREG.24
Op de meeste echelons van de politieke besluitvorming wordt de tegenargumentatie van
CREG25 door velen gevolgd, wat dus leidt tot veel contradictorische uitspraken en
berichtgeving.
De CREG concludeert dat de ELIA-studie over de bevoorradingszekerheid in België voor
2020-2030 op een aantal belangrijke punten kan verbeterd worden. Met die verbeteringen
zou de studie meer in lijn gebracht worden met de bestaande Europese wetgeving. Bepaalde
hypotheses van de voorliggende studie leiden tot een overschatting van de noden.
Gezien de impact van de kost van een CRM op de factuur van de consumenten, vindt de CREG
dat het belangrijk is om de capaciteitsnoden op een meer optimale en preciezere manier te
bepalen, met inachtneming van de bevoorradingszekerheid en het vermijden van en al te
grote overschatting van het nodige volume. De CREG suggereert om een bijkomende analyse
te vragen aan Elia waarbij de verbeteringen opgesomd in dit document geïntegreerd worden,
vooraleer te concluderen hoe groot een eventueel elektriciteitstekort is.
Teneinde zo efficiënt mogelijk tegemoet te komen aan de bekommernissen van de
bevoorradingszekerheid, kan het best naast de uitwerking van een marktbrede CRM, ook de
optie van een, eventueel aangepaste, Strategische Reserve open worden gehouden. Het Clean
Energy Package voorziet immers een hiërarchie waarbij eerst onderzocht moet worden of een
Strategische Reserve een eventueel elektriciteitstekort kan oplossen.
Bezwaar:
In deze dichte mist van tegenstrijdige, tendentieuze en onvoldoende onderbouwde
verklaringen, zou men dus een beslissing moeten nemen over een centrale die ons opnieuw
voor een periode van minstens 30 jaar zou vastketenen aan fossiele stroom!
Ondanks het gebrek aan coherentie op de verschillende beleidsniveaus is er wel degelijk
consensus op lange termijn: fossiele brandstoffen en CO2 uitstoot moet vermeden worden.
Een omgevingsvergunning afleveren zonder consistente en realistische beleidsvisie over de
essentiële en al-dan-niet noodzakelijke bestaansredenen van installaties die 25-30 jaar
operationeel zullen zijn is onverantwoord!
Juridische zorgen met betrekking tot CRM gerelateerd aan Europa
Wij baseren ons hier op de adviezen van Ember26 over de Europese energiemarkt en
ClientEarth27 als verstrekker van juridisch advies aan de Europese Commissie. Op 21 september
2020 heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat ze een diepgaand onderzoek heeft
geopend om na te gaan of het Belgisch capaciteitsmechanisme (BCM) dat de zekerheid van de

24

https://cris.vub.be/ws/portalfiles/portal/51473222/CREG_Report_FINAL.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1957EN.pdf
26
https://ember-climate.org/about
27
https://www.clientearth.org/about/who-we-are
25

elektriciteitsvoorziening moet waarborgen, in overeenstemming is met de Europese
reglementering inzake Staatssteun (zaak SA.54915)28.
In het kader van dit onderzoek heeft ClientEarth, een non-profit Europese milieurechtelijke
organisatie, observaties neergelegd bij de Europese Commissie op 16 november 2020
https://www.clientearth.org/media/fhbhskjz/belgian-capacity-mechanism-clientearth-observati
ons-on-sa-54915_16-nov-2020.pdf .
ClientEarth stelt meer bepaald dat het BCM in strijd is met de vereisten van de Verordening
2019/94329 betreffende de interne markt voor elektriciteit:
● Artikel 20, lid 3, c), en artikel 23,lid 5, e): ook al geldt er op de Belgische
elektriciteitsmarkt geen prijsplafond en wordt er een functie voor prijsbepaling op basis
van schaarste verwacht in België in 2022, de nationale beoordeling van de
toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening houdt geen rekening met deze
parameters in haar scenario;
● Artikel 21(4): een capaciteitsmechanisme kan slechts worden ingevoerd wanneer zowel
de Europese als de nationale beoordelingen van de toereikendheid van de
elektriciteitsvoorziening problemen op het vlak van de toereikendheid identificeren.
Niettemin is de Europese beoordeling niet beschikbaar;
● Artikel 21(7): in de wet-en regelgeving is de geleidelijke afschaffing van de BCM niet
voorzien;
● Artikel 24(1):
- De nationale beoordeling van toereikendheid moet gebaseerd zijn op de
Europese methodologie, hetgeen niet het geval is.
- De analyse van de buitenlandse toereikendheid is in de Belgische beoordeling
inconsistent met de eigen prognoses van de lidstaten, Frankrijk en Duitsland.
● Artikel 25(4): de in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte hoeveelheid
capaciteit wordt goedgekeurd op basis van een voorstel van de regelgevende instantie
en niet van de Staat, zoals het geval is.
Daarnaast worden ook de richtlijnen omtrent staatssteun ten behoeve van milieubescherming
en energie 2014-2020 geschonden:
● Paragraaf 220: het BCM is opgesteld om een onnodig groot deel over te laten aan
gascapaciteit
● Paragrafen 222-223: gelet op de marktontwikkelingen en de parameters vooropgesteld
in de nieuwe methodologie van de Europese beoordeling van de toereikendheid van de
elektriciteitsvoorziening, zou de Belgische beoordeling van de toereikendheid van de
elektriciteitsvoorziening geen capaciteitsproblemen mogen identificeren die de
invoering van een marktbrede BCM vanaf 2025 kan rechtvaardigen.
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https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0943

Bezwaar:
Op dit ogenblik is deze procedure hangende bij de Europese Commissie. De beslissing van de
Europese Commissie zal in principe binnen afzienbare tijd worden genomen en gepubliceerd.
Getoetst aan bovenstaand juridisch advies aan de Europese Commissie is het overduidelijk
dat er nu geen omgevingsvergunning kan gegeven worden aan LUMINUS NV voor de
hervergunning en uitbreiding van de Ringvaart-site. De verantwoording voor het dossier
stoelt dus op “het verkrijgen van rechtszekerheid” en “de ‘CRM’-markt vraagt een
engagement voor 15 jaar exploitatie na 2025”. Dit alles echter volledig gebaseerd op een
juridisch en financieel onzeker mechanisme!
----------------------------------------------------------------

3.3. ONTWIKKELINGSSCENARIO’S - ONDUIDELIJKE POLITIEKE VISIE EN
ONOMKEERBAARHEID VAN DE BESLISSING
LUMINUS meldt in de ontwerp project MER dat voor zover bekend er geen concrete
toekomstige ontwikkelingsprojecten zijn in de omgeving van de Ringvaart-site die mogelijk de
impact van de activiteiten op de Ringvaart-site wijzigen of cumulatieve effecten veroorzaken.
Bezwaar:
Dit is zeer kortzichtig aangezien dit project niet past in de toekomstvisie van elk van volgende
beleidsniveaus!

3.3.1. Europese visie
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment
_necp_belgium.pdfDe Europese Commissie windt er geen doekjes om: het Belgische energie-en klimaatplan 2030
is, na het samenvoegen van de drie afzonderlijke plannen van de gewesten en dat van de
federale overheid, een rommeltje.
Over de hele lijn gebuisd:
● Als je de effecten van de maatregelen in het plan optelt, zal ons land tegen 2030 zo’n
600.000 ton CO2 te veel uitgestoten hebben.
● De belangrijkste kritiek van de Commissie is dat het plan slecht onderbouwd en niet
coherent is.
● Hoewel de investeringsnoden in België wel duidelijk gekwantificeerd zijn, is onduidelijk
waar de centen vandaan gaan komen en bijgevolg ook wat de macro-economische
impact van de voorgestelde maatregelen is.
● Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in België zal tegen 2030 aanzienlijk onder het
EU-gemiddelde liggen. Het gebruik van wind-en zonne-energie zal tot 2030 relatief
bescheiden zijn.

Een korte bloemlezing van de meer specifieke commentaar met impact op dit project:
● België heeft nagelaten om aan te geven hoeveel subsidies er naar fossiele brandstoffen
vloeien.
● Ons land heeft intussen wel beloofd tegen het eind van dit jaar een oplijsting te maken
en in 2021 naar buiten te komen met een actieplan om die fossiele subsidies af te
bouwen.
● Voorts ontbreekt een duidelijk plan over hoe we mensen zullen opleiden voor de jobs
van de toekomst en hoe we de verschillende kansengroepen daarbij zullen betrekken.
● Europa bestudeert momenteel de vraag van België om het licht op groen te zetten voor
een steunmechanisme dat investeringen in nieuwe elektriciteitscapaciteit in ons land
moet stimuleren (CRM). Dit plan heeft alles te maken met de wettelijk vastgelegde
sluiting van de kerncentrales in Doel en Tihange tegen 2025.
● België is op weg de komende tien jaar het enige Europese land te worden waar het
aandeel van elektriciteit uit fossiele brandstoffen toeneemt.
Bezwaar:
Getoetst aan de Europese visie is het overduidelijk dat het niet wenselijk is om subsidies te
verlenen aan gascentrales (fossiele brandstof).

3.3.2. Belgische visie
We lopen achterop en worden gepenaliseerd!
https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
In het federaal regeerakkoord lezen we:
● “De omslag naar een koolstofvrije economie zal een voortdurende zorg van de regering
zijn. In de eerste plaats zetten we in op de ontwikkeling en bouw van hernieuwbare
energiebronnen – in het bijzonder wind- en zonne-energie – en dit in het hele land, van
Oostende tot Aarlen. Hernieuwbare energie en efficiënter energiegebruik moeten
geleidelijk aan vervuilende energiebronnen, met inbegrip van kernenergie, vervangen.”
● “Eind november 2021 wordt een volledig rapport over de geselecteerde projecten na de
veiling aan de regering voorgelegd. Dit rapport onderzoekt met name de
bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen. Als uit die monitoring
blijkt dat er een onverwacht probleem is met de bevoorradingszekerheid, zal de regering
gepaste maatregelen nemen zoals de aanpassing van de wettelijke kalender voor een
capaciteit tot 2 GW. In dit geval zal de regering in strikte eisen voorzien inzake veiligheid,
beveiliging, beschikbaarheid van de productiecapaciteit in de wintermaanden,
flexibiliteit in winter en zomer, en inzake de nucleaire rente. Een eventuele negatieve
impact van deze aanpassing voor de geselecteerde projecten in de CRM wordt
onderzocht en desgevallend gepast vergoed.”
Bezwaren:
Getoetst aan deze stellingen is het overduidelijk dat nu geen omgevingsvergunning kan
gegeven worden voor dit project aan Luminus NV. Door het feit dat gascentrales afgeschreven
worden over een periode van 25 jaar ketenen we ons voor dezelfde periode vast aan fossiele
brandstoffen. Bovendien is een euro investering in gas een euro minder die geïnvesteerd
wordt in hernieuwbare energie! Als overheid verbindt u hiermee al vooraf de belastingbetaler

voor het vergoeden en compenseren van hoogstwaarschijnlijk zinloze investeringen die
Luminus NV zou uitvoeren op de site.
Minister Van der Straeten verklaart dat de investeringskosten voor bijkomende gascentrales
momenteel onmogelijk zijn in te schatten en het is dus te verwachten dat de energiefactuur
van de burgers uiteindelijk nog beduidend hoger zal liggen. Dergelijke investeringen zijn
zinloos, onrealistisch en een verspilling van belastinggeld omdat ze veel bijkomende
C02-emissies genereren, slechts een tijdelijke oplossing zijn en de ontwikkeling van
toekomstige duurzame stroomproductie afremmen.
● Om de bevoorrading te verzekeren wil minister Van der Straeten via het zogenaamde
CRM-systeem subsidies geven aan energiebedrijven – om een handje te helpen. Op
vraag van de minister is nu een nieuwe studie uitgevoerd naar de kosten van het
CRM-systeem. Consultant Haulogy landt hierbij tussen 238 en 253 miljoen euro per
jaar30. Over een looptijd van vijftien jaar gezien komt dat neer op een totale kost
tussen 3,6 en 3,8 miljard euro. Voor de exacte kosten is het weliswaar wachten op de
veilingen van de subsidies zelf.
● In het huidige plan van de federale regering dat bij de Europese Commissie ligt, is niets
terug te vinden over de voorziene budgetten voor deze centrales. De energieregulator
houdt er rekening mee dat alle kosten uiteindelijk via de elektriciteitsfactuur zullen
doorgerekend worden aan de verbruiker. In een eerder rapport31 schatte de CREG de
kostprijs van de steunregeling op 9 tot 14 miljard EUR over een periode van 15 jaar.
● Het steunmechanisme dat we tot nu toe gebruiken om bevoorradingszekerheid te
garanderen is de ‘Strategische Reserve’. Dit houdt bestaande centrales, die normaal
gezien zouden sluiten wegens niet winstgevend genoeg beschikbaar als back-up. Deze
opereren dus “buiten de markt” en worden op vraag van Elia ingeschakeld in geval van
nood. Bij het invoeren van de Belgische CRM zouden de nieuwe gascentrales opereren
“binnen de markt”. De elektriciteitsmarkt bepaalt dus welke capaciteit (wind, gas,
nucleair, …) energie mag leveren.
● Het CRM-mechanisme in principe “technologie-neutraal”. Elke technologie mag
deelnemen. Maar: de goedkoopste technologie die ten alle tijden energie kan leveren
zijn de conventionele gascentrales. Het CRM-mechanisme zal dus de ontwikkeling van
duurzame stroomproductie afremmen en voornamelijk subsidies toekennen aan
projecten die draaien op fossiele brandstoffen!
● Indien we doorgaan met dergelijke centrales zal België in 2030 één van de meest
vervuilende elektriciteitsnetwerken in de EU hebben, omwille van de grote
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, voornamelijk fossiel gas.
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● Tussen 2018 en 2030 zal België één van de slechts twee landen in de EU zijn waar de
uitstoot van de elektriciteitssector blijft stijgen.
● Tussen 2018 en 2030 plant België de grootste toename van elektriciteitsproductie uit
fossiel gas in de EU.
● Tegen 2030 zal België een van de EU-landen zijn die het meest afhankelijk zijn van
fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie.
● Tussen 2018 en 2030 is België het enige land in de EU waar de afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen voor elektriciteitsopwekking daadwerkelijk toeneemt.

● Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in België zal tegen 2030 aanzienlijk onder
het EU-gemiddelde liggen.
● Het gebruik van nieuwe duurzame elektriciteit het komende decennium blijft ook
onder het gemiddelde.

3.3.3. Vlaamse visie
In het Vlaams regeerakkoord lezen we:
● “Door de nadruk te leggen op technologische innovatie kunnen onze bedrijven en
kennisinstellingen veel doen, zonder onze economische groei, de concurrentiepositie
van onze ondernemingen en onze maatschappelijke welvaart te fnuiken. We streven
naar een vermindering van minstens 80% van de uitstoot van broeikasgassen in
Vlaanderen tegen 2050. We hebben in Vlaanderen voldoende ondernemerschap,
creativiteit, kennis en expertise in huis om die klus te klaren. We trekken daarbij voluit
de kaart van de energie-efficiëntie en verdubbelen wind- en zonne-energie tegen 2030.
Verstandiger omgaan met energie tempert ook onze energiefactuur.”
● “We werken samen met de industrie aan oplossingen voor grote maatschappelijke
uitdagingen. De klimaatuitdaging zetten we om in een economische opportuniteit. Het
genomen engagement met betrekking tot de Moonshot “Vlaanderen CO2-neutraal”
wordt gehonoreerd. We realiseren voor dit onderzoeksprogramma een decretaal kader
dat rechtszekerheid kan bieden voor de lange termijn. We ondersteunen de uitbouw van
CCS-netwerken en CCU-installaties (Carbon Capture & Storage/Usage), en doen hiervoor

maximaal beroep op Europese middelen. We investeren in dit verband ook verder in
onderzoek naar duurzame en hernieuwbare energie. We hebben hierbij de ambitie om
Europese koploper te worden in onder meer waterstof.”
● In haar visie rond omgeving: “Investeren in alle soorten van groen in Vlaanderen levert
extra kansen voor natuurbeleving, verhoogt de leefbaarheid van onze steden en
gemeenten, is goed voor biodiversiteit, legt CO2 vast en vermindert het
hitte-eilandeffect.”
In een recente resolutie van het Vlaams Parlement32 lezen we:
● “ook Vlaanderen moeten omschakelen naar brandstoffen en grondstoffen met een zo
laag mogelijke CO2-inhoud. Dat betekent in de eerste plaats dat de Vlaamse industrie en
economie en het Vlaamse energiesysteem gefaseerd hun afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen zullen moeten verminderen en uiteindelijk afbouwen. In de plaats daarvan
moet zo veel mogelijk de kaart worden getrokken van hernieuwbare energiebronnen en
van hernieuwbare grondstoffen en materialen binnen een circulaire economie.”
● “Het is dus bijzonder onverstandig om op dit moment te kiezen voor de aanvoer van
fossiele brand- of grondstoffen…”
In de meest recente langetermijn-klimaatstrategie (4 feb 2020)33 gerapporteerd aan de
Europese Commissie maakt Vlaanderen de volgende statements:
● “In de elektriciteitssector is er in het laatste decennium enorme vooruitgang geboekt op
vlak van hernieuwbare energieproductie, met sterke efficiëntiewinsten en prijsdalingen
voor wind- en zonne-energie tot gevolg. De volgende uitdaging is de doorbraak van
technologieën en innovaties die toelaten om deze intermitterende energiebronnen op
grote schaal te integreren in ons energiesysteem, waarbij vooral vraagsturing en
efficiënte, langdurige energieopslag een belangrijke sleutelrol hebben te spelen”.
● “De belangrijkste uitdaging is de energietransitie waarbij de energievraag die vandaag
bijna volledig fossiel wordt ingevuld, op een alternatieve manier wordt ingevuld. Na het
toepassen van energie-efficiëntie blijft er nog een significante energievraag in te vullen
met energieopwekking die leidt tot betaalbare en wereldwijd competitieve prijzen. Deze
energie zal voor een gedeelte in Europa opgewekt kunnen worden, maar ook
geïmporteerd worden zodat een internationale benadering cruciaal is om de
randvoorwaarde in te vullen. Bij de verdere uitwerking van het klimaatbeleid zal worden
ingezet op een verhoogde integratie van beleidsdoelstellingen: in plaats van een
klimaatbeleid te voeren naast of bovenop andere beleidsmaatregelen, zal de
klimaatdimensie mee geïntegreerd worden bij de ontwikkeling en implementatie
beleidsmaatregelen in de verschillende relevante beleidsdomeinen (een zogenaamde
climate mainstreaming), om zo te komen tot een coherent beleidskader.”
Bezwaren:
Een vergunning voor het dossier Luminus Ringvaart past totaal niet in dit plaatje!
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Een omgevingsvergunning afleveren is een haast onomkeerbare situatie creëren op de
Ringvaart-site met verstrekkende gevolgen voor decennia en druist in tegen alle richtingen die
Vlaanderen vooropstelt. Meer nog: technologische innovatie en duurzame alternatieven
waarbij Vlaanderen koploper wil worden, worden teniet gedaan.
Deze investering past totaal niet in de langetermijnstrategie die Vlaanderen in detail
schetst in haar rapportering naar de EU.
Daarenboven dient gesteld dat de hierboven omschreven Vlaamse toekomstvisie en
klimaatbeleid op zich al ontoereikend zijn om de klimaatdoelstellingen vooropgesteld in
de Parijs-akkoorden en de European Green Deal te halen.

3.3.4. Oost-Vlaamse visie
Onder punt 1.3.2.2 van de ontwerp project MER m.b.t. het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
staat het volgende vermeld: “Het projectgebied is gelegen in de haven van Gent als beschreven
in het Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen (24 maart 2004).’ In Bijlage IV
verwijst men verder naar het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (2°
herziening goedgekeurd 18/07/2012). Het is algemeen relevant in de provincie
Oost-Vlaanderen. In het PRS wordt de provinciale visie op de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen in de provincie toegelicht en worden de taakstellingen die opgelegd zijn door de
hogere overheid verder uitgewerkt.
In 2019 is ter actualisatie en herwerking van het bestaande Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan beslist tot de opmaak van een nieuw Provinciaal Beleidsplan Ruimte met
planhorizon 2050, op basis van de kernnota ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Deze
kernnota beschrijft 3 ‘transversale systemen’, waaronder ‘energiesystemen’. Daarbij stelt de
Provincie Oost-Vlaanderen zich de ambitie om klimaatgezond te zijn tegen 2050, waarbij de
netto uitstoot van CO2 herleid wordt tot nul. Daarbij wil men kansen creëren om de
energietransitie te versnellen binnen een ruimtelijk kader om wildgroei en ruimtelijke
verrommeling te voorkomen. Eind 2019 werd een publieke bevraging georganiseerd over deze
conceptnota en intussen is men gestart met de opmaak van een voorontwerp beleidsplan.”
In bijlage IV van de ontwerp Project MER staat bovendien geschreven: “De doelstelling
verwoordt in de Conceptnota van de provincie Oost-Vlaanderen is derhalve van toepassing op
de site”. In het Team MER Scopingsadvies dd. 20 juli 2020 geeft men tevens volgende
aanbeveling: “Wat mogelijks relevant is uit de conceptnota van het Provinciale Ruimtelijk
Structuurplan kan reeds indicatief vermeld worden.”
Op het niveau van de provincie (Oost-Vlaanderen) wordt, in lijn met de europese
doelstellingen, de ambitie uitgesproken tot klimaatneutraliteit tegen 2050. Als allereerste
speerpunt om die doelstelling te kunnen behalen, vermeldt ze “Groene energie van eigen
bodem”. En concreter: “Tegen 2050 is Oost-Vlaanderen volledig zelfvoorzienend op het vlak
van duurzame energieproductie. De provincie volgt hierbij een lineair pad: 40% van de totale
energiebehoefte tegen 2020, 60% tegen 2030 en 100% tegen 2050”. Het halen van de
provinciale doelstellingen in lijn met de akkoorden van Parijs hangt dus voornamelijk af van

de vergroening van de energieproductie, wat lijnrecht staat tegenover het uitbreiden van de
energieproductie op basis van aardgas. Dat dit relevant is voor dit dossier blijkt uit punt
1.3.2.2 van de ontwerp project MER m.b.t. het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan: “Het
projectgebied is gelegen in de haven van Gent als beschreven in het Provinciaal ruimtelijk
structuurplan Oost-Vlaanderen (24 maart 2004).’ In Bijlage IV verwijst men verder naar het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (2° herziening goedgekeurd
18/07/2012). Het is algemeen relevant in de provincie Oost-Vlaanderen. In het PRS wordt de
provinciale visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie toegelicht en
worden de taakstellingen die opgelegd zijn door de hogere overheid verder uitgewerkt. In
bijlage IV van de ontwerp Project MER staat bovendien geschreven: “De doelstelling
verwoord in de Conceptnota van de provincie Oost-Vlaanderen is derhalve van toepassing op
de site”. In het Team MER Scopingsadvies dd. 20 juli 2020 geeft men tevens volgende
aanbeveling: “Wat mogelijks relevant is uit de conceptnota van het Provinciale Ruimtelijk
Structuurplan kan reeds indicatief vermeld worden.”

3.3.5. Gentse visie
a) Gents Klimaatplan
In bijlage IV van de ontwerp project MER staat aangegeven dat het project dient afgetoetst te
worden aan de inhoud van het Gents Klimaatplan34: “Het klimaatplan van de stad Gent focust
op sociaal klimaatbeleid, een transitie naar gasloze verwarming en klimaatadaptatie. De stad
streeft ernaar om tegen 40% minder CO2 uit te stoten en klimaatrobuust te zijn. Het doel is om
tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Concreet wil de stad Gent voor de zware industrie als
makelaar op te treden bij de uitwisseling van reststromen tussen grote bedrijven. De Ringvaart
site van Luminus stoot CO2 uit en bevindt zich op het grondgebied van de stad Gent. De
doelstelling verwoordt in het Gents Klimaatplan is derhalve van toepassing op de site.”
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Op de website van Stad Gent geeft men volgende ambities van Gent Klimaatstad weer:
“We willen van Gent een klimaatneutrale stad maken. Dat betekent dat er geen netto uitstoot
meer mag zijn van (menselijke) broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO₂) en methaan.
Daarbovenop willen we een stad creëren die is opgewassen tegen de gevolgen van
klimaatverandering zoals droogte, hitte en wateroverlast. Beide klussen moeten geklaard zijn
tegen 2050.”
Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) levert jaarlijks de basisdata voor de
Gentse CO2-uitstoot, aangevuld met lokale databronnen. Op onderstaande grafiek zien we dat
de CO2-uitstoot in de periode 2007-2018 aanzienlijk daalde. Toch geeft men bij Stad Gent aan
dat de huidige trendlijn onvoldoende is om de doelstelling van -40% CO2 in 2030 te halen.

Bovendien heeft de gemeenteraad van Gent heeft in januari voor 400.000 euro goedgekeurd
voor onderzoek naar het ‘fossielvrij’ maken van woonwijken35. De eerste wijken waar
‘aardgasvrij’ bouwen mogelijk moet worden zijn Muide–Meulestede en Mariakerke.
Bezwaren:
Stad Gent meldt nog dat om Gent klimaatneutraal te maken tegen 2050, er een versnelling
hoger geschakeld moet worden. Om dat waar te maken bundelde de Stad Gent de
doelstellingen en acties in een derde klimaatplan voor de periode 2020-202536.
Het project van Luminus op de Ringvaart is tegenstrijdig met volgende doelstellingen in dit
plan:
● geen netto uitstoot meer van (menselijke) broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO₂)
● klimaatneutrale haven
● gasloos verwarmen tegen 2050
● minder verharding
Op de raadpleegomgeving van e-besluitvorming Stad Gent is volgende document niet
consulteerbaar voor burgers: 2021_CVB_01334 - 2665/PRMER/3 - Gecoördineerd advies voor
ontwerp-MER voor de uitbreiding en hervergunning van Luminus NV aan de Ringvaart te Gent
Enkel via externe media (reportage AVS Oost-Vlaamse Televisie) waren wij burgers in staat de
beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen in te zien. Dit is een schending van
35
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de wet op openbaarheid van bestuur

b) Gents Mobiliteitsplan
In Bijlage IV van de ontwerp project MER wordt eveneens aangegeven dat het project kadert in
de beleidsvoorwaarden opgenomen in het Mobiliteitsplan Gent van 29 september 2015. Verder
verwijst men hier ook naar de sterk doordrongen nieuwe en duurzame mobiliteitsambities
vermeld in het Plan die moeten waargemaakt worden. Eén van de acties m.b.t. het havengebied
is het bevorderen van de leefbaarheid door de uitwerking van de lage emissiezone (LEZ).
Bezwaar:
Een vergunning verlenen aan een energieproject op basis van fossiele brandstoffen zoals dit
van Luminus op de Ringvaart-site staat haaks op de inspanningen die gevraagd worden aan
burgers via het invoeren van een Lage Emissiezone in het kader van het Mobiliteitsplan Gent.
Dit zou getuigen van een ernstig gebrek aan sociale rechtvaardigheid, aangezien de
inspanningen voor de burger in verhouding met deze van de industrie veel zwaarder
doorwegen op de financiële balans van diezelfde burgers.
-------------------------------------------------------

3.4. HET BEDRIJF LUMINUS EN ECONOMISCHE INDICATOREN
3.4.1. LUMINUS
Een interessante verklaring opgenomen in ontwerp project MER:
EDF Belgium is een productieonderneming van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de
energiesector, en heeft 63,5% van de aandelen van Luminus in handen. EDF Belgium heeft
bovendien een participatie in de kerncentrale van Tihange.

In een artikel in De Tijd37 van 9 juni 2020 kan men echter lezen dat Luminus een
minderheidsbelang bezit in de centrales Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3. De vier jongste
Belgische reactoren worden uitgebaat door concurrent Engie Electrabel, maar Luminus houdt
er een participatie in aan van iets meer dan 10 procent. Deze participatie is al jaren
verlieslatend en het verlies is nog eens verergerd in 2019 door de herziening van de nucleaire
provisies die Luminus zwaar hebben getroffen. Een onafhankelijke commissie besliste eind
vorig jaar dat 2,1 miljard spaargeld extra opzij gezet moet worden om straks de sluiting en de
ontmanteling van de kerncentrales te financieren. Dat kostte Luminus in 2019 55 miljoen euro.
Bezwaar:
Een argument dat kan aangevoerd worden is dus dat Luminus door de investering in nieuwe
gascentrales op de Ringvaart-site hun verlieslatende activiteiten in de kerncentrales en het
kostenplaatje gelinkt aan de sluiting ervan probeert te compenseren door een investering in
nieuwe gascentrales die inkomsten zou opleveren via subsidies verkregen door middel van
het voorgestelde CRM-mechanisme (dus mede ten laste van de belastingbetalers).
De financiële resultaten van Luminus zijn alles behalve rooskleurig: na twee moeilijke jaren
kruipt de energieleverancier Luminus uit de rode cijfers. Maar de marges blijven flinterdun. Op
een omzet van 2,5 miljard euro boekt het bedrijf amper 11 miljoen euro winst. De winst is zeer
bescheiden voor een bedrijf met de omvang van Luminus. Op een omzet van 2,5 miljard euro
haalt de energieleverancier een nettomarge van amper 0,4 procent. Vooral de participaties in
de kerncentrales zijn dus de boosdoener.
In de ontwerp project MER beweert Luminus het volgende:
“Door het niet vergunnen van de geplande wijzigingen zal er voor de huidige en toekomstige
vraag naar elektriciteit, de reden van aanvraag tot hervergunning en uitbreiding, elders
geïnvesteerd moeten worden. Echter, het opwekken van elektriciteit op een andere locatie zal
gelijkaardige milieueffecten met zich meebrengen.”
Bezwaar:
Dit is totaal onjuist!
1) Cfr. onder 3.2. Verantwoording de argumenten van ELIA, weerlegd door CREG mbt
bevoorradingszekerheid. Er “moet” niet geïnvesteerd worden om de Belgische
bevoorradingszekerheid van energie te garanderen!
2) Indien voor het verhogen van de bevoorradingszekerheid verder wordt ingezet op
hernieuwbare en duurzame energiebronnen zullen de milieueffecten veel minder
ingrijpend zijn dan in het geval van gascentrales!

3.4.2. Werkgelegenheid
In de ontwerp project MER staat het volgende vermeld: “De aanlegfase van de bijkomende
geplande productie-eenheden zal een 12-tal maanden duren en gedurende deze periode zullen
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er een 100-tal additionele arbeiders, technici en project-mensen aanwezig zijn op de site, met
een maximum van een ca. 150.”
Bezwaar:
Hierbij willen wij toch aanhalen dat dit In België dus betekent (toch voor wat betreft grotere
bouwprojecten) dat veel van deze arbeiders in het buitenland38 gedomicilieerd zijn (in landen
als Roemenië, Bulgarije of Polen) en waarbij dus een gedeelte van de investeringskost
afkomstig van de belastingbetaler naar het buitenland verdwijnt.
Bij de bespreking van de alternatieven in de ontwerp project MER meldt Luminus: “Daarnaast
kan Luminus bij het niet toekennen van een vergunning beslissen elders de activiteiten uit te
bouwen of uit te breiden. Hierdoor worden niet enkel de milieueffecten verplaatst, ook andere
aspecten die met het bedrijf samenhangen, zoals de tewerkstelling, kunnen verplaatst
worden naar andere bedrijven/sites.”
Bezwaar:
De argumentatie van Luminus over de impact op de tewerkstelling in de regio is sterk
overdreven gezien volgende verklaring in de nota van de architect (bijgevoegd in de stukken
beschikbaar op het Omgevingsloket onder de naam ‘_2020-001 - OMV - nota architect 2’)
onder punt 8 - mobiliteit: “Voor de uitbating van de bijkomende gasturbines is geen
bijkomend personeel nodig.”
Uit nieuw onderzoek van McKinsey39 blijkt dat Europa klimaatneutraal kan worden zonder
nettokosten voor de samenleving. Een vlotte transitie zou een verlaging van de gemiddelde
kosten van levensonderhoud voor huishoudens met lage en middeninkomens betekenen. Een
doeltreffend beheer van de energietransitie zou Europa bovendien een nettowinst van bijna 5
miljoen banen kunnen opleveren. Die toename van de werkgelegenheid zou het resultaat zijn
van grote verschuivingen in de samenstelling van de Europese beroepsbevolking. De prognoses
geven aan dat tegen 2050 ongeveer 6 miljoen banen zullen verdwijnen. In dezelfde periode
kunnen er door de overgang naar een koolstofvrije economie zo'n 11 miljoen banen worden
gecreëerd: genoeg om de ontslagen werknemers aan het werk te helpen, plus nog eens 5
miljoen extra. Om een voorbeeld te geven van onze prognoses voor 2050: in de
elektriciteitssector zou de netto-toename 1,5 miljoen banen bedragen, waaronder bijna
700.000 banen in zonne-energie en 450.000 banen in windenergie. De directe
werkgelegenheid in de sector zou met meer dan 66% toenemen. Het banenverlies zal het
meest uitgesproken zijn in bepaalde sectoren, zoals olie en gas. Het algemene effect van de
overgang zal een blijvende toename van de werkgelegenheid zijn, eenvoudigweg omdat er
zoveel werk moet worden verzet. Om tot een netto nul-emissie te komen moet Europa de
komende 30 jaar zijn capaciteit voor het opwekken van hernieuwbare energie aanzienlijk
opvoeren. Aangezien die infrastructuur om de 20 jaar of zo moet worden vervangen, is een
gezonde vraag naar fabrieksarbeiders en installateurs verzekerd.
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3.4.3. Overige potentiële investeringen in nieuwe gascentrales in België
Naast de uitbreiding van de Luminus Ringvaart-site zijn er in België nog tal van andere plannen
voor de bouw van nieuwe gascentrales. Eén van de grotere geplande gasprojecten in België, nl.
het Antwerps project van BASF in samenwerking met Engie-Electrabel, werd recent afgevoerd
wegens economisch onzeker! Een ander argument dat wordt aangevoerd is dat men door de
bouw van nieuwe gascentrales de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie en het
afbouwen van de CO2-emissies niet zou halen.
https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/basf-maakt-kruis-over-nieuwe-antwerpse-gascentrale/
10283036.html

Bezwaar:
Gascentrales zoals deze zullen 25 tot 30 jaar (sommigen beweren zelfs 40 jaar)
moeten draaien vooraleer ze rendabel zijn. Vandaar ook de nood om te subsidiëren. Luminus
rekent dus op de overheid om de bouw en de operationele activiteiten te kunnen financieren.
Met andere woorden: een groot deel van de kosten voor het project komt ook bij de
belastingbetaler terecht. Hetzelfde voor de afbraak: de volgende generaties zullen daar
mogen voor opdraaien. De plannen voor andere potentiële nieuwe gasinvesteringen worden
intussen afgevoerd wegens economisch onzeker en nefast voor het behalen van de
doelstellingen op het vlak van CO2-emissies!

3.4.3. ETS
Stad Gent geeft als argument voor de goedkeuring van deze vergunning aan dat de eventuele
opstart van de nieuwe gascentrale zou vallen onder het Europese ETS-systeem en dus niet zou
in rekening dienen gebracht te worden in het nieuwe Gentse Klimaatplan.
Bezwaar:
Op pagina 235 van de ontwerp project MER geeft Luminus nochtans zelf het volgende aan:
“De Ringvaart site van Luminus stoot CO2 uit en bevindt zich op het grondgebied van de stad
Gent. De doelstelling verwoordt in het Gents Klimaatplan is derhalve van toepassing op de
site.”
In Europa moeten grote elektriciteitscentrales emissierechten kopen voor de CO2 die ze
uitstoten. Die rechten zijn wat de term impliceert: zonder emissierechten kunnen ze geen CO2
uitstoten en dus ook niet draaien. Het idee is dat door de kost die het systeem op CO2 plakt,
bedrijven een economische impuls krijgen om minder uit te stoten en te investeren in
alternatieven. Kernenergie en hernieuwbare energie zijn klimaatneutraal en moeten daarom
geen emissierechten voorleggen.
De emissiehandel startte in 2005, onderging vele aanpassingen, en is niet perfect. Maar de prijs
van een ton uitgestoten CO2 ligt momenteel op €32, en dat is een historische piek.40 Het
belangrijkste aspect van de emissiehandel is eigenlijk niet eens de prijs van CO2, maar het
plafond op de totale toegelaten uitstoot. Dat plafond neemt stelselmatig af in overeenstemming
met het Europese lange termijn doel. Het bepaalt hoeveel emissierechten er in totaal in
circulatie zijn.
Daarom redeneren sommigen dat het toevoegen van nieuwe fossiele elektriciteitscentrales er
niet toe doet onder de emissiehandel. De extra uitstoot door de nieuwe centrales zal de prijs
van CO2 in het systeem opdrijven. Meer vervuilende centrales zien hun kosten stijgen, draaien
minder en stoten dus minder uit. Het nettoresultaat is nul.41
Een groep aan de universiteit van Leuven nuanceert deze redenering42. Een van de recentste
innovaties in de Europese emissiehandel is een soort buffer die overtollige emissierechten uit
circulatie neemt. Dat is een oplossing voor een oud zeer: het overaanbod aan emissierechten.
Als gevolg van economische crisissen, technologische vooruitgang en hard lobbywerk door de
industrie zijn er in de Europese emissiehandel veel te veel rechten in omloop. Dat zorgt ervoor
dat de uitstoot niet snel genoeg daalt. De buffer haalt overtollige emissierechten uit circulatie,
en vernietigt die na verloop van tijd.
Het is een technisch proces, maar het komt erop neer dat de buffer de CO2 prijs laat stijgen en
de emissies zo sneller dalen. Dat is geweldig. Alleen komt dit met een keerzijde: het maakt de
40
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markt minder voorspelbaar en transparant. Nieuwe Belgische gascentrales zullen zo effectief
leiden tot een verhoogde Europese uitstoot. Ergens tussen 2 en 36 miljoen ton. Dit is
respectievelijk 0,005% en 0,08% van de 44 miljard emissierechten die in circulatie komen. Dat is
niet veel, maar iedere ton extra uitstoot is er natuurlijk een te veel.
Bezwaar:
Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat deze nieuwe gascentrales voor een meeruitstoot
van 2,25 – 36 miljoen ton CO2 op EU niveau zullen zorgen. De uitstoot van de nieuwe
gascentrales wordt niet (volledig) gecompenseerd onder het Europese emissiehandelsysteem
ETS volgens onderzoekers van de KU Leuven43.

3.4.4. Gas is not the future! - financiële steun en investeringsbereidheid voor
gasinfrastructuur slinken wereldwijd
Bezwaar:
Bij de voorstelling van de jaarresultaten 2020 verklaarde de Voorzitter van de EIB44 letterlijk
het volgende: “Gas is over!” Dit is een serieuze breuk met het verleden, maar als er geen
einde komt aan het gebruik van onverminderd gebruik van fossiele brandstoffen, zullen we de
klimaatdoelstellingen niet kunnen halen", voegde hij eraan toe. Gas krijgt beperkte steun in
het kader van de klimaatroutekaart van de EIB. Alleen energiecentrales die minder dan 250
gram CO2 per kilowattuur uitstoten, komen momenteel in aanmerking voor steun uit hoofde
van de EIB-voorschriften, en de EIB is voornemens haar decarbonisatiebeleid voort te zetten
door alle financiering voor fossiele brandstoffen voor het eind van het jaar geleidelijk stop te
zetten. De financiering van grootschalige energieproductie op basis van olie, aardgas,
steenkool of turf, upstream olie- en gasproductie of traditionele gasinfrastructuur zal worden
stopgezet tegen 1 januari 2021, legde de EIB uit. In plaats daarvan zal meer financiering gaan
naar energie-efficiëntieprojecten, hernieuwbare-energieprojecten, groene innovatie en
onderzoek, aldus Hoyer.
Bezwaar:
Steeds meer rapporten wereldwijd wijzen op de dalende bereidheid om te investeren in
fossiele infrastructuur. Zoals de studie van de IEEFA45 (Institute for Energy Economics and
Financial Analysis) met als titel “Flogging a Dead Horse: Why the Gas Industry Can’t Stimulate
the Economy” (letterlijk vertaald - “Een dood paard geselen: Waarom de gasindustrie de
economie niet kan stimuleren”). Hierin wordt onder andere vermeld dat gas internationaal
niet langer een rol als overgangsbrandstof vervult. Batterijen op grote schaal zijn nu
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kosten-concurrerend met gas waardoor deze een deel van het marktaandeel van gas
overnemen voor de bevoorrading van piekstroom. Investeren in nieuwe gascentrales leidt tot
een risico op miljarden gestrande investeringen!
---------------------------------------------------------

3.5. INSTALLATIES EN BRANDSTOF STOOM- EN GASCENTRALES
3.5.1. Aardgas
De STEG-centrale en de geplande OCGT-installaties van Luminus NV zullen worden
aangedreven door het verbranden van aardgas.
Bezwaren:
Het nadeel daarbij is dat er uiteindelijk toch CO2 in de atmosfeer komt, terwijl dat bij winden zonne-energie niet het geval is, en extra CO2-emissies niet toelaatbaar zijn in het kader van
de huidige klimaatcrisis.
Dit nadeel zou kunnen worden verminderd via een pan-Europees elektriciteitsnet dat toelaat
om grote hoeveelheden elektrische energie over grote afstanden te transporteren.
Gas- of steenkoolcentrales kunnen niet helpen om onze CO2-uitstoot te doen dalen, zegt men
op de website energids.be (een initiatief van Sibelga)46. Hier alvast hun overzicht van de
verschillende energiebronnen met hun respectieve CO2-uitstoot voor het opwekken van 1 kWh
stroom:

Ook Bond Beter Leefmilieu47 vindt gascentrales geen toekomstgerichte oplossing:
"Energieproductie en industrie vallen onder een geleidelijk dalend Europees emissieplafond.
Komt er in België een gascentrale bij, dan moet er ergens anders een andere
46
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productie-eenheid uit. Moeten er vanwege de kernuitstap dan maar volop nieuwe
gascentrales bijkomen? Uiteraard niet. Toekomstgerichte oplossingen moeten voorrang
krijgen. Denk aan vraagsturing, waarbij bedrijven en gezinnen hun gebruikmaximaal
afstemmen op de productie van hernieuwbare energie, een verhoogde connectie met de
buurlanden en de versnelde uitbouw van zonne- en windenergie. Europa wijst er ons op dat
de strategische reserve (energiecentrales die nu uit dienst zijn, maar in geval van nood
kunnen bijspringen) ook een trapje hoger staat dan steun voor nieuwe centrales om de
bevoorrading te verzekeren."

3.5.2. Fluxys
Als primaire energiebron voor de gasturbine wordt aardgas gebruikt. Het aardgas wordt
aangeleverd door Fluxys via pijpleidingen. Tijdens de aanlegfase zal rekening gehouden
worden met de aanwezigheid van nutsvoorzieningen, waaronder ook volgende
aardgasvervoersinstallaties van Fluxys:
● 3.42571 GENT-STORA ENSO ND 250 – 80 bar;
● 3.42570 GENT (WONDELGEM – ZEEHAVEN) ND 250 – 80 bar;
● 3.42495 EVERGEM(CAELEBEEK-DOORNZELE) ND 250 – 66,2 bar;
● 3.42351 GENT – E.C. RINGVAART ND 250 – 80 bar;
● 3.42500 GENT (WONDELGEM – S.P.E.) ND 250 – 66,2 bar;
● 3.42480 GENT (WONDELGEM – TELLING) ND 150 – 66,2 bar;
● 4.42480 WONDELGEM (BUITENRING) STATION; en,
● 8.42570 GENT (ZEEHAVEN)-EVERGEM – OV.
Bezwaren:
Wij wensen te wijzen op het feit dat het aardgas aangeleverd door Fluxys uit diverse
controversiële48 bronnen afkomstig is, waarvan kan aangetoond worden dat de deze zeer
nefast zijn in het kader van de wereldwijde klimaatcrisis. De impact van de ontginning van het
aardgas dat zal gebruikt worden in de installaties van Luminus op de Ringvaart-site dient dus
overeenkomstig de EU-richtlijnen mee in rekening gebracht te worden bij de beoordeling van
deze milieuvergunningsaanvraag!
Sinds de energieliberalisering startte Fluxys een expansieverhaal. Daardoor behoort het tot de
grootste vier gasnetbeheerders in Europa. Het bouwde mee een gasinvoerterminal in Frankrijk
en een pijpleiding in de Balkan die gas uit Azerbeidzjan naar Europa voert. Fluxys trok ook op
overnamepad in Duitsland, Zwitserland en Griekenland. Al die investeringen pasten min of meer
in het credo van investeren in Europese infrastructuur die extra gasstromen naar België kan
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brengen. Begin 2021 leest men in de pers dat gasnetbeheerder Fluxys zijn vleugels spreidt van
Zeebrugge tot Singapore en Brazilië.49
Bezwaren:
Die koerswijziging roept vragen op over het gemeentelijk aandeelhouderschap, de risico's en
de klimaatdoelstellingen! Gasnetbeheerder Fluxys is voor 77,5 procent in handen is van de
gemeenten via de holding Publigas.
Mede door het koele Europese beleid rond aardgas besloot Fluxys om ook buiten Europa te
investeren, maar een gaspijplijn in Brazilië en plannen voor terminals voor vloeibaar aardgas
(lng) in Latijns-Amerika en Azië hebben niet direct een link met het Belgische gasnet. Er rijzen
ook vragen over de financiële betrokkenheid van de gemeenten. De gemeenten trekken hun
portefeuille niet open voor de groei van het gasbedrijf. In de commissie Binnenlands Bestuur
van het Vlaams Parlement werd op 19 januari 2021 gedebatteerd dat de lokale besturen uit
de lucht komen vallen en stellen dat ze helemaal geen zicht hebben op de werking van Fluxys.
Dat is door ettelijke steden en gemeenten beaamd. Zoals vermeld in het verslag van de
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams
Parlement van 20 januari 2021, is er dus wel degelijk een probleem met transparantie en
vooral ook met de impact van een lokaal bestuur en van de lokale volksvertegenwoordiging
op een instelling van algemeen nut zoals Fluxys.50 De investeringen van Fluxys gebeurden
dankzij de instap van partners als het Canadese fonds CDPQ en de federale holding FPIM, en
via de cash van eerdere investeringen in de energiesector. Publigas en co. leveren mooie
dividenden op die even traditioneel als essentieel zijn voor de gemeentekas.
Het gunstig advies van de Stad Gent voor de hervergunning en uitbreiding van de Luminus
Ringvaart-site is dus een logisch gevolg van het voorgaande en kan dus onmiskenbaar onder
de noemer “belangenvermenging” gerangschikt worden!

3.5.3. Waterstof-hype
Luminus NV geeft aan in de ontwerp project MER dat het systeem van de OCGT-installaties
toelaat om zowel aardgas (basisbrandstof) alsook diesel (back-up) en later desgevallend
CO2-arme of CO2 vrije brandstoffen (i.c. waterstofgas) als brandstof te gebruiken. Bij opstart
zal voornamelijk aardgas als brandstof aangewend worden en wordt de vloeibare brandstof
enkel als noodbrandstof (max. 499 uren/jaar; verwacht ca. 15 uren/jaar) aangewend. Op
termijn, tegen 2050, streeft Luminus naar een maximale inzet op CO2-arme brandstoffen.
Bezwaar:
Dit is echter niet zo evident als Luminus laat uitschijnen: waterstof en methaan… vormen een
dure, explosieve cocktail!
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De status van methaan als ideale transitiebrandstof is reeds lang achterhaald, maar toch blijft
de industrie de verdere uitbouw van het gasnetwerk door onze strot rammen. Reden:
hergebruik, rentabiliseren en uitbouwen van de bestaande gasinfrastructuur.
Gas-transportbedrijven hebben de waterstof-hype aangewakkerd om nog meer
gasinfrastructuur te bepleiten, zelfs nu er steeds meer bewijs is dat Europa eigenlijk meer
gasinfrastructuur heeft dan nodig is. Hun zogeheten 'Hydrogen Backbone' plan voorziet in een
netwerk dat tegen 2040 23.000 km pijpleidingen zou bestrijken op basis van 75% bestaande
pijpleidingen die aangepast zullen moeten worden voor het transport van waterstof, en 25%
nieuwe pijpleidingen. Dit plan werd in juli 2020 voorgelegd door Gas for Climate, maar werd al
maanden eerder besproken in vergaderingen met de EU-commissaris voor energie, Kadri
Simson.51
Hydrogen Europe, dat alle leden van Gas for Climate omvat, heeft dit plan ook opgenomen in
hun eisen voor de komende herziening van de Trans-Europese netwerken voor Energie (TEN-E).
Zij beweren dat door de herbestemming van bestaande pijpleidingen gestrande activa zullen
worden vermeden (infrastructuur die waardeloos zou kunnen worden naarmate fossiele
brandstoffen worden afgebouwd), maar gaan voorbij aan het feit dat de gas-transportsector de
afgelopen jaren een overmaats netwerk heeft aangelegd dat overbodig zal worden als er geen
ander (kunstmatig) doel voor wordt gecreëerd. Bovendien blijkt uit nauwgezette analyse dat
slechts een deel van alle, volgens hen ‘bestaande’ infrastructuur nu al is gebouwd, wat betekent
dat er nog meer conventionele gaspijpleidingen zullen worden aangelegd, die vervolgens zullen
moeten herbestemd worden. Dit alles zal worden betaald met overheidsgeld, terwijl
particuliere bedrijven de winst in eigen zak steken.
Bezwaar:
Steeds meer studies wijzen echter op de talrijke gevaren52 van het gebruik en transport van
waterstof in bestaande gasinfrastructuur: door een chemische reactie doet waterstof
materialen zoals staal en kunststof versneld verzwakken of slijten wat leidt tot een hoog risico
op lekken of zelfs ontploffingsgevaar. Waterstof brandt totaal anders dan methaan. De korte,
eerder explosieve.ontbranding stelt onderzoekers voor serieuze uitdagingen op het vlak van
technologie en veiligheid. De opslag onder zeer hoge druk vereist zeer hoogwaardige, stevige
maar dus ook extreem dure infrastructuur. Eens een waterstofgehalte van meer dan 25% is men
verplicht andere infrastructuur te voorzien. Zo moet bv. de elektronica explosieveilig zijn. Er
mogen geen vonken ontstaan, want waterstof ontbrandt met bijna elke
lucht-brandstofverhouding.
Bezwaar:
De Luminus-gascentrale kan dus niet zomaar overschakelen op waterstof om CO2-neutraal te
worden! In ieder geval niet zonder torenhoge kosten voor aanpassingen aan de bestaande
installaties.
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3.5.4. Installaties
Luminus beschikt op de Ringvaart site slechts in beperkte mate over opslagvoorzieningen.
Meest noemenswaardig is de opslag van een grote hoeveelheid dieselbrandstof. Er wordt
tevens een beperkte hoeveelheid onderhouds- en hulpstoffen opgeslagen.
Bezwaar: Diesel is een van de meest vervuilende fossiele brandstoffen, verantwoordelijk voor
grote hoeveelheden stikstofemissies (cfr. 3.6. Luchtvervuiling en emissies).
De werking van een OCGT-installatie is heel gelijkaardig aan de werking van de gasturbine van
de bestaande STEG-installatie. Bij een OCGT-installatie is echter geen recuperatieketel noch
stoomturbine aanwezig en wordt de warmte van de hete rookgassen van de gasturbine niet
verder gerecupereerd. De gemiddelde temperatuur van de uittredende rookgassen ligt voor de
OCGT-technologie hoger dan voor de STEG-technologie (400-450°C i.p.v. 89°C).
De installatie zal tijdens de piekuren op vol- of deellast draaien en daarbuiten fungeren als
capaciteitsback-up. Het gemiddelde aantal operationele uren wordt geschat op 1.501 uren per
jaar met een maximum van ca. 2.800 uren. De haalbaarheid van investering in WKK technologie
is bestudeerd in de energiestudie en niet rendabel gebleken. Dit, gezien het beperkt aantal
bedrijfsuren, de noodzaak tot snel opstarten, de primaire vraag naar elektriciteit en het
ontbreken van warmteafnemers in de onmiddellijke omgeving. Er wordt ingeschat dat de
centrale 250 keer per jaar opgestart zal worden. Dit ter ondersteuning van de variabele
hernieuwbare elektriciteitsproductie (i.e. periodes van weinig zon/wind), in geval van
bevoorradingsproblemen van het Belgische net of in periodes van verhoogde vraag
(winterperiode). Het verwachte netto elektrisch rendement bij vollast bedraagt 39%.
Bezwaar:
Zoals reeds aangegeven onder 3.2. Verantwoording, is deze argumentatie gebaseerd op de
bevoorradingszekerheid totaal uit de lucht gegrepen !
Naar analogie met de huidige situatie, zal het aangeleverde aardgas voor de nieuwe
OCGT-installaties een voorbehandeling krijgen alvorens het wordt gevoed aan de gasturbine.
Het aardgas zal, door expansie in het gas-ontspanstation, dalen in temperatuur en moet
vervolgens terug opgewarmd worden tot minimaal 5°C. Bij de nieuwe installatie zal dit
vermoedelijk gebeuren met de beschikbare warmte van de STEG en met
gas-opwarmingsinstallaties. Bij afwezigheid van voldoende warmte zal gebruik gemaakt
worden van een elektrische opwarmingsinstallatie. De centrale zal voorzien worden van een
noodstroomvoorziening door het plaatsen van minimaal één en maximaal vier nooddiesels
bestaande uit een door een dieselmotor aangedreven alternator. Elke nooddiesel zal een
geïnstalleerd vermogen van ca. 7,15 MWth hebben.
Bezwaar:
Dus voor een ‘noodcentrale’ (enkel te gebruiken in geval van gebrek aan
bevoorradingszekerheid), dienen bovendien tot 4 zeer vervuilende ‘nood-alternatoren/
-dieselmotoren’ voorzien te worden in geval van te weinig stroomvoorziening!!!!!!! Hoe
absurd is dit?
Hoewel de OCGT-installaties niet continu zullen draaien, zal er wel een toename zijn in
geproduceerde elektriciteit, maar daar het te verwachten gemiddeld rendement van de

OCGT-installaties lager ligt dan dat van de STEG-installatie, zal het algemene rendement van
de site (weerspiegelt het specifieke energieverbruik) dalen.

3.6. LUCHTVERVUILING EN EMISSIES
Luminus meldt het volgende: “Op de Ringvaart-site zijn een aantal stookinstallaties in
exploitatie. Deze installaties maken voornamelijk gebruik van aardgas als brandstof, met enkele
uitzonderingen die aangedreven worden met diesel (gasolie). De emissies afkomstig van de
installaties op aardgas betreffen voornamelijk NOx, CO en CO2. De emissies door het
verbranden van diesel zijn voornamelijk CO2, NOx, SO2, CO en stof.

Bezwaar:
Luminus verklaart in de ontwerp project MER geen rekening te houden met de milieu-impact
van een aanzienlijk aantal emissiebronnen:
● de niet-geleide (fugitieve of diffuse) emissies van alle bestaande en geplande
installaties;
● voor de bestaande infrastructuur neemt Luminus enkel de emissies gegenereerd door
de STEG-installatie zelf in beschouwing en negeert het de emissies van de
hulpstoomketel, de aardgas-opwarmketels, de verwarmingsinstallaties en de
nood-dieselmotor;
● het proefdraaien en tunen van de nieuwe OCGT-installaties (de emissies gedurende
deze uren zullen worst case 4x de emissiegrenswaarden zijn, wat resulteert in ca. 18
ton NOx);
● de emissies gegenereerd door de 3 bijkomende nood-dieselmotoren en
hulpvoorzieningen bij de geplande OCGT-installaties;
● de stofemissies en emissies van uitlaatgassen en werfmachines tijdens de aanlegfase;
Dit is in strijd met de eerder aangehaalde Europese richtlijnen voor het evalueren van
milieueffecten (cfr. 6. Effectenschema)!

3.6.1. Scenario’s
Luminus omschrijft verschillende scenario’s in deze ontwerp project MER:
“Scenario 1”: hervergunning zonder uitbreiding
De geplande situatie “Scenario 1” houdt in dat de overheid geen vergunning verleent voor de
uitbreiding van de activiteiten van Luminus aan de Ringvaart site, doch wel de hervergunning
van de bestaande activiteiten toestaat. In dit scenario rekenen we de emissies als worst case
door. Dit impliceert dat de schouw-karakteristieken en uittreed-debieten gelijk blijven, doch dat
er verondersteld wordt dat de emissies steeds plaatshebben aan de vergunningslimieten en dat
de STEG volcontinu (8760 uur of 365 etmalen/jaar) draait op aardgas.
Bezwaar:
Wij wijzen er echter op dat Luminus in deze ontwerp project MER meldt dat de
STEG-installatie in 2019 in praktijk slechts 6.499 uren (268 etmalen) operationeel was.
Volgende tabel geeft een overzicht van de karakteristieken, concentraties en vrachten van de
relevante emissies van de STEG. Het betreft hier de gemiddelde waarden voor alle metingen
uitgevoerd in 2019 door een erkend laboratorium en de continue meetresultaten voor de STEG
van het eigen meetsysteem.

Bezwaar:
Bij volcontinue operationele activiteiten in een simpel hervergunning-scenario zouden de
jaarlijkse CO2-emissies dus stijgen naar 917.216 ton/jaar (cfr. tabel 7.10 - Scenario 1, verder in
dit bezwaarschrift)!
Luminus verwijst tevens naar de lagere emissieconcentratie van NOx dan gemiddeld in 2019.
Doch is ook dit te wijten aan de verminderde operationele activiteiten: “Tijdens het
referentiejaar werd met de STEG vaak secundaire reserve (R2) voorzien ter ondersteuning van

het net, waardoor de centrale net onder haar nominaal vermogen maar wel in een voor NOxemissies gunstige modus draaide. Het is op heden niet zeker of de STEG in de toekomst in
dezelfde mate als R2 zal worden voorzien”.
Bezwaar:
Bij volcontinue operationele activiteiten in een simpel hervergunning-scenario zouden de
jaarlijkse NO2-emissies dus stijgen van 289 naar 550 ton/jaar (cfr. tabel 7.10 - Scenario 1,
verder in dit bezwaarschrift)!

“Scenario 2”: hervergunning met uitbreiding
Ten opzichte van de geplande situatie “Scenario 1”, wordt er in dit tweede geplande scenario
van uitgegaan dat de uitbreiding wel vergund wordt. Deze uitbreiding omvat de bouw van
meerdere OCGT-installaties en bijbehorende hulpvoorzieningen zoals noodstroomvoorzieningen
(dieselmotoren).
Subscenario 2.1: OCGT-installaties op aardgas
In subscenario 2.1 verwacht men dat gedurende 99% van de tijd de OCGT zal draaien op
aardgas en slechts in noodsituaties (max. 1% van de tijd) diesel als brandstof gebruikt zal
worden.
In scenario 2.1 bekijkt Luminus enkel de worst case situatie: de STEG wordt hervergund en zal
maximaal draaien (8.760 uur of 365 etmalen/jaar). De OCGT-installaties zullen maximaal
2800 uur of 116 etmalen/jaar draaien.

Bezwaren:
Alhoewel niet vermeld in bovenstaande tabel over de emissies van de OCGT-installaties, blijkt
uit de vergelijking van kolommen 3 (Scenario 1 - hervergunning) en 4 (Scenario 2.1 hervergunning en uitbreiding met OCGT-installaties op aardgas) in Tabel 7.10 van de ontwerp
project MER, overgenomen verder in dit bezwaarschrift, dat de verwachte CO2-emissies van
de OCGT-installaties geraamd worden op 331.001 ton/jaar! De NO2-emissies gegenereerd
door de extra OCGT-installaties zou 179 ton/jaar bedragen.
Wij wijzen er nog op dat in ALLE hierboven vermelde scenario’s de eerder opgelijste
emissiebronnen ontbreken (cfr. punt 3.6).

Bezwaren:
In de opmaak van dit bezwaarschrift houden wij rekening met de waarden vermeld in de 4e
kolom van bovenstaande tabel (Scenario 2.1 - Hervergunning + OCGT-installaties op aardgas),
aangezien dit een beeld weergeeft dat het dichtst aansluit bij de werkelijke emissies die
zouden gegenereerd worden bij uitvoering van de totale plannen van Luminus voor deze site.
De totale CO2-uitstoot voor dit scenario bedraagt dus 1.248.217 ton/jaar. Dit stemt overeen
met de jaarlijkse CO2-uitstoot van bijna 500.000 gemiddelde Gentse gezinnen (in Gent
bedroeg de C02-uitstoot door huishoudens 2,56 ton per huishouden in het jaar 201653), of 7,5
miljard km gereden met een dieselwagen54 (of dus 187.500 keer met dezelfde wagen de aarde
rond op de evenaar). Zoals reeds vermeld ontbreken in deze tabel bovendien nog een groot
aantal emissiebronnen!
Subscenario 2.2: OCGT installaties op H2 (CO2-arme brandstoffen)
In subscenario 2.2 verwacht men voornamelijk waterstofgas als brandstof te gebruiken in de
STEG- en OCGT-installaties.
De waarden vermeld onder ‘Scenario 2.2 - Hervergunning + OCGT-installaties op H2’ zijn
gebaseerd op het gebruik van waterstof als brandstof, welke dus op heden onmogelijk correct
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in te schatten zijn (bron: International Energy Agency - The future of hydrogen - 201955)
aangezien
1) de huidige waterstoftechnologie nog in de kinderschoenen staat;
2) niets vermeld wordt over het exacte waterstof-percentage dat in de brandstof zou
verwerkt worden. Studies wijzen nu al uit dat, afhankelijk van dit percentage,
substantiële en peperdure aanpassingen nodig zijn aan bestaande (of nog te bouwen!)
gasinfrastructuur om deze te kunnen laten functioneren op waterstof;

3) in deze waarden vooropgesteld door Luminus hoogstwaarschijnlijk enkel rekening
gehouden wordt met het verbranden van de meest duurzame vorm van
waterstofproductie. Aangezien waterstof in de natuur enkel voorkomt in combinatie
met andere elementen, heeft men dus massa’s energie nodig om deze te splitsen.
Wanneer deze energie aangeleverd wordt onder de vorm van elektriciteit opgewekt
door middel van volledig hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- of zonne-energie)
spreekt men van ‘groene’ waterstof, die effectief als duurzaam kan gekwalificeerd
worden en een minimum aan extra CO2-emissies genereert. Wanneer Luminus
waterstof zou gebruiken geproduceerd door bv. het kraken van restproducten uit de
ontginning van fossiele grondstoffen is waterstof helemaal niet duurzaam! Hier dient
men dus ook rekening te houden met de CO2- en methaanemissies van de ontginning,
raffinage, transport van de fossiele grondstoffen en verdere verwerkingsprocessen van
koolwaterstoffen zoals bv. ethaan. Echt ‘groene’ waterstof bedraagt momenteel nog
steeds slechts 0,7% van de globale waterstofproductie.
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Waterstofgas kan ook extra (in vgl. met aardgas) NOx-emissies veroorzaken bij verbranding. De
hoeveelheid NOx-emissies hangt af van de vlamtemperatuur, de stabiliteit van de vlam en de
relatieve proporties lucht en waterstofgas. Indien bij het gebruik van H2 de
emissiegrenswaarden niet worden gerespecteerd, zal Luminus een denox-installatie met SCR
plaatsen om de NOx-emissies verder te reduceren. Hierin zullen de NO2 en NO partikels op een
katalysator-oppervlak omgezet worden naar N2 en H2O door reactie met geïnjecteerde NH3
(onder de vorm van een ammoniakoplossing of van ureum) dewelke in de NO2-emissiewolk
wordt geïnjecteerd. Voor een optimale emissiereductie zal de hoeveelheid NH3 licht over
gedoseerd zijn, waardoor een extra emissie van NH3 wordt verwacht (max. 10 mg/m³). Dit
geeft aanleiding geeft tot bijkomende verzurende en vermestende deposities, dewelke verder in
hoofdstuk biodiversiteit besproken worden.

In Tabel 7.11 in de ontwerp project MER geeft Luminus een overzicht van de emissievrachten
uitgestoten door de Ringvaart-site te Gent in de huidige situatie (2019) in verhouding tot de

volledige sector in Vlaanderen alsook de industrie in Vlaanderen. De sectorgegevens zijn
afkomstig van VMM56 , de CO2-cijfers van de Europese emissiehandel voor vaste BKG-installaties
in het Vlaamse Gewest57 en de CO- en NOx-cijfers voor Industrie Vlaanderen zijn afkomstig uit
het Jaarrapport Lucht58. Voor de energiesector zouden geen gegevens beschikbaar zijn voor
NH3. Uit dit overzicht blijkt dat de Ringvaart-site een bijdrage van 7,2% heeft op vlak van CO2
uitstoot in de energiesector. Op niveau van alle industrie in Vlaanderen zou dit 2,13% zijn.
Bezwaar:
Bij volcontinue operationele activiteiten zal het aandeel van de STEG-centrale op de
Ringvaart-site ten opzichte van de energiesector en de industrie in Vlaanderen dus hoger
liggen dan de percentages aangegeven in bovenstaande tabel. Deze percentages houden ook
geen rekening met de bijkomende emissies op de site gegenereerd door de OCGT-installaties
in de uitbreidingsplannen en - net zoals bij de voorgaande tabel met concrete emissie-cijfers ontbreken de eerder opgelijste emissiebronnen (cfr. punt 3.6).
Volgens Luminus is de uitstoot van CO en NOx van de Ringvaart-site op sector en op Vlaams
niveau beperkt tot verwaarloosbaar. Luminus meldt ook dat uit de metingen blijkt dat de
grenswaarden voor NO2 voor de bescherming van de gezondheid van de mens (40 µg/m³) niet
overschreden wordt in de omgeving van de Ringvaart-site te Gent.
Echter, volgens een recent gepubliceerd rapport van VMM over de Gentse luchtkwaliteit59
bedroeg de NOx(NO2)-emissie voor de zones Gentse kanaalzone, Gentse
agglomeratie en Gent-centrum in 2018 samen 10.946 ton. Dit is 9 % van de totale
NOx(NO2)-uitstoot van heel Vlaanderen. Het overgrote deel (8.273 ton) werd uitgestoten in
de kanaalzone.
In de Gentse kanaalzone kwamen de NOx(NO2)-emissies in 2018 voor:
– 71 % van de sector industrie,
– 15 % van de sector energie,
– 12 % van het verkeer, waarin scheepvaart de helft uitmaakte
In vergelijking met 20 jaar geleden is de totale emissie in de Gentse kanaalzone gedaald doordat
de emissies van de energiesector sterk daalden (door overschakelingen van steenkool en
stookolie naar aardgas, verbeterde verbrandingstechnologieën en rookgasreiniging). De laatste
jaren is er echter eerder een stagnatie in de totale emissie van de Gentse kanaalzone!
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De luchtkwaliteit wordt echter niet enkel bepaald door de emissies in de regio zelf. Ook
emissies in de rest van Vlaanderen, andere gewesten en het buitenland dragen bij aan de
concentratie van vervuilende stoffen in Gent. Uit berekeningen volgt dat Vlaanderen ongeveer
2,9 keer zoveel stikstofoxiden exporteert dan het importeert vanuit andere
regio’s/buitenland.
Stikstofdepositie of vermestende depositie omvat de droge en natte depositie van
stikstofhoudende verbindingen op de bodem. Depositie is het resultaat van
grensoverschrijdende luchtverontreiniging, waar zowel Vlaamse als buitenlandse
emissiebronnen toe bijdragen.60 Door het effect van lokale emissiebronnen, is de depositie zeer
ongelijk gespreid in Vlaanderen. In 2018 situeren de hogere deposities zich voornamelijk in
landbouwintensieve gebieden in West-Vlaanderen, het noorden van Antwerpen en in het
noorden van Oost-Vlaanderen (waaronder de Gentse kanaalzone). Een gebiedsgerichte
aanpak is dus aangewezen.
Bezwaar:
in het voorlopige stikstofreglement van de Vlaamse Overheid daterend van 2016, staat
letterlijk dat Vlaanderen de industrie en energiesector toestemming verlenen om hun
NO2-uitstoot te doen stijgen! Normaal had die voorlopige wetgeving tegen 2019 moeten in
een definitieve vorm gegoten worden maar dit is niet gebeurd. Nu het Europees Hof61 een
arrest heeft uitgesproken tegen de Nederlandse overheid over hun slechte aanpak van de
NO2-problematiek (waardoor honderden MER-vergunningen kunnen worden teruggeschroefd
- en dat leidde tot de zeer recente opschorting van het PAS van de Nederlandse Overheid door
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de Raad van State62), begint het in Vlaanderen te dagen dat ook de Vlaamse aanpak van de
stikstofproblematiek wel eens zou kunnen ingehaald worden door veel strengere normen op
Europees niveau en wil men dus in allerijl de Vlaamse wetgeving in een definitief kleedje
steken om Europa voor te zijn (cfr. discussie in het Vlaamse Parlement op 6 januari 202163).
Het Jaarrapport Lucht gepubliceerd in oktober 2020 door VMM64 geeft cijfers over de effecten
van zwavel en/of stikstof op ecosystemen en het toenemend gezondheidseffect door NO2.
Recente studies tonen aan dat lage NO₂-concentraties een grotere impact hebben op de
gezondheid dan eerder gedacht65. Tot voor kort werden de gezondheidseffecten van NO₂
berekend vanaf jaargemiddelde concentraties hoger dan 20 µg/m³. Uit recente studies66 blijkt
dat deze ‘drempelconcentratie’ vermoedelijk nog te hoog is. De laagste concentratie
waaronder geen gezondheidseffecten vastgesteld zijn is volgens de WGO 10 µg/m³.67
Voor Vlaanderen heeft dit een grote impact want Noordwest-Europa is een hotspot voor NO₂.
Het aantal vroegtijdige sterftes door NO₂ in 2018 in Vlaanderen bedraagt, afhankelijk van de
gehanteerde dosis-respons functie en drempel, 1.500 tot 1.800 personen.
Bezwaar:
Men kan zich dus wel degelijk de vraag stellen of de stikstofdioxide gegenereerd door de
Luminus Ringvaart-site wel degelijk zo onbeduidend zijn als Luminus beweert, rekening
houdend met de vlakbij gelegen woon- en woonuitbreidingsgebieden en welke impact
bijkomende NO2-uitstoot en -deposities hebben op bv. de lokalen en terreinen68 van de
‘Scouts Gent De Zwaluw 120e FOS’69 gelegen aan de Viaducstraat 14, 9032 Wondelgem.
Hier verzamelen de oudsten, de Verkenners-Gidsen altijd, en komen de andere takken vaak om
er in de bossen te spelen.
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Bezwaar:
Minder stikstofdepositie zijn noodzakelijk voor de instandhouding van de biodiversiteit in
Vlaanderen. Om de achteruitgang in de status van soorten en habitats tot stilstand te
brengen, is het essentieel dat ingezet wordt op de Europese vogel70- en habitatrichtlijn71 als
ruggengraat van het natuurbeleid. De habitatrichtlijn vereist dat alle lidstaten de
achteruitgang van de natuurkwaliteit stoppen en de instandhoudingsdoelstellingen behalen.
In veel Vlaamse Natura 2000-gebieden zijn vermesting en verzuring door een te hoge
stikstofdepositie een probleem, naast factoren zoals versnippering en verdroging. Voor een
effectief instandhoudingsbeleid is een daling van de stikstofbelasting noodzakelijk."
----------------------------------------------

3.7. WATERHUISHOUDING
Watervoorbereiding voor stoomproductie STEG-installatie
Voor de aanmaak van stoom in de bestaande STEG-installatie dient gedemineraliseerd water
aangewend te worden. Dit wordt gemaakt op basis van:
● Kanaalwater uit de Ringvaart (normale bedrijfsvoering);
● Stadswater (aangeleverd door FARYS) bij onbeschikbaarheid van kanaalwatertoevoer
Waterhuishouding OCGT-installaties
Onder 2.5.4.1. in de ontwerp project MER staat geschreven dat de nieuwe installa
ties geen stoom zullen produceren, maar dat ten behoeve van de optimalisatie van vermogen
en emissies het waterverbruik zal stijgen!
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Gezien de klimaatopwarming en lage grondwaterstanden is de waterstand in de zomer
kritisch en wordt in de komende jaren enkel een verergering verwacht.
Dit wordt bevestigd door de Vlaamse Overheid in de meest recente langetermijnklimaatstrategie (4 feb 2020) die zij rapporteerde aan de Europese Commissie72:
- “Door de uitstoot van broeikasgassen verandert het klimaat, ook in Vlaanderen. Sinds
het begin van de metingen in de 19e eeuw, is de gemiddelde temperatuur in ons land
met bijna 2,5°C toegenomen. We kennen inmiddels iedere zomer minstens één hittegolf,
in de jaren í70 was dat nog maar één jaar op drie. De verdamping nam sneller toe dan
de jaarlijkse neerslag, waardoor de waterbeschikbaarheid daalt.”
- “Door een daling van de neerslaghoeveelheid in de zomer en een toename van de
verdamping tijdens zomermaanden, stijgt de kans op een extreme droogte (zoals in
1976 en 2018) van eens om de 50 jaar in het huidige klimaat naar eens in de vier tot vijf
jaar tegen 2100. Dat kan leiden tot afnemende laagwater-debieten, een slechtere
oppervlaktewaterkwaliteit, schade aan de landbouw en de drinkwatervoorziening die
onder druk komt te staan.”
Zo werden reeds in de zomer van 2019 dermate lage waterstanden bereikt dat schepen
gedurende langere periode diepgang-beperkingen werden opgelegd en zij hun lading moesten
beperken wat eveneens een aanzienlijke economische impact met zich meebracht73.
Precaire toestand grondwaterstanden
Zoals vermeld in de Databank Vlaamse Ondergrond74 van de Vlaamse Overheid is ondanks de
grote hoeveelheden regen en sneeuw van de laatste maanden nog veel regen nodig om de
situatie te normaliseren (rapport januari 2021).
Op 85% van de locaties blijven de grondwaterstanden zeer laag (65%) tot laag (20%) voor de tijd
van het jaar. Ook voor oppervlaktewater blijven op 45% van de locaties de debieten zeer laag
(23%) tot laag (22%) voor de tijd van het jaar.
De totale oppervlakte van het terrein waarop de Ringvaart site gevestigd is, bedraagt ca. 7,3 ha.
Ongeveer 2,7 ha (ca. 37% van de oppervlakte) is in de huidige situatie verhard met beton of
bebouwing. De resterende oppervlakte, inclusief het gebied waar de geplande uitbreiding zal
komen, is open terrein (voornamelijk ingezaaid met gras).
In het Team MER Scopingsadvies van 20 juli 2020 geeft de dienst Omgeving volgende
aanbeveling: “Er wordt gemotiveerd waarom er geen hemelwaterput wordt voorzien en
waarom het moeilijk haalbaar en niet efficiënt is om dit te gebruiken voor de site. Uit de
aanmelding blijkt dat er ook geen buffering en infiltratiecapaciteit voorzien wordt. Ook hiervoor
dient een motivatie opgenomen te worden of is bekeken of dit kan voorzien worden om het
regenwater lokaal te bufferen en te laten infiltreren en eventueel waarom deze optie niet wordt
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weerhouden. Minstens moet voldaan worden aan de hemelwaterverordening hieromtrent met
grondige motivatie en met gunstig advies bij de watertoets.
Bezwaar: Nu is slechts 37% van de oppervlakte van de site verhard of bebouwd. Dit zal
aanzienlijk toenemen door de uitbreiding en dus wel degelijk een substantiële impact hebben
op onder andere de infiltratie van hemelwater en dus op de nu al problematische
grondwaterstanden in Vlaanderen! In bijlage RX - GPVB-installaties75 van OVAM opgeladen op
de consultatie-omgeving van Stad Gent staat trouwens vermeld: “ In de nieuwe situatie zal
nagenoeg het volledige terrein verhard zijn.”
Huidige inplanting gebouwen:

Inplanting gebouwen inclusief uitbreiding:
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