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Bijgevoegd vindt u de uitgebreide standpunten, opmerkingen en bezwaren in het kader van 
het tweede openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning “Bouw en exploitatie CCGT - 
Dils Energie” te Dilsen-Stokkem door DILS-ENERGIE NV (projectbedrijf van RWE), dat 
publiek werd op 17/07/2021. Het kenmerk van het onderzoek is 2020167599. 
 
Ik vraag om te worden gehoord in het kader van deze omgevingsvergunningsaanvraag. 
 
a. (HOOFDSTUK 1) De aanvraag voldoet niet aan de verkavelingsvergunning, het 

toegevoegde omgevingsrapport in de beroepsprocedure en vooral de framing 
“landschappelijk inpasbaar” is geen correcte weergave van de realiteit. Het gebouw is 
absoluut niet landschappelijk inpasbaar en op schaal van de omgeving, noch een goede 
zaak voor de ontwikkeling van Dilsen-Stokkem als klimaatneutrale stad en toeristische 
trekpleister. 

 
- Het project Dils-Energie is op geen enkele manier verenigbaar met een goede 

ruimtelijke ordening, disproportioneel qua volume en totaal niet passend in de 
omgeving. 

- Wij tonen dit aan met diverse argumenten in dit document. 
- Volume-berekening (verplicht in het omgevingsrapport) ontbreekt. 

o Met 495.072,65 m3 zal Dils-Energie maar liefst 6x meer volume innemen dan 
de nummer 2 op dezelfde verkaveling. 

o Als we alle buren van de CCGT optellen komen we (naar boven afgerond) 
aan 190.260 m3. Deze gebouwen passen dus allemaal samen 2x in de CCGT 
en dan hebben we nog 115.000 m3 over (meer dan het huidige grootste 
gebouw op de site). 

- Gebruik van de watergebonden loten is niet volgens de voorschriften. 
 
b. (HOOFDSTUK 2) De impact van de CCGT op het klimaat is bijzonder hoog. 

Ontoelaatbaar en niet in lijn met het beleid op Europees, Vlaams, Limburgs en lokaal 
niveau 
 
- Alle bedrijven samen in Dilsen-Stokkem produceerden in 2018 29.343 ton CO2. Met 

één centrale doen we dit maal 60! 
- Dit komt overeen met 719.283 auto’s die op een jaar 20.000 km door Dilsen-

Stokkem zouden rijden. 
 

c. (HOOFDSTUK 3) Stikstof 
 
- Deze centrale wordt ingepland temidden van het Nationaal Park Hoge Kempen, 

waarvoor er een masterplan is. De cumul van stikstof is niet in het MER, niet in de 
MER-screening en niet in de stikstofnota opgenomen. 

- De uitgestoten stikstof is het equivalent van een koeienstal met 2975 (best case) 
tot 8916 (worst case) koeien.  

- Het toegevoegde stikstofrapport is eenzijdig vanuit vollast geschreven. Terwijl 
vooropgesteld wordt dat er start/stop operaties zullen zijn die de stikstofuitstoot 
aanzienlijk zullen verhogen. 

 
d. (HOOFDSTUK 4) Diverse andere gronden 

- MER onvolledig en onontvankelijk 
 
Wij stellen vast dat de initiële MER waarop de projectontwikkelaar zich baseert, 
reeds van 12 augustus 2013 dateert. Conform de wettelijke bepalingen dient dit 
MER echter actueel te zijn.  
De rechtspraak van het Europees Hof van Justitie heeft gesteld dat een MER om 
zijn actualiteit niet te verliezen slechts maximaal 4 jaar oud mag zijn. Een latere 
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screening kan dit niet verhelpen, doch enkel het opstellen van een nieuw, actueel 
MER. Nu de projectontwikkelaar zulk actueel MER, zelfs bij de herkansing voor 
die nieuwe openbaar onderzoek, niet heeft toegevoegd bij zijn 
vergunningsaanvraag, is de aanvraag dan ook onontvankelijk. 
 

- Inhoudelijk onjuist en/of onvolledig 
 

Tevens dient te worden vastgesteld dat zowel de MER van 2013, als de 
screening van 2020, als het omgevingsrapport van 20 mei 2021 inhoudelijk 
onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten, zoals omstandig uitgelegd verder 
in dit bezwaarschrift. 

 
- Schending wettelijke normen 

 
Bovendien schenden de MER van 2013 alsook de screening van 2020 
verschillende wettelijke normen waaronder, doch niet gelimiteerd tot de volgende 
opsomming: 

- alle MER-deskundigen van de MER 2013 waren tewerkgesteld binnen 
hetzelfde studiebureau (ARCADIS), inclusief de MER-coördinator; 
- daar deze laatste ook verantwoordelijk is voor het onderzoek naar 
alternatieven, was er geen enkele garantie op een onafhankelijk en correct 
onderzoek van alternatieven  (zie in deze zin ook de beslissing van de 
Vlaamse Ombudsman). 
- de screening van 2020 is opgesteld door deskundigen die in de MER-
screening 2013 niet vermeld werden  als deskundige, waardoor er 
onvoldoende waarborgen zijn dat de gewijzigde omstandigheden in het heden 
getoetst zijn aan de vaststellingen uit de MER 2013. 

 
- Veroordelingen in eerste aanleg, tegenstrijdigheid binnen de overheid, klimaat- en 

energie-experten en onomkeerbaarheid van de bouw van de gascentrale 
 

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft de Belgische overheden 
collectief veroordeeld voor hun nalatige klimaatbeleid. De rechters oordelen 
dat het Belgische klimaatbeleid zo ondermaats is dat het de wettelijke 
zorgplicht en de mensenrechten schendt. De gevraagde 
omgevingsvergunning is een typisch voorbeeld van zo een schending. 
 

- Er zijn veel tegenstrijdigheden tussen de Europese, federale en Vlaamse regeringen 
en de onderliggende beslissingsniveau’s (Limburg, Dilsen-Stokkem).  
 

Op deze wijze is het onmogelijk om een juiste inschatting te maken en 
éénduidig te bepalen wat de impact op milieu en klimaat is. 

 
- Bovendien ontbreken er verschillende documenten waarnaar verwezen wordt.  

 
Deze werden niet gevonden in het omgevingsloket, noch bij de documenten 
ter inzage op het stadhuis. Ook daarom had dit dossier niet ontvankelijk 
mogen verklaard worden en de procedure dient ten gevolge als ongeldig 
beschouwd te worden. 

 
Het bijgevoegde document bevat bovendien een groot aantal argumenten en opmerkingen 
omtrent de gebrekkige en niet-toekomstgerichte aanpak en visie in dit dossier. 
 
Wij gaan er dan ook vanuit dat ook het beroep op een weigering zal stoten.  
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Mag ik u verzoeken mij de goede ontvangst van mijn bezwaarschrift per kerende te 
bevestigen? 
 
Ik teken dan ook met hartelijke groeten, 
 
 
 
 
Jackie Janssen 
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BEZWAAR 

1 De verkavelingsvoorschriften 
1.1 Inleiding 
In het kader van de verkavelingsvoorschriften dienen volgende vragen beantwoord te 
worden: 

1. Voor het gebruik van lot 1 & 3  
a. Is er sprake van een regionaal bedrijf met watergebonden bedrijfsactiviteiten 

of een regionaal bedrijf dat het water van de aanliggende waterweg gebruikt 
als onderdeel van het productieproces? 

b. Wordt elk lot als één homogene entiteit ontwikkeld? 
2. Voor het gebruik van lot 5,6,7 

a. Is er sprake van een regionaal bedrijf? 
b. Wordt de maximum toegelaten bouwhoogte gerespecteerd? 
c. Wordt de landschappelijke inpasbaarheid aangetoond? 

 
Deze verkaveling is zonder meer bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke 
bedrijven. Uit alle documenten (ook van het voorgaand openbaar onderzoek) van de stad en 
de provincie blijkt dat de gevraagde afwijking ontoelaatbaar is. 
 
Het volume en de hoogte van de gebouwen wijkt dermate af van de 
verkavelingsvoorschriften, waarbij er een significant negatief effect is op de visuele impact 
van het industrieterrein en de ruime omgeving. De gebouwen van RWE zullen dominant 
aanwezig zijn midden in het NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN.  
 
1.2 De voorschriften 
1.2.1 Het van toepassing zijnde voorschrift 
Wij verwijzen naar volgende documenten 
- A200821.VER STEDENBOUW, Agentschap R-O Vlaanderen (5.00/72041/141.1) 
- VVBESL2008002101, Verkaveling regionaal bedrijventerrein “Rotem Noord” 
 

1.2.1.1 In A200821.VER STEDENBOUW, Agentschap R-O Vlaanderen 
(5.00/72041/141.1) 

 
De gemeentelijk bevoegde ambtenaar 

In de verkaveling zijn 3 verschillende zones te onderscheiden: 
- Loten 1 t/m 4 zijn voorbehouden voor watergebonden regionale bedrijven. 
- Loten 5 t/m 7 zijn voorzien voor grootschalige regionale bedrijven 
- Loten 8 t/m 28 dienen gekoppeld te worden met een minimale oppervlakte van 0,50 

ha. 
De verscheidenheid aan bouwloten maar ook de minimale perceeloppervlakte van een halve 
hectare zorgen ervoor dat een verscheidenheid aan bedrijven met een regionaal 
karakter hier terecht kunnen. 

De Vlaamse overheid 
De voorgestelde verkaveling biedt de mogelijkheid om een kwalitatieve invulling te geven 
aan het bedrijventerrein met een regionaal karakter. 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de huidige situatie verwijzen we naar Bijlage 1 : 
BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 
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1.2.1.2 In VVBESL2008002101 
 
Ook in de specifieke voorschriften wordt meermaals het regionale karakter van de bedrijven 
beklemtoond. 
 
1.2.1.2.1 Specifieke bestemmingsvoorschriften voor lot 1 t/m lot 4 
Aanvullend en beperkend ten aanzien van het algemeen bestemmingsvoorschrift, is deze 
zone enkel bestemd voor regionale bedrijven met watergebonden bedrijfsactiviteiten, 
alsook regionale bedrijven die het water van de aanliggende waterweg gebruiken als 
onderdeel van het productieproces. 
 

Homogene ontwikkeling 
Elk lot dient als één homogene entiteit ontwikkeld te worden. Enkel lot 3 en 4 kunnen binnen 
de verkaveling als één lot ontwikkeld worden. 

 
Dakrandhoogte 

De maximum toegelaten bouwhoogte (dakrandhoogte) van gebouwen is beperkt tot 15 meter 
met een bijkomende marge van 3 meter. 

 
Overschrijdingen 

Overschrijdingen kunnen enkel verleend worden wanneer de landschappelijke inpasbaarheid 
aangetoond wordt door middel van een omgevingsrapport. 
 
1.2.1.2.2 Specifieke bestemmingsvoorschriften voor lot 5,6,7  
Aanvullend en beperkend ten aanzien van het algemeen bestemmingsvoorschrift, is deze 
zone enkel bestemd voor maximum 3 grootschalige regionale bedrijven. 

 
Dakrandhoogte 

De maximum toegelaten bouwhoogte (dakrandhoogte) van gebouwen is beperkt tot 15 meter 
met een bijkomende marge van 3 meter. 

 
Overschrijdingen 

Overschrijdingen kunnen enkel verleend worden wanneer de landschappelijke inpasbaarheid 
aangetoond wordt door middel van een omgevingsrapport.  
 
Bemerk dat de voorschriften duidelijk stellen dat afwijkingen NIET worden toegestaan voor 
wat de bestemming en het maximaal aantal bouwlagen betreft.   
 
1.3 Lot 1 & 4 
 
1.3.1 Regionaal bedrijf met watergebonden activiteit? 
Op de vraag of er sprake is van een regionaal bedrijf dat op lot 1 één homogene activiteit 
ontwikkelt en dat watergebonden is dienen we onmiddellijk NEEN te antwoorden. 
In de eerste plaats heeft het weinig toelichting nodig dat RWE, als multinational, bezwaarlijk 
een regionaal bedrijf kan genoemd worden. Zelfs niet in de ruime toepassing van “regionaal” 
zoals ze door de Vlaamse regering werd toegelicht op 4 oktober 2018.1 
 
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de andere loten. 
 
Laten we ook even zeer duidelijk stellen dat er op de ingenomen loten geen 
watergebonden activiteit zal plaatsvinden door RWE.  

 
1 http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1427753 
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Van de 4 loten zal RWE er 2 gebruiken om water af- en aan te voeren naar de activiteiten op 
de gekoppelde loten 5,6 en 7. 
 
1.3.2 Elk lot als één homogene entiteit? 
In tegenstelling tot het vorige openbaar onderzoek zien we een dubbele schending van de 
ontwikkeling van elk lot tot homogene activiteit. 
 

1.3.2.1 Twee van de vier loten worden voor dezelfde activiteit gebruikt 
RWE maakt gebruik van lot 1 voor de constructie van een pomphuis met een ondergrondse 
aanvoerleiding naar de industriële site (lot 5,6, 7). Het is overduidelijk dus dat lot 1 niet als 
één homogene entiteit ontwikkeld wordt. 
Via lot 4 wordt de ondergrondse afvoerleiding van het water van de site naar de Zuid-
Willemsvaart afgeleid. De facto worden dus lot 1 & 4 als één lot voor dezelfde activiteit 
ontwikkeld. Hetgeen opnieuw een schending is van de voorschriften. 
 

1.3.2.2 Ontwikkeling van de ingenomen loten voor andere activiteiten 
Wij zien dat er akkoorden zijn voor het hergebruik van de loten voor andere activiteiten. 
Zowel met de huidige eigenaar als door RWE (toegelicht door RWE op de infomomenten). 
De voorschriften geven echter aan dat dit niet mogelijk is. Elk lot dient immers als 
homogene activiteit ontwikkeld te worden. 
 

1.3.2.3 Verdere ontwikkeling van deze loten    
Verder wensen wij op te merken dat door de komst van deze CCGT het in feite dus quasi 
onmogelijk wordt om de initiële bedoelingen van de verkaveling voor de 4 loten (1 tot en met 
4) te realiseren: voorbehouden voor watergebonden regionale bedrijven.  
Wij durven zelfs stellen dat enkel RWE in de praktijk deze “watergebonden” activiteit zal 
uitvoeren op andere loten dan de voorbestemde loten. 
 

1.3.2.1 Ligging van de leidingen 
De voorgestelde ligging van de leidingen voor aan- en afvoer van water tussen de site en de 
Zuid-Willemsvaart kan niet volgens de verkavelingsvoorschriften. Het handelt hier immers 
over een oneigenlijke wijziging van de verkaveling.  
  
1.4 Lot 5,6 en 7 
1.4.1 Regionaal bedrijf 
Lot 5,6 en 7 is bedoeld voor de uitbouw van een grootschalig regionaal bedrijf. RWE kan 
bezwaarlijk een regionaal bedrijf genoemd worden. Er is ook geen sprake van een 
grootschalige productie, zoals dat voorzien is in de toelichting van de Vlaamse regering in 
2018. Het gaat hier over energieproductie die op het Europese net geïnjecteerd wordt. 
 
1.4.2 Maximum toegelaten bouwhoogte gerespecteerd? 
Het antwoord is uiteraard NEEN. De bouwhoogte wordt ver overschreden en bovendien 
gemotiveerd met compleet (tegen de borst stotende) verkeerde argumenten. 
 
Waarom is het antwoord uiteraard NEEN: 

1. De hoogte van het ketelhuis is het equivalent van een constructie met 20 bouwlagen, 
waardoor het gebouw de wijde omgeving zal domineren. 

2. De visuele hinder en aantasting van het gebied is onomkeerbaar. 
3. De nabijgelegen wandel- en fietsroute zal ontsierd worden door het 

gebouwencomplex 
4. De realisatie van deze CCGT leidt tot een vermindering van de waarde en 

aantrekkelijkheid van de achterliggende gebouwen (tussen de CCGT en het fietspad) 
en bij uitbreiding zelfs Limburg als groene provincie. 
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Naar een bouwhoogte van 75 meter (VERVIJFVOUDIGING) gaan kan niet meer 
worden beschouwd als een afwijking van de verkavelingsvoorschriften maar is 
wel degelijk een wijziging, wat niet mogelijk is! 

 
1.4.2.1 De gebruikte vergelijkingen in het omgevingsrapport 

 
- Vergelijking met de windmolens: een gascentrale is geen windmolen. Het één is 

hernieuwbare, schone energie en het ander is een achteruitgang naar de tijd dat we 
fossiele brandstof moesten gebruiken om energie op te wekken – dat maakt het zelfs een 
hypocriete vergelijking.  

- Een elektriciteitsmast - is een naaldvormig object dat in een totaal andere categorie valt 
dan een industrieel gebouw. 

- De inplanting van een windmolen en elektriciteitsmast kan zelfs gebeuren midden in 
agrarisch gebied.  

 
Het aanhalen van deze elementen is eerder toegeven dat het niet landschappelijk inpasbaar 
is dan dat het de inpasbaarheid zou bevorderen. 
 
Laten we de geplande gascentrale eerlijk vergelijken met de andere industriële gebouwen in 
de omgeving.  
 

1.4.2.2 Is dit nu een redelijke overschrijding? 
 
De visuele verontreiniging van het landschap is groot. Door het verleggen van de 
accentuering in het omgevingsrapport (geen sprake van volume en absurde vergelijkingen) 
merken we op dat zelfs het gebruik van de toegestane marge van 3 meter al zwaar genoeg 
doorweegt om een omgevingsrapport op te stellen.  
 
In hoeverre zou het dan toegestaan mogen worden om de toegestane marge te mogen 
overschrijden? 1x? 2x?  
 
In casu wordt de toegestane marge 13,33x overschreden. Is dit nog een redelijke 
overschrijding te noemen?  
 
Om die vraag objectief te kunnen beantwoorden nemen we de verkavelingsvoorschriften er 
nog eens bij. Wat is de ‘geest’ van de verkaveling / het concept er achter?  
Lokale werkgelegenheid creëren is natuurlijk het hoofddoel maar de ruimtelijke visie die ten 
grondslag ligt aan de verkaveling focust op de realisatie van goede ruimtelijke overgangen 
van wonen over bedrijf naar natuur.  
Al deze maatregelen zijn er voor een vlotte landschappelijke integratie.  
Van woongebouwen (hoogte gebruikelijk op 6.5 tot max. 12m voor respectievelijk plat en 
hellend dak) over bedrijfsgebouwen van 15 tot (mits verantwoording) 18m naar natuur. En 
voldoende groen ertussen voor een zo vlot mogelijke overgang.  
 
Laten we de aangevraagde hoogte wat bevattelijker voorstellen om beter te kunnen 
inschatten waarover het hier exact gaat: In een groep mensen met ietwat variabele hoogte 
(1.7 + wat marge) is er ééntje die zich tot de rest van de groep verhoudt als deze gebouwde 
omgeving tot de gevraagde gascentrale...  
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Schaal, grootte en verhouding – het is een wat wankel pad om objectief te kunnen 
beoordelen maar we hebben het hier wel over een verschil van (15m tov 55) factor 3.67!  
 
In de vergelijking ten opzichte van de groep mensen hierboven is er geen enkel landzoogdier 
dat meer dan een factor 3.67 verschilt: niet de wolharige mammoet, niet de Afrikaanse olifant 
en zelfs geen giraffe (factor 2.9 a 3.4). Uitzonderlijke exemplaren van de kilimanjarogiraffe 
(Giraffa tippelskirchi) zouden volgens Wikipedia tot dezelfde eenzame hoogte kunnen reiken.  
 
De eerlijkheid laat mij erbij vertellen dat de mens in de vergelijking ook nog een hoedje op 
heeft gezet – kwestie van minder op te vallen in de groep. Een schouw tot 75m. 
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1.4.2.3 Groenvoorzieningen 

De verplichte groenvoorzieningen moeten worden aangeplant op de eigendom van 
aanpallende eigenaars (die bovendien zelf geen vragende partij zijn). Dit geeft nogmaals aan 
dat het project te grootschalig is voor deze omgeving aangezien de milderende maatregelen 
niet voorzien kunnen worden op de eigen percelen. 
 

1.4.2.4 Het gebruik maken van “landscape scenery” 
In het omgevingsrapport wordt gebruik gemaakt van landscape scenery om het project in 
concentrische cirkels rond het domein te tonen. Pardon, om het te verbergen. Er wordt 
hierbij een 3D-object getoond in een 2D-afbeelding. Dit is uiteraard een absurde weergave 
van de werkelijkheid. Deze gascentrale zal (mede door de schouw en rook) van ver zichtbaar 
zijn. Wij vinden het een beetje een belediging dat men dat plots tracht te verstoppen. In het 
eerste openbaar onderzoek was Arcadis daar eerlijker in (“je moet dit zien als het Centre de 
Pompidou”).  
 
1.4.3 Landschappelijke inpasbaarheid aangetoond? 
De voorschriften bepalen dat een overschrijding mogelijk is mits dit, vanuit een goede 
ruimtelijke ordening, aangetoond wordt. Op basis van de bovenstaande argumenten is het 
overduidelijk dat dit megalomaan project onmogelijk inpast in de omgeving. 
Het maakt absoluut geen vlotte overgang tussen wonen, industrie en natuur. Dit is een grote 
muur tussen het industrieterrein en de bedrijven tegen de talud. Dit is zelfs een aanfluiting 
van de goede ruimtelijke ordening. 
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1.4.3.1 De volumestudie 
Allerbelangrijkst: Het voorgelegde omgevingsrapport voldoet niet aan de voorgeschreven 
voorwaarden voor een omgevingsrapport. 
 
Ter illustratie de exacte tekst uit het omgevingsrapport:  
 

 
 
De ‘eigen accentuering’ vermijdt handig de voor mij belangrijkste passage uit deze definitie:  
 
en dit door middel van een volumestudie. 
 
Nergens in het omgevingsrapport is er ook maar een poging gedaan om aan te tonen dat 
het geplande project qua volume architecturaal in kan passen in de omgeving.  
Er wordt (voor de hoogte) graag verwezen naar de aanwezige windmolens maar de 
combinatie van de aangevraagde oppervlakte en de niet aan de verkaveling aangepaste 
hoogte maken de gascentrale qua volume uiteraard geen match voor dezelfde windmolens 
maar ook niet voor de overige gebouwde omgeving.  
Omdat het omgevingsrapport op het vlak van volume geen vergelijking maakt met de gebouwde 
omgeving is het onevenwicht niet exact aan te tonen (en voldoet daarmee niet aan de 
definitie!) maar dat er een onevenwicht is blijkt wel degelijk uit de bijgeleverde 3D- 
afbeeldingen – figuur 7 en 8 uit het omgevingsrapport.  
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Let hierbij in casu specifiek op de verhouding tussen het volume van de gascentrale en het 
volume van de gebouwde omgeving op de achtergrond en stel daarbij objectief vast dat er 
een absoluut onevenwicht is: dit gebouwencomplex past NIET in de omgeving. 
 
Wij zijn geen specialisten maar hebben onderstaand een paragraaf toegevoegd met de 
worst-case volumes (we hebben ze allemaal 15 meter hoog gemaakt) van de huidige 
bedrijven en de best-case volumes van de centrale. 
 

1.4.3.2 Hoe het uitzicht werkelijk is 
Een eerlijke weergave was hier wenselijk geweest. In het omgevingsrapport worden enkele 
creatief gekozen locaties bekeken.  
 
Dit schokkeert ons als inwoners. Het is een illustratie dat de waarheid gemanipuleerd 
wordt en niet als een 'goede buur open en eerlijk wordt getoond. 
 
Figuur “Overzicht landschapsatlasrelict” toont een groter overzicht van deze kaart met enkele 
bijkomende groene beoordelingspunten.  
 



Bezwaarschrift tegen de bouw en exploitatie CCGT - Dils Energie NV – OMV_2020167599 
 

14 
  

 
Figuur “Overzicht landschapsatlasrelict” 
 
Onderstaande voorbeelden tonen aan dat de visuele impact veel verder rijkt dan benoemd 
en niet enkel zichtbaar zal zijn aan de rand van “vastgesteld landschapsatlasrelict” maar ook 
zichtbaar midden in bepaalde natuurgebieden zoals bijvoorbeeld Bergerven. 
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Figure 7: Boyerweg Dilsen-stokkem 
 

1.4.3.3 Algemeen zicht 
De centrale zal vanuit de wijde groene omgeving zichtbaar zijn door 55m hoge ketelhuis en 
75m hoge schouw. Het plaatsen van een groot industrieel gebouw met schouw daarentegen 
doorbreekt het huidige beeld volledig en maakt er een zware industriezone van.  
Waarbij tot op heden in de omgeving de industriezone niet zichtbaar was/is wordt dit beeld 
volledig doorbroken. Zie hierover ook diverse voorgaande beelden . 
 
Volgende figuur daarentegen geeft de reële huidige situatie aan waarbij de centrale wel 
degelijk en duidelijk in de achtergrond zichtbaar zal zijn. 
 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van verschillende locaties genomen in de brede 
omgeving. Op elk van deze foto`s moet men zich inbeelden dat het zicht verstoord wordt 
door een groot industriegebouw (55m) en schouw (75m) met rookpluim dat zich centraal 
tussen de windmolens bevindt. Je kan moeilijk harder vloeken in de kerk. 
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Punt 4 – tussen hoogbaan en Heilderveld 
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Punt 5 – Soerenbosweg 
 

 
Punt 6 – Allemansweg 
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Punt 7 – Emiel Dorlaan 
 

 
Punt 8 – Eindestraat ter hoogte van het kanaal 
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Punt 9 – Brugstraat 
 

 
Punt 10 – Europalaan 
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Punt 11 – Kolderstraat 
 

  
Punt 12 – Vlessersweg  
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Punt 13 - Kantonsweg  
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1.4.3.4 Vergelijking met de huidige bedrijven op het terrein 

 
1.4.3.4.1 Typische gebouwen op de talud 
Bovenop de talud vinden we diverse kleine lokale ondernemers in verhuurde/verkochte 
panden van dezelfde stijl (voorzien op 1 tot 5 bedrijven). Het grootste bedrijf dat zich hier 
heeft gevestigd is Actoma.  
De panden zijn maximaal 60 meter lang en 24 meter breed, Ze overschrijden nergens een 
hoogte van 8 meter. 
 

 
 
1.4.3.4.2 De overburen van Dils Energie 
(alle berekeningen op basis van CADGIS) 
1.4.3.4.2.1  Edelchemie 

Voorkant van het gebouw: 34 meter 
Diepte: 78 meter 
Hoogte: maximaal 10 meter 
Oppervlakte: 2870 m2 
Volume: maximaal 28700 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3.4.2.2  Asitec 
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Voorkant van het gebouw: 140 meter 
Diepte: 78 meter 
Hoogte: maximaal 10 meter 
Oppervlakte: 10592 m2 
Volume: 105920 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3.4.2.3  Climatrix 
 

Voorkant van het gebouw: 17,5 meter 
Diepte: 75 meter 
Hoogte: maximaal 10 meter 
Oppervlakte: 1973 m2 
Volume: maximaal 19730 m3 
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1.4.3.4.2.4  Craithlab 
 

Voorkant van het gebouw: 29 meter 
(zijvleugels meegenomen) 
Diepte: 35,5 meter 
Hoogte: maximaal 10 meter 
Oppervlakte: 930 m2 
Volume: minder dan 9300 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3.4.2.5  APC 
Voorkant van het gebouw: 18 meter 
Diepte: 24 meter 
Hoogte: maximaal 10 meter 
Oppervlakte: 423 m2 
Volume: maximaal 4230 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3.4.2.6  Hoekgebouw : Z-Group 
 

Voorkant van het gebouw: 32 meter 
Diepte: 60 meter 
Hoogte: maximaal 10 meter 
Oppervlakte: 2238 m2 
Volume: maximaal 22380 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3.4.3 Dils Energie als CCGT 
Voor de CCGT baseren we ons op de informatie van het omgevingsloket en komen we tot 
volgende berekeningen voor het volume: 
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Met 495.072,65 m3 zal Dils-Energie dus maar liefst 6x meer volume innemen dan de 
nummer 2 in deze verkaveling. En dan rekenen we in het voordeel van de CCGT want we 
hebben voor de volumeberekening elk gebouw als 10 meter hoog geteld (bij gebrek aan de 
gegevens over de hoogte). 
 
Straffer nog: als we alle buren van de CCGT optellen komen we in deze “negatieve” 
berekening aan 190.260 m3. Deze gebouwen passen dus allemaal samen 2 X in de CCGT 
en dan hebben we nog 115.000 m3 over (meer dan het huidige grootste gebouw). 
 
Het argument van landschappelijk inpasbaar mag dus in de prullenmand.  
 

1.4.3.5 Goede ruimtelijke orde 
In ondergeschikt belang willen wij aanhalen dat er in 2008 (met de wetgeving die toen van 
kracht was) het terrein verkaveld werd met als label “grootschalig regionaal bedrijventerrein”. 
In de huidige toepassing en context zou “lokaal” beter passen.  

LOT 05 35015 m2
LOT 06 26562 m2
LOT 07 29843 m2

TOTAAL PERCEELOPPERVLAK 91420 m2
MINIMAAL 15% GROENOPPERVLAK 13713 m2
MAXIMALE V/T?
OPPERVLAK - 15% GROEN 77707 m2

INHOUD_AANVRAAG m2 m3

gebouwonderdeel nokhoogte 4.2m 50 211,8
gebouwonderdeel nokhoogte 12m 1346,7 16160,1
gebouwonderdeel nokhoogte 12m 917,5 11010,1
gebouwonderdeel nokhoogte 12,5m 109,8 1372,5
gebouwonderdeel nokhoogte 17m 201,6 3427,2
gebouwonderdeel nokhoogte 9,5m 75,1 713,8
gebouwonderdeel nokhoogte 8m 476 3808
gebouwonderdeel nokhoogte 12m 152,3 1827,5
gebouwonderdeel nokhoogte 3,8m 60,8 208,4
gebouwonderdeel nokhoogte 9m 1749,6 15746,4
gebouwonderdeel nokhoogte 4,5m 45 186,75
gebouwonderdeel nokhoogte 4,9m 187 816,3
gebouwonderdeel nokhoogte 10m 331,9 3128
gebouwonderdeel nokhoogte 31,3m 6000 171556,8
gebouwonderdeel nokhoogte 1,8m 284,6 512,3
gebouwonderdeel nokhoogte 35m 3444,9 120572,2
gebouwonderdeel nokhoogte 75m 3486,5 143814,5

totale oppervlakte m2 18919,3
totale volume m3 495072,65
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Het bevindt zich immers tussen diverse kwetsbare natuurgebieden (Nationaal Park Hoge 
kempen, Rivierpark Maasland en Bergerven). Bovendien bewijst de huidige ontwikkeling 
voornamelijk zijn nut voor lokale ondernemers. 
We wijzen erop dat de overheid de begrippen “lokaal” en “regionaal” pas enkele jaren na het 
bestemmen van deze verkaveling heeft verfijnd. 
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2 Het klimaat 
2.1 Inleiding 
Na de milieuvergunning van 2014 is het maatschappelijk maar ook bestuurlijk kader rond 
klimaat aanzienlijk gewijzigd. Klimaatbeleid is bovendien een dynamisch beleid, dat 
regelmatig gemonitord en waar nodig bijgestuurd moet worden. De kennis over het klimaat is 
immers in volle evolutie. 
 

Duurzame OntwikkeIingsdoelsteIIingen 
 
Op de VN top in New York in 2015 werd een nieuw globaal kader vastgelegd onder de vorm 
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die tegen 2030 bereikt moeten 
worden. België was één van de 194 landen die hun handtekening zetten onder deze 17 
doelstellingen. Ook heel wat Vlaamse steden en gemeenten leveren ondertussen 
inspanningen om de SDG's te verankeren in hun werking. De SDG's vormen een ideale 
kapstok om ook het beleidsoverschrijdend klimaatbeleid aan op 
te hangen. Door werk te maken van een geïntegreerd klimaatbeleid werk je immers ook aan 
nagenoeg al de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 
 

Provinciale doelstellingen 
Zie ook 2.6.1.5 

De provincie Limburg wil klimaatneutraal zijn tegen uiterlijk 2050. Om dit doel te bereiken, 
heeft de provincie drie streefdoelen. Vooreerst een beperking van de CO2-uitstoot met 
minimaal 20% tegen 2020 en minimaal 40% tegen 2030. Ten tweede werk maken van 
optimale duurzame energieopwekking en maximale energie-efficiëntie. En tenslotte zet de 
provincie ook in op klimaatadaptatie, want de klimaatverandering heeft gevolgen voor alle 
maatschappelijke sectoren. De provincie heeft hiertoe een klimaatadaptatieplan uitgewerkt, 
wat de kapstok vormt voor het provinciale klimaatbeleid van de komende jaren. Dit plan werd 
vastgesteld tijdens de provincieraad van 20 september 2017 en vormt een kapstok voor het 
provinciale klimaatbeleid van de komende jaren. 
Elke Limburgse gemeente vormt een belangrijke schakel in de realisatie van deze 
ambitieuze provinciale doelstellingen. 
 

Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 
Zie ook 2.6.1.6 

Op 15 oktober 2015 lanceerde de Europese Commissie een nieuw convenant, het 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030, waarin de nieuwe EU-
klimaatdoelstellingen voor 2030 geïmplementeerd werden. Nieuw aan dit 
Burgemeestersconvenant is dat de gemeenten zich niet meer enkel engageren voor een 
vermindering van hun CO2-uitstoot (mitigatie), maar ook om maatregelen te nemen om onze 
samenleving veerkrachtiger te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering 
(adaptatie). Want zelfs als de uitstoot van broeikasgassen stabiel blijft (op het huidige 
niveau), zal het klimaatsysteem blijven veranderen door een uitgestelde reactie. Een 
proactief adaptatiebeleid voorkomt grotere risico's en hogere kosten. Ondertussen 
ondertekenden bíjna al de Limburgse gemeenten het Burgemeestersconvenant voor Klimaat 
en Energie 2030, waarbij ze zich engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met 
minstens 40% te doen dalen tegen 2030 en uit te groeien tot een veerkrachtige plaats waar 
burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie. Hiervoor moet binnen 
de twee jaar na ondertekening van het convenant een Actieplan voor Duurzame Energie en 
Klimaat (SECAP) opgesteld worden. ln dit plan moet naast maatregelen rond vermindering 
van de CO2-uitstoot nu ook maatregelen om de klimaatverandering te temperen, worden 
opgenomen. 
 



Bezwaarschrift tegen de bouw en exploitatie CCGT - Dils Energie NV – OMV_2020167599 
 

28 
  

Wij willen bijzondere aandacht vragen voor maatregel 38 uit het gemeentelijke 
klimaatplan (Maatregel 38 - Een gericht beleid voeren rond duurzame bedrijventerreinen 
waarbij maximaal ingezet wordt op klimaatneutraliteit bij de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen.), deze wordt met één pennentrek weggeveegd. 
 
2.2 CO2 
De nieuwe STEG-centrale zou verantwoordelijk zijn voor relevante CO2-emissies, tot 1,7 
Mton CO2eq/jaar als worst-case (bij 8.760 draaiuren per jaar). In geval van een meer 
realistische aanname van 5.000 h, dalen de emissies tot 1,4 Mton CO2eq/jaar. 
 
2.2.1 Het afvangen van CO2 blijkt economisch niet rendabel te zijn 
De economische haalbaarheid van koolstofafvang en stockage (Carbon Capture and 
Storage 
- CCS) en/of valorisatie blijft één van de grootste obstakels. Een degelijke opvolging van de 
state of the art technologieën inzake de verdere reductie van CO2-emissies, dringt zich op. 
De installatie van een CO2-afvang voor dit project zou één van de grootste ter wereld zijn, 
zou een aanzienlijke extra investering vergen en het netto vermogen van de centrale met 
ongeveer 90 MW verminderen.  
Met andere woorden: dit zal nooit gebeuren, de CO2 uitstoot zal er tot het einde zijn (30-40 
jaar). 
 
2.2.2 Het verminderen van CO2 met andere verbranding 
Op vraag van de minister, alsook op onze vraag is er door RWE bekeken of de relevante 
CO2-emissies op lange termijn verder zouden kunnen dalen door inzet van biogas, 
synthetisch gas of waterstof en nieuwe technieken waardoor koolstofcaptatie en 
ondergrondse opslag (carbon capture and storage - CCS) wel geïmplementeerd kan worden.  
Dit is echter geen optie op korte of middellange termijn.  
Met andere woorden: dit zal nooit gebeuren, de CO2 uitstoot zal er tot het einde zijn (30-40 
jaar). 
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2.3 IPCC 

 
We nemen aan dat dit rapport inmiddels gekend is en nemen enkel de headlines over met 
betrekking tot CO2 en stikstof: 
 
B.1. De globale oppervlaktetemperatuur zal in ieder geval tot het midden van de eeuw blijven 
stijgen met alle huidige emissiescenario's overwogen. De opwarming van de aarde van 1,5°C 
en 2°C wordt overschreden in de 21e eeuw, tenzij nog meer reducties in kooldioxide (CO2) 
en de uitstoot van broeikasgassen in de komende decennia worden gerealiseerd. 
 
B.4. In scenario's met toenemende CO2-emissies zijn de koolstofputten in de oceaan en op 
het land naar verwachting minder effectief zijn in het vertragen van de ophoping van CO2 in 
de atmosfeer. 
 
D.1. Vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief, het beperken van door de mens 
veroorzaakte opwarming van de aarde tot een specifiek niveau vereist beperking van 
cumulatieve CO2-emissies, tot minimaal netto nul CO2 emissies, samen met een sterke 
vermindering van de uitstoot van andere broeikasgassen. Sterk, snel en aanhoudende 
reducties in CH4-emissies zouden ook het resulterende opwarmingseffect beperken 
en zou de luchtkwaliteit verbeteren. 
 
 
2.4 De klimaatzaak 
 
Elke beslissing anders dan een weigering van deze omgevingsvergunning is een flagrante 
schending tegen artikel 2 en 8 van het Europees Verdrag van de Rechten Van De Mens! 
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Vlaanderen had deze uitspraak gelukkig niet nodig om prioritair werk te maken van een 
doortastend beleid richting een koolstofarme toekomst. Een betere en gezondere toekomst 
dus. Vlaanderen heeft niet gewacht om de nodige maatregelen reeds op te nemen in het 
regeerakkoord. Het kan dan ook niet dat een prehistorische foute federale beslissing 
Vlaanderen terug opzadelt met vervuilende installaties. 
 
2.5 Geen dolk in de rug - de recente overstromingen en het klimaat 
Recent werd het Maasland sterk getroffen door overstromingen. De relatie met CO2 en het 
klimaat is in deze nooit ver weg. Het zou dan ook een dolk in de rug zijn om dan net hier zo 
een vervuilende installatie te plaatsen. 
 
2.5.1 Enkele recente artikels ivm klimaat en huidige overstromingen  
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2.5.2 Enkele foto’s ivm impact overstromingen op Dilsen-Stokkem 
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2.6 Maatschappelijk onverantwoorde redenen 
 
De MER-screening van 11 november 2020 en het omgevingsrapport van 2021 herhaalt 
volgende verantwoording van het project: 
 
Door de versnelde kolenuitstap in de buurlanden, zal vanaf de winter 2025-2026 eveneens 
de capaciteitsnood toenemen om de sluiting van de laatste 7 kernreactoren (nucleaire exit in 
2025) op te vangen. In haar laatste Adequacy and Flexibility Study 2020-2030 heeft ELIA 
bevestigd dat België een vervangingscapaciteit nodig zal hebben van 3,9 GW tegen 2025 en 
heeft Elia opgeroepen tot structurele marktinterventie, die waarschijnlijk de vorm zal 
aannemen van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). 
In het belang van de Belgische samenleving is het van cruciaal belang dat de federale 
regering op tijd alle middelen in handen heeft om een ernstige capaciteitscrisis te vermijden. 
Daarom is het belangrijk dat de inspanningen voor een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme(CRM) onverminderd worden voortgezet. 
 
Niet alleen heeft het CREG deze stelling al onderuit gehaald, maar ook op de meeste 
echelons van de politieke besluitvorming wordt de tegenargumentatie van CREG (CREG, 
2019) gevolgd2.  
 
Deze MER-screening is bovendien ook al ingehaald door de nieuwe versie van het 
Adequacy & Flexibility rapport (juni 2021). In de vorige studie kwam Elia nog uit op een 
capaciteitstekort dat niet door de markt geleverd wordt van 4,1 GW in 2025. Dit daalt 
vandaag naar 2,2 GW, waarvan 1,7 GW aan nieuw vermogen. Dit onder meer door nu wel 
rekening te houden met stijgende temperaturen in de winter, een kritiek overgenomen uit 
ons bezwaarschrift van januari 2021. De betrouwbaarheidsindex verbetert hierdoor met meer 
dan factor 4. 
 
Naast bovenstaande motivatie vergeet RWE de slimme integratie van elektrische voertuigen 
en warmtepompen. Ondertussen erkent Elia alvast wel dat elektrische voertuigen inzetten 
als batterij een enorm potentieel heeft voor een flexibele elektriciteitsvraag. In 2032 kan deze 
flexibiliteit de bouw van 1,5 GW aan capaciteit vermijden, ofwel ongeveer 2 gascentrales. 
 
In deze dichte mist van tegenstrijdige, tendentieuze en onvoldoende onderbouwde 
verklaringen, zou men dus een beslissing moeten nemen over een centrale die over een 
periode van minstens 30 jaar meer dan 10 ha in beslag zal nemen in een gemeente die deze 
ruimte beter kan inzetten om innovatie en ondernemerschap te stimuleren en zo de lokale 
werkgelegenheid een boost te geven. 
 
 
2.6.1 Onduidelijke politieke visie en onomkeerbaarheid van de beslissing 

2.6.1.1 Europese visie 
- Gebaseerd op: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assess
ment_necp_belgium.pdf 

- De 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. 

- Ondanks de framing van minister Van Der Straeten op sociale media en via VRTNWS op 
28 juli 2021 is er nog geen formeel akkoord van Europa tijdens het verloop van dit 

 
2 https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/twee-kerncentrales-dreigen-eerder-te-moeten-
sluiten/10212716.html 
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openbaar onderzoek. We lopen dus het risico van te starten met een bouw van een 
“spookinstallatie” die niet gebruikt mag worden.  

 
2.6.1.1.1 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. 

2.6.1.1.2 Een korte bloemlezing van de meer specifieke commentaar met impact op het 
dossier Dils-Energie NV 

- België heeft nagelaten om aan te geven hoeveel subsidies er naar fossiele 
brandstoffen vloeien. Ondertussen is duidelijk dat dit ongeveer 245 miljoen euro per jaar 
zal zijn. 

- 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.  

 
2.6.1.2 Belgische visie – we lopen achterop en worden gepenaliseerd! 

- In het federaal regeerakkoord3 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. 

 
- 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 

 
3 https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf 
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doorgerekend worden aan de verbruiker. In een eerder rapport schatte de CREG de 
kostprijs van de steunregeling op 9 tot 14 miljard euro over een periode van 15 jaar.4 

 

 
 
- 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.  

- 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.  

 
4 https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/subsidies-gascentrales-maken-energiefactuur-
duurder/10229811.html 



Bezwaarschrift tegen de bouw en exploitatie CCGT - Dils Energie NV – OMV_2020167599 
 

37 
  

-  
 

- 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. 
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2.6.1.3 Juridische zorgen met betrekking tot CRM gerelateerd aan Europa 

 
Wij baseren ons hier op de adviezen van Ember5 over de Europese energiemarkt en 
ClientEarth6 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 elektriciteitsvoorziening moet waarborgen, in 
overeenstemming is met de staatssteunregels (zaak SA.54915)7.  
In het kader van dit onderzoek heeft ClientEarth, een non-profit Europese milieurechtelijke 
organisatie, observaties neergelegd bij de Europese Commissie op 16 november 2020  
(bron: https://www.clientearth.org/media/fhbhskjz/belgian-capacity-mechanism-clientearth-
observations-on-sa-54915_16-nov-2020.pdf). 
  
ClientEarth stelt meer bepaald dat het BCM in strijd is met de vereisten van de Verordening 
2019/943 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 
toereikbaarheid 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 toereikbaarheid van de 
elektriciteitsvoorziening problemen op het vlak van de toereikbaarheid 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 toereikbaarheid moet gebaseerd zijn op de 

Europese methodologie, hetgeen niet het geval is. 
• De analyse van de buitenlandse toereikbaarheid 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 2020: 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 toereikbaarheid van de 
elektriciteitsvoorziening, zou de Belgische beoordeling van de toereikbaarheid van de 
elektriciteitsvoorziening geen capaciteitsproblemen mogen identificeren die de invoering 
van een marktbrede BCM vanaf 2025 kan rechtvaardigen. 

 
5 https://ember-climate.org/about/ 
6 https://www.clientearth.org/about/who-we-are/ 
 
7 https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54915 
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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. 

 
2.6.1.4 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 Parlement8 lezen we: 
o “Ook Vlaanderen moet 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.” 

o “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) gerapporteerd aan de 
Europese Commissie9 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 

 
8 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1554485 
 
9 https://ec.europa.eu/clima/sites/lts/lts_be_nl.pdf 
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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 van 
beleidsmaatregelen in de verschillende relevante beleidsdomeinen (een zogenaamde 
climate mainstreaming), om zo te komen tot een coherent beleidskader.” 

 
Een vergunning voor het dossier Dils-Energie NV past totaal niet in dit plaatje! Meer nog op 
onze vragen rond waterstof, CCS, enz … antwoordt RWE dat dit momenteel niet is 
opgenomen in het businessplan en dat ze geen enkele garantie kan geven dat dit in de 
komende 15 jaar aan de orde is. 
 

2.6.1.5 Limburg 
In het plan van provincie Limburg lezen we:  
- “Limburg is een provincie met ambitie. Tegen 2050 wilt het provinciebestuur 

volledig klimaatneutraal10 zijn, en dat is mogelijk. Met jouw hulp bouwt de provincie 
Limburg samen aan een duurzame toekomst en maken we van deze provincie een 
efficiënte, ecologische, winstgevende en aangename thuis!” 

- “In 2008 toonde de provincie Limburg als eerste de ambitie om een volledig 
klimaatneutrale regio te worden. Het doel was om tegen 2020 de broeikasgasproductie 
met minstens 30 procent omlaag te krijgen, zodat we dat ultieme einddoel tegen 2050 
kunnen bereiken.” 

- Er worden door de individuele gemeenten in de provincie inspanningen geleverd om de 
CO2-uitstoot te verminderen. 

- Het Regionaal bedrijventerrein in Rotem had duidelijke doelen. Deze worden met één 
pennentrek weggeveegd: 

o Deze gascentrale creëert weinig werkgelegenheid ten opzichte van de 
oppervlakte die wordt ingenomen door het terrein (meer dan 10%). 

o In het PRUP wordt er duidelijk vermeld: “Bij het aansnijden van het gebied (aan 
de westkant begrensd door de berm van de voormalige spoorlijn), behouden van 
voldoende kwalitatieve belevingswaarde vanop deze voormalige spoorlijn, gezien 
het een belangrijke schakel is binnen het toeristisch-recreatieve net op lokaal en 
bovenlokaal vlak.”. Wij zien op geen enkele manier hoe dit verenigbaar is met 
de bouw van een gascentrale van deze omvang. 

o Nog in het PRUP (zie 5.1.5) lezen we de vraag tot verkaveling om differentiatie 
toe te staan, evenals diverse vereisten van de provincie rond ruimtelijke 
inpassing. Wij zien op geen enkele manier hoe deze vereisten verenigbaar 
zijn met de bouw van een gascentrale van deze omvang. Noch aan de 
differentiatie, noch aan de gewenste indeling wordt gehoor gegeven. 

 

 
10 http://www.limburg.be/Limburg/klimaat/FAQ-s/Klimaatneutraliteit 
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o Sterker nog de hele verkaveling en de vereisten worden teniet gedaan. Er worden 

5 (VIJF !!!) percelen samengevoegd en alle vereisten die de provincie stelde bij 
de verkaveling worden met de voeten getreden. 

o De facto wordt ook lot 2 en lot 4 van de verkaveling haast onbruikbaar. Is dit 
reeds een voorafname om daar de nodige installaties te plaatsen om het 
mijngas uit de grond te halen? 

o Het PRUP en de verkaveling stelt in zijn differentiatie om ruimte te voorzien voor 
regionale bedrijven (met een oppervlakte tot 5000 m2). Dils-Energie NV alleen 
neemt het dubbele in beslag. Daarbij wordt bovendien geen rekening gehouden 
met het te bouwen “onderstation Dilsen” en eventuele andere gebouwen nodig 
om deze centrale te laten renderen. 

o In de gewenste ruimtelijke structuur stelt het PRUP en de verkaveling dat het 
terrein op kwaliteitsvolle en duurzame wijze ontwikkeld wordt als gemengd 
regionaal bedrijventerrein. Dit heeft betrekking op zowel het uitzicht, het 
ruimtegebruik, de ontsluiting en de ruimtelijke en landschappelijke 
inpassing in de omgeving. Intensief ruimtegebruik, een hoge beeldkwaliteit en 
goede ruimtelijke overgangen met de omgevende elementen zijn de 
hoofddoelstellingen. Het terrein wordt ontwikkeld met het oog op een 
gedifferentieerde bedrijvigheid (waaronder ook watergebonden) en met een 
verbeterde ontsluiting. 

Wij kunnen deze visie op het PRUP en de verkaveling helemaal onderschrijven maar 
stellen vast dat de komst van een STEG-centrale deze visie volledig onderuit haalt. 

 
2.6.1.6 Dilsen-Stokkem 
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Enkele jaren geleden lanceerde Europa 
het Burgemeestersconvenant met als doel dat 
individuele gemeenten zich zouden engageren hun 
uitstoot met 20 procent te verlagen tegen 2020. 
Dilsen-Stokkem is toegetreden tot dat convenant, 
ondersteund door partners als Fluvius, Dubolimburg en 
de Bond Beter Leefmilieu. 
Hierdoor hebben wij een eigen klimaatactieplan waar 
we in de nulmeting kunnen lezen dat: 
- Dilsen-Stokkem momenteel 0 (nul) CO2-
emissies heeft door plaatselijke energieproductie terwijl 
we wel 46404 MWh via wind- en zonne-energie 
produceren. 
- Alle bedrijven samen in 2018 29.343 ton CO2 

produceerden, met één handtekening doen we dit maal 60! 
- Dit komt overeen met 719.283 auto’s die op een jaar 20.000 km door Dilsen-

Stokkem zouden rijden. 
 
Deze centrale zou bij volcontinue werking 1.726.280,64 ton CO2 per jaar uitstoten! 
 

 Centrale  
CO2 uitstoot 357 g/kWh 
max vermogen 920 MWe 
gemiddeld regime 60 % 
aantal uur/jaar 8760  
uitstoot/jaar 1726280,64 ton/jaar 
   
 Auto  
CO2 uitstoot 120 g/km 
jaarlijkse afstand 20000 km 
jaarlijkse uitstoot 2,4 ton/jaar 
   
Aantal auto's/centrale 719283,6  

 
Ondertussen hebben bijna alle Limburgse gemeenten ook de opvolger van het 
Burgemeestersconvenant 2020 getekend, nl. het Burgemeestersconvenant 2030. 
Door het tekenen van dit convenant engageert een gemeente zich om zich in te spannen om 
een CO2-reductie van 40% tegen 2030 te realiseren op haar grondgebied en 
bijkomende klimaat-adaptieve maatregelen te nemen. 
De maatregelen en acties die nodig zijn om aan dit engagement te voldoen zijn verzameld 
en goedgekeurd.  
Dilsen-Stokkem produceert momenteel de meeste zonne-energie per inwoner. De inwoners 
die last zullen hebben van de centrales hebben nu reeds 6 windmolens in hun “achtertuin” 
staan. Windmolens die meer overlast in zicht (slagschaduw) en geluid (bewoners kunnen 
niet meer slapen met open ramen) met zich meebrachten dan beweerd werd in het openbaar 
onderzoek. 
 
 
Mede door het klimaatbeleid van de stad en het protest in januari gaf Dilsen-Stokkem dan 
ook een negatief advies op 3 februari 2021. Aangezien er weinig nieuwe elementen in het 
dossier zitten gaan wij er vanuit dat Dilsen-Stokkem achter dit negatieve advies blijft staan. 
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2.6.1.6.1 Klimaatactieplan Dilsen-Stokkem 
Een nieuwe stap in het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 is het 
opstellen van een risico- en kwetsbaarheidsanalyse voor de gemeente. Deze analyse geeft 
een beeld van de kwetsbaarheid van de gemeente voor de gevolgen van de 
klimaatverandering zoals hitte, droogte, stijgende temperaturen, natte winters en extreme 
neerslag. Deze informatie vormde de basis voor het bepalen van de prioritaire maatregelen 
die de gemeente kan nemen om haar veerkracht te verhogen.  
Er werd een klimaatactieplan uitgewerkt met de stedelijke diensten (stuurgroep klimaat). Op 
10 februari 2020 werd door de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem goedkeuring gegeven aan 
het gemeentelijk klimaatplan 2030. 
2.6.1.6.2 Doelstellingen van het gemeentelijk klimaatplan 2O3O: 
De stad Dilsen-Stokkem streeft naar een drastische vermindering van de CO2-uitstoot en wil 
maatregelen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering op haar grondgebied te 
temperen. 
2.6.1.6.3 Ambities tegen 2030 
De stad Dilsen-Stokkem engageert zich om minstens 40% minder CO2 uit te stoten op haar 
grondgebied tegen 2030. Hiermee wil de gemeente haar bijdrage aan de klimaatverandering 
sterk verminderen en de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen. De stad Dilsen-
Stokkem wil dit doen door energie te besparen, het aandeel hernieuwbare energie 
aanzienlijk te verhogen en het verbeteren van de energie-efficiëntie. (klimaatmitigatie) 
De stad Dilsen-Stokkem wil evolueren naar een duuzame en klimaatneutrale gemeente die 
veerkrachtig en weerbaar is. De gemeente neemt hiervoor maatregelen om de gevolgen van 
de klimaatverandering te temperen. (klimaatadaptatie) 
2.6.1.6.4 Ambities  tegen 2050 
De stad Dilsen-Stokkem streeft naar een koolstofarme en veerkrachtige maatschappij in 
2050 en wil met haar klimaatactieplan 2030 bijdragen aan de Vlaamse en Europese 
klimaatdoelstellingen. De complexiteit van de klimaatproblematiek en het ambitieniveau is 
echter zo hoog dat traditionele beleidsconcepten en instrumenten onvoldoende zijn om deze 
doelstellingen te bereiken. Er is bijgevolg een ambitieus en gedurfd beleid nodig dat 
gericht is op structurele veranderingen op systeemniveau om zo op lange termijn tot de 
noodzakelijke transitie te komen. Om te evolueren naar een koolstofarme en veerkrachtige 
maatschappij is transitie nodig op zes vlakken: ruimte, natuur en bos, energie, mobiliteit, 
circulaire economie en voeding en landbouw. 
Bij het realiseren van deze ambities zet de gemeente zowel in op quickwins op korte termijn 
als op lange termijn acties die een doorgedreven transitie naar een koolstoÍarme en 
veerkrachtige maatschappij mogelijk maken. 
Een mitigatiebeleid moet uitgaan van het principe van de trias energetica: 
(1) stappen zetten om de energievraag te verminderen (energiebesparing); 
(2) het gebruik en opwekken van hernieuwbare energie optimaliseren (hernieuwbare 
energie); 
(3) aan de resterende energievraag voldoen met efficiënte, schone technieken (energie-
efficiëntie). Acties die gebaseerd zijn op bovenstaande principes hebben naast het 
verminderen van de uitstoot ook het voordeel dat ze vaak kostenbesparend zijn, de 
aÍhankelijkheid van externe energiebronnen verkleinen en de luchtvervuiling verminderen. 
Een goed klimaatbeleid bestaat uit het beperken van klimaatverandering (mitigatie) én het 
aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie). 
Mitigatie gaat over beperking van klimaatverandering. Beperken doen we door de emissies 
van broeikasgassen te verminderen oÍ te voorkomen. Concreet gaat het over de reductie van 
de broeikasgassen,CO2-afvang en -opslag, herbebossing en het voorkomen van ontbossing. 
Klimaatadaptatiebeleid is niet noodzakelijk 'meer' doen, het is een nieuwe manier van 
denken en doen i.v.m. risico's, onzekerheid en complexiteit. We moeten ook rekening 
houden met mogelijke risico's en niet alleen kijken naar de nu al voorkomende. 
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2.6.1.6.5 lndustrie - Doelstellingen tegen 2030: 
De stad Dilsen-Stokkem stelt zich als doel om haar bedrijven aan te moedigen tot en te 
ondersteunen bij de transitie naar energie-efficiënte bedrijven. De gemeente promoot en 
ondersteunt onderzoek naar innovatieve processen en nieuwe technologieën en streeft naar 
de ontwikkeling van duurzame, klimaatvriendelijke bedrijventerreinen. 
Maatregel 38 - Een gericht beleid voeren rond duurzame bedrijventerreinen waarbij 
maximaal ingezet wordt op klimaatneutraliteit bij de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen. 
 

2.6.1.7 Conclusie 
 
Ondanks het gebrek aan coherentie op de verschillende beleidsniveaus is er wel degelijk 
consensus op lange termijn: fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot moeten vermeden 
worden. 
 
Een omgevingsvergunning in deze omstandigheden voor een installatie die 25-30 jaar 
operationeel zou zijn is wanbeleid! 
 
Als Dilsen-Stokkem, Limburg, Vlaanderen, België en Europa het echt menen, dan kan men 
onmogelijk een omgevingsvergunning afleveren voor deze STEG-centrale. 
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3 Het milieu 
3.1 Stikstof 
3.1.1 Stikstofarrest 
Op 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen met het  
zogenaamde stikstofarrest een omgevingsvergunning die werd afgeleverd zonder dat de 
aanvraag een Passende Beoordeling bevatte, terwijl het project gelegen is in de nabijheid 
van een speciale beschermingszone (SBZ). De Raad voor Vergunningsbetwistingen 
oordeelde onder meer dat de wetenschappelijke onderbouwing van de 5%-drempel in de 
vPAS (voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof) niet vaststaat waardoor het vPAS 
kader niet langer gebruikt mag worden voor beoordeling van het risico op de betekenisvolle 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ en dat de drempel geen rekening houdt 
met mogelijke cumulatieve effecten. 
Op 2 mei 2021 werd een ministeriële instructie (KZD-13620) uitgevaardigd inzake de 
beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of 
activiteiten met mogelijk betekenisvolle effecten op habitatrichtlijngebieden. Bijhorende 
richtsnoeren voor het toepassen van de ministeriële instructie zijn sinds 10 mei 2021 
consulteerbaar op de website van Natura2000.  
 
Naast de toegevoegde studie vraagt deze kwetsbare omgeving temidden van 
het Nationaal Park Hoge Kempen dat de cumul aan stikstof bekeken wordt en 
niet enkel de impact van dit geisoleerde project! 
 
3.1.2 Aanvulling door RWE 
In het nieuwe openbaar onderzoek vinden we een toegevoegd document “Analyse Stikstof 
CCGT Dilsen-Stokkem” – RWE Dils Energie. 
 
Hier vinden we 6 scenario’s. Deze stikstofstudie is echter onvolledig uitgevoerd. Ze gaat 
immers uit van een vollast scenario. 
3.2 Vollast - Deellast 
3.2.1 Er is (hopelijk) geen vollast 
De “Analyse Stikstof CCGT Dilsen-Stokkem” op het omgevingsloket is dus onvolledig en 
beantwoordt niet oprecht aan de Ministeriële Instructie en de bijhorende richtsnoeren.  
 
Met het door de Vlaamse Regering goedgekeurde Luchtbeleidsplan 2030 werd een daling 
van de stikstofdeposities in de habitatrichtlijngebieden voorop gesteld (zie aspect lucht).  
De continue daling van de NOx-emissies is onder meer het gevolg van de implementatie van 
Europese BBT voor de industrie. In navolging van het luchtkwaliteitsplan 2030 werden in het 
aangevraagde project technisch-economisch haalbare maatregelen genomen om de NOx-
emissie zo laag mogelijk te houden.  
 
Als wij snel even tellen, met de verschillende scenario’s  
 
1. NOx van 30, 20, 10 mg/Nm3;  
2. jaargemiddelde grenswaarde NH3 daalt op 3 mg/Nm3.  
 
komen wij aan volgende volumes: 
 

- SO2: 7 tot 22 ton/jaar;  
- NOx: 357 tot 1070 ton/jaar  
- NH3:71 tot 214 ton 
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Het staat dus buiten kijf dat de stikstofdepositie niet zal dalen. Integendeel zelfs. Er wordt 
357 tot 1070 ton per jaar bijkomend over de dichtstbijzijnde gebieden uitgestoten. 
We moeten niet uitleggen hoeveel vee er nodig is om aan hetzelfde getal te komen… of 
toch: 26.750 hectare vol met koeien!!! 
 
Uit de aangereikte informatie blijkt dat de lage drempel van de BBT op jaarbasis, met name 
een jaargemiddelde van 10 mg/Nm3 NOx en jaargemiddelde van 3 mg/Nm3 NH3 bij 15% 
O2, gehaald zouden kunnen worden na 2 uur uitbating op vollast en dit enkel bij stabiele 
uitbating in normaal regime.  
 
De STEG zal echter flexibel ingezet worden tijdens de levensduur, met veel starts en 
stops, alsook lastvariaties. Dit is een gevolg van de verwachte toename van de capaciteit 
van intermitterende hernieuwbare energie. Frequente en hoge lastschommelingen worden 
verwacht, variërend tussen minimum en maximaal vermogen met het oog op het waarborgen 
van de stabiliteit van het elektriciteitsnet.  
 
Bij deellast en flexibele uitbating zijn de emissies die bereikbaar zijn op vollast niet haalbaar. 
De deNOx zal immers niet optimaal presteren bij een lagere belasting van de installatie. 
Omwille van deze redenen kan de laagste BBT drempel voor NOx samen met de laagste 
drempel voor NH3 niet gehaald worden en kunnen we quasi met zekerheid zeggen dat de 
1% drempel ook niet haalbaar is. 
 
Om dit af te toetsen zijn we op zoek gegaan naar de emissies van andere RWE CCGT’s in 
Europa en kunnen daaruit afleiden dat de voorgestelde lage emissie nergens gehaald wordt. 
Meer nog: nergens worden de voorgesteld BBT’s samen ingezet.  
 
3.2.2 Dus wat dan bij deellast? 
 
Hoe hoog is bij iedere deellast, het sluipend aandeel van NH3-dampen, welk in de atmosfeer 
ontwijkt? Want zeker bij deellast is er geen goede verneveling van het reductiemiddel 
NH3 in de rookgassen. 
 
Wat is trouwens de minimale vooropgestelde deellast voor deze centrale?  
 
3.3 Geen correct beeld 
 
3.3.1 Is de NH3 berekening wel compleet? 
Op pag. 7 wordt voor de SCR een optioneel verbruik van 20,2 kg/h NH3 vermeld. 
Omgerekend voor STEG-Rotem à 20,2 x 8760 h/a x 920/156 = 1.043 t/a NH3-verbruik. 
 

3.3.1.1 Overzicht van de vervuiling bij andere CCGT’s van RWE in Europa 
Voor elk van de CCGT’s in Europa zijn er overtredingen te vinden tegen de stikstofuitstoot. 
We gaan dat risico toch niet nemen in Dilsen-Stokkem? 
 
3.3.1.1.1 Wales – Pembroke  
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3.3.1.1.2 UK 
Staythorpe – King’s Lynn – Great Yarmouth – DidCot – East Cowes 

  
 
 
 
 
 
Nog geen jaar geleden struikelde de lokale 
coalitie in Staythorpe over het gebrek aan 
klimaatambitie van de stad.   
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In DidCot zijn er bij regelmaat protesten 
omwille van de hoge CO2 en NOx waarden 
die er gemeten worden. 
 
Het heeft ook lang geduurd voor er enige 
transparantie kwam en er effectief metingen 
van de uitstoot door de operator gebeurden. 11 
12In East Cowes eiste de bevolking een uitleg 
van de lokale overheid nadat er een 
wetenschappelijk verband werd vastgesteld 
tussen de aanwezigheid van de lokale “power 
plant” en toenemende ziektes aan de 
luchtwegen. 
 

 
11 https://reclaimthepower.org.uk/guides-and-info/why-didcot/ 
12 https://onthewight.com/letter-to-the-editor-pollution-on-the-
medina/?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_69fd60ba86313aa5318736b1e6e4eb9110455c91-
1627625882-0-gqNtZGzNAyKjcnBszQi6 
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3.3.1.1.3 UK – Huntington 

13 
 
3.3.2 Cumulatieve effecten voor de omgeving 
De aanvrager concludeert dat de NOx depositie geen significante negatieve effecten 
veroorzaken op de instandhoudingsdoelstellingen van de voorziene biotopen ter hoogte van 
het Nationaal Park Hoge kempen en Bergerven (Natura200 en VEN-gebieden) en beweert 
dat dit in lijn ligt met het luchtbeleidsplan 2030.  
 
Ook haalt RWE zelf aan (in het rapport van Arcadis m.b.t. stikstof) dat de vermestende en 
verzurende deposities in het gebied “Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en 
Bergerven” een oppervlakte met verhoogde deposities bevat. 
 
Nochtans vinden wij nergens een overzicht met de cumulatieve uitstoot en deposities NOx, 
NH3 en SO2 van andere bedrijven in de perimeter. 
 
Gelet op de wijde verspreiding van de emissies kan de schade tot ver buiten de 
provinciegrenzen optreden. Actueel is er geen wetenschappelijke basis over hoe de 
veroorzaakte schade overmatige emissies van SO2, NH3, NOx, CO2 en Fijnstof op 
afdoende wijze ecologisch zou kunnen worden gecompenseerd in de omgeving. Zowel de 
verzurende als de vermestende effecten van deze stikstofneerslag of -depositie, kunnen een 
schadelijke impact hebben op het milieu, de gezondheid en de biodiversiteit. Zoals eerder 
vermeld kan a fortiori worden gesteld dat het aangevraagde project diametraal ingaat tegen 
de klimaatplannen van België, Vlaanderen, Limburg en de stad Dilsen-Stokkem om tegen 
2030 klimaatneutraal te zijn en de CO2-uitstoot drastisch te reduceren.  
 
3.3.3 Verzuring 
 
Er wordt weinig transparantie gegeven over de invoer van het gas over de komende jaren. 
Wat we begrijpen is dat er Russisch gas wordt geïmporteerd. Russisch aardgas is gekend 

 
13 https://www.gem.wiki/Huntington_Power_Plant#Emissions_Data 
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omwille van een verhoogde concentratie H2S (zwavelwaterstof, of ook wel 
waterstofsulfide). 
 

3.3.3.1 Giftig H2S 
Ingeademd heeft dit gas gevolgen voor de gezondheid die zeer ernstig kunnen zijn. 
 

• Bij een zeer lage concentratie van 0,05 mg/m³ kunnen al klachten ontstaan zoals 
tranen, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. 

• Bij 50 mg/m³ zijn de gevolgen een stuk ernstiger en blijvend. Zo kan iemand 
bewusteloos raken en kunnen ogen en huid beschadigen. 

• Bij 100 mg/m³ kunnen de gevolgen zelfs fataal zijn. 
• Verschillende instanties melden dat bij concentraties vanaf ca. 1400 mg/m³, een 

enkele keer inademen al leidt tot bewusteloosheid en het onmiddellijk stoppen van de 
ademhaling. 
 

3.3.3.2 Verraderlijke eigenschappen van H2S  
Een zeer gevaarlijke eigenschap van H2S is dat bij concentraties van ca. 150 mg/m³ het gas 
het reukorgaan uitschakelt. Daardoor is het niet meer waar te nemen.  
 
Daarnaast is het kleurloze gas zwaarder dan lucht, waardoor het altijd naar de bodem zakt. 
 
Bij het dragen van een persoonlijke gasmonitor op schouderhoogte kan het zijn dat geen 
gevaarlijke concentratie H2S gedetecteerd wordt. Bukt of knielt men, dan kan men zich 
ineens in een gevaarlijk hoge concentratie bevinden. 
 
Werkzaamheden waarbij een kans bestaat om H2S in te ademen, moeten dan ook 
vermeden worden. 

3.3.3.3 Bewijzen van deze vorm van verzuring en ontregeling eco-systeem 
Men vindt honderden bewijzen van deze vorm van verzuring rond gascentrales. Het meest 
recente voorbeeld dichtbij is de bestrijding in Nederland, waar het Ministerie van Land- en 
Bosbouw om de catastrofale bodemverzuring tegen te werken in een grootschalige actie 
gemalen zeeschelpen laat uitstrooien!14 
 

 
14  
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De inzichten rond deze vormen van verzuring van de bodem zijn de laatste jaren 
toegenomen en terug te vinden in verschillende studies. Het MER van 2013 kon daar 
onvoldoende op ingaan. De screening gaat er te licht over. 
 
3.3.4 Hemelwater-waterbalans 
We hebben laten berekenen hoeveel nieuwe waterdamp zal ontstaan en de hemelwater-
waterbalans naar plaatselijke wateroverlast en overstromingen toe zal beïnvloeden. 
 
Omwille van de onduidelijkheid m.b.t. het effectieve gasverbruik moeten we hier vertrekken 
van een aantal aannames: 
- We vertrekken van een gelijkaardige STEG-centrale en de CO2-vracht voor een 

vermogen van 1000 MW en een elektrisch rendement van 60%. 
- Dat hebben we omgerekend naar de 920 MW voor de gascentrale van Dils-energie NV 
- De berekening kan beschouwd worden als realisitische ondergrens en zelfs deze 

uitkomst is onvoorstelbaar.  
 
In de berekening hebben we met een optimistische emissie van 1,8 kg CO2/m3 aardgas 
gerekend. In de feiten zullen we zelfs met 2,2 kg CO2/ m3 gas moeten rekenen omdat dit 
incl. transport en ontginning de “well to wheel methodiek” volgt. Deze zou trouwens best ook 
gehanteerd worden in het MER. 
Dat komt dan eerder overeen met het CO2-equivalent van 298 kg wat we gevonden hebben. 
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Ter info: wij denken dat het MER en de bijkomende stikstofstudie de werkelijkheid oneer 
aandoet. In Düsseldorf draait een moderne STEG-centrale zelfs met 0,3 kg/ kWh = 3,42 
kg/m3. 
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4 Diverse andere gronden 
4.1 Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen 
Zie https://www.nationaalparkhogekempen.be/nl/over-ons/masterplan-20-40 
 
Naar aanleiding van de tiende verjaardag van het Nationaal Park in 2016, daagde de 
Vlaamse Overheid de regio uit om dit Nationaal Park 2x zo groot, 2x zo mooi en 2x zo sterk 
te maken.  
 
De Stad Dilsen-Stokkem keurde bij collegebesluit van 3 mei 2019 het Masterplan Nationaal 
Park Hoge Kempen 20-40 goed. Een van de doelstellingen is het actief bijdragen aan een 
duurzaam milieu- en klimaatbeleid via koolstof-neutraliteit, klimaatadaptatie en duurzaam 
toerisme. 
De perimeter van het NPHK ligt vlak tegen het industrieterrein van Rotem. Het bouwen van 
een gasgestookte energiecentrale midden in dit Nationaal Park staat in schril contrast met 
het uitdragen van de boodschap en het belang van een nationaal park. 
 

 
 

Uit de MER-screening (p33) en de beschrijvende nota (p5) leiden wij af dat de andere nodige 
installaties (bvb aansluiting Fluxys, aansluiting leidingen) volledig doorheen natuurgebied 
loopt, meer nog dat ze zelfs effectief doorheen het Nationaal Park zal moeten lopen. Hier zijn 
momenteel geen vergunningen voor en we gaan er vanuit dat ze er ook niet (kunnen) 
komen. 

 
4.2 Periode van het openbaar onderzoek 
Het openbaar onderzoek voorafgaand aan deze beroepsprocedure startte in volle 
Kerstperiode met 2 geplaatste borden op de site.  
Het openbaar onderzoek horende bij deze beroepsprocedure loopt in volle zomerperiode 
(van 17 juli 2021 tot 15 augustus 2021). 
Op 19 juli 2021 vroegen wij een verlenging van de periode van het openbaar onderzoek met 
31 dagen (omwille van de overstromingen en de vakantieperiode).  
Deze vraag werd door de stad negatief beantwoord! 
 
Dit is een weinig democratische bevraging van de bevolking. 
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4.3 Noodzaak aan gascentrales 
- De MER-screening stelt op bladzijde 40: “De STEG of CCGT is één van de 

technologieën waaraan door de CREG de voorkeur wordt gegeven voor gecentraliseerde 
productie op basis van fossiele brandstoffen.” 

 
Dat klopt niet: 
 

- CREG vindt gascentrales om kernenergie te vervangen niet nodig.15  
- De federale energieregulator CREG heeft inmiddels de federale regering afgeraden om 

de bouw van gascentrales financieel aan te moedigen. Het heeft Europa laten weten 
dat de studie die de aanzet is geweest voor de dure steunregeling het gevaar op 
stroomtekorten zwaar overschat. Het argumenteert dat veel te weinig rekening werd 
gehouden met de impact van de klimaatverandering op de Belgische 
weersomstandigheden. De kans op zeer harde winters die voor hoge pieken van het 
stroomverbruik zorgen is almaar kleiner aan het worden. 

 
“One could wonder if, within the current context of climate change and global 
warming, it is justified to give an equal weight to every historic winter, including these 
2 extreme winter periods. As temperature in Belgium, but even more in France, has 
an impact on electricity consumption, and consequently on the occurrence of 
eventual adequacy concerns, CREG believes that an expert opinion on this issue is 
absolutely necessary.”  (CREG, 2020) 
 

- Om zulke mogelijke stroomtekorten op te vangen hoeven er volgens de CREG geen 
nieuwe gesubsidieerde gascentrales gebouwd te worden. 

- Klimaatexpert Wim Thiery (VUB)16 die op vraag van de energieregulator berekeningen 
aan het maken is over de impact van de klimaatverandering in België, geeft aan dat de 
waarschijnlijkheid van koudegolven die reservecapaciteit opgewekt door bijkomende 
gascentrales zou aanspreken aanzienlijk gedaald is. 

 
 
4.3.1 Situatie in België 
In België zijn er al diverse STEG-centrale operationeel: 
- In Amercoeur (437 Mwe)  
- In Drogenbos (538 Mwe) 
- In Herdersbrug  (460 Mwe)  
- In Saint-Ghislain  (350 Mwe) 
- In Zandvliet  (395 Mwe) 
- In Marcinelle  (405 Mwe) 
- In Vilvoorde  (385 Mwe) 
- In Zwijndrecht (133 Mwe) 
- Centrale T-Power  (425 Mwe) 
- Centrale Ringvaart (357 Mwe) 
- Seraing   (400 Mwe) 
Zoals u ziet heeft geen enkele van deze centrales de capaciteit van de centrale die Dils-
Energie NV wenst te bouwen.  
 
Hiernavolgend vindt u foto’s van bovengenoemde centrales en anderen. Geen zinnig mens 
kan zich voorstellen dat dit de nieuwe landmark van Rotem (Dilsen-Stokkem), deel van het 
fietsparadijs Limburg, zal worden. Zoals we ook al illustreerden in de vorige hoofdstukken. 

 
15 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200530_04976300 
 

16 WINTER IS LEAVING – Wim Thiery – Studie VUB voor CREG 
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(Amercoeur) 

 
(Drogenbos) 
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(Herdersburg) 
 

 
(Saint Ghislain) 
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(Marcinelle) 

 
(Vilvoorde) 
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(centrale Zwijndrecht) 

 
(T-power centrale in Tessenderlo) 
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(centrale Ringvaart) 

 
(centrale Seraing) 
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4.3.2 Gelijkaardige centrales van RWE in het buitenland 
 

 
 
(560 Mw centrale in Dormagen, North Rhine-Westphalia) 

 
(CCGT centrale in Pembroke, Wales) 
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(775 Mw centrale in Denizli, Turkey) 
 

 
(CCGT centrale in Newark, Engeland) 

 
(426 Mw centrale in Moerdijk) 
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(CGGT in Maasbracht – Claus centrale) 
 
4.4 Milieu Effecten Rapport – neutraal te herzien, aan te passen aan de 

nieuw te bouwen constructie en cumulatieve effecten bekijken. 
In de MER-screening van 11/11/2020 werd aan ARCADIS gevraagd om opnieuw te besluiten 
dat de geplande CCGT centrale geen significante milieu-effecten met zich zal meebrengen.  
 
Conform de wetgeving moet een MER actueel zijn. Om een nieuw MER te vermijden werd 
een screening uitgevoerd waarin beweerd wordt dat de oude MER nog actueel is.  

- Er zijn meerdere precedenten bij het Europees Hof van Justitie dat zegt dat een MER 
maar 4 of 5 jaar oud mag zijn, waarna het niet meer actueel kan zijn. 

 
4.4.1 Onontvankelijkheid van de aanvraag wegens niet meer actueel MER  
 
Wij stellen vast dat het MER waarop de projectontwikkelaar zich baseert, reeds van 12 
augustus 2013 dateert. Conform de wettelijke bepalingen dient dit MER echter actueel te 
zijn.  
De rechtspraak van het Europees Hof van Justitie heeft gesteld dat een MER om zijn 
actualiteit niet te verliezen slechts maximaal 4 jaar oud mag zijn. Een latere screening kan dit 
niet verhelpen, doch enkel het opstellen van een nieuw, actueel MER.  
Nu de projectontwikkelaar zulk actueel MER niet heeft toegevoegd bij zijn 
vergunningsaanvraag, is de aanvraag dan ook onontvankelijk. 
 
Er zijn meerdere elementen die een nieuwe MER verantwoorden: 

- Het project is fundamenteel anders dan het project in 2013 en is in geen enkel 
onderzoek in zijn geheel bekeken. Zie ook 4.5  

- Op basis van het 3D-volume model werd reeds in december 2020 duidelijk dat de 
delen van de installatie die de visuele impact bepalen het ketelhuis (55 meter) en de 
schouwen (75 meter) zijn. Alleen al de toegevoede hoogte komt overeen met de 
toegelaten hoogte!  

- Noch het MER van 2013, noch de screening, noch het omgevingsrapport geven een 
correct beeld van de visuele impact. 

o Vanuit zuidelijke richting zal de installatie duidelijk zichtbaar zijn vanop alle 
toegangswegen naar Dilsen (Pannenhuisstraat, Rijksweg, Vlessersweg) 
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o Vanuit de noordelijke richting zal de installatie duidelijk zichtbaar zijn vanop 
alle toegangswegen naar Dilsen (Kantonsweg, Burgemeester Henrylaan, 
Rijksweg) 

o Vanuit Oostelijke richting is de installatie buitensporig zichtbaar voor de 
Brugstraat, Eindestraat, Bessenstraat, Ritserstaat, Veesteeg, Veldsteeg, … 

o Het aantal straten van waarop de installatie zichtbaar is (maar niet 
horizonbepalend) loopt op in de tientallen 

- Op het industrieterrein zelf zullen alle bedrijven op de Heulentakstraat en Energielaan 
in het niets verdwijnen bij de komst van deze centrale. 

- Na de milieuvergunning van 2014 is het maatschappelijk maar ook bestuurlijk kader 
rond klimaat aanzienlijk gewijzigd. 

- Watercaptatie: Na de periode dat de milieuvergunning werd aÍgeleverd (2014) 
werden we herhaaldelijk geconfronteerd met erg droge zomers, periodes van 
dermate lage waterstanden in de Maas die ook gevolgen kenden voor het waÍer dat 
gestuurd werd naar de Zuid-Willemsvaart. ln die mate dat in kader van een 
droogteplan, watertappingen op de waterlopen sterk werden gereduceerd 
(Vrietselbeek, Zanderbeek, en de Schootscheidewetering). Hierdoor ontstaan vaak 
problemen naar waterrijke natuurgebieden zoals De Broeken, Oude Kanaalarm 
Lanklaar en de Oude Maas, die minder water ontvangen met negatieve efÍecten op 
de waterkwantiteit en -kwaliteit, wat zich vervolgens vertaalt naar efÍecten voor het 
aquatisch leeÍmilieu. Het bedrijf zal water onttrekken uit de Zuid- Willemsvaart 
(660m3/uur netto) en krijgt prioriteit ten opzichte van de waterlopen die gevoed 
worden via het kanaalwater. Dit betekent mogelijks dat het debiet water dat kan 
dienen voor de voeding van de beken (sneller) zal aÍnemen. De effecten hiervan zijn 
niet onderzocht, noch in het MER van de aanvraag van de milieuvergunning 
(probleem werd destijds nog niet gesignaleerd), maar ook niet in de MER-
screeningsnota gevoegd bij de huidige aanvraag tot omgevingsvergunning. ln deze 
periodes werd zelfs een captatieverbod ingesteld voor het onttrekken van water uit de 
oppervlaktewaters, captatie die vele malen lager ligt dan het debiet dat het bedrijf zal 
onttrekken, maar toch als significant wordt beschouwd om te komen tot een verbod. 

- De voorwaarden en de volumes voor opslag van gevaarlijke stoffen zijn sinds 2014 
aangepast. De noodzakelijke rubriek (17.2.1) is echter niet eens aangevraagd (en 
dus niet onderzocht). 

 
4.4.2 Schending wettelijke normen 
 
Het team van MER-deskundigen uit 2013 en dat uit 2020 is fundamenteel verschillend. 
 
Team 2013: 
 Intern:  
Adrian Bobula, Dils-Energie NV 
 Extern: 
Karen Polfliet 
Paul Vanhaecke 
Hilde De Lembre 
Patrick Pans 
Mieke Deconinck 
 
Team 2020: 
 Intern: 
  Adrian Bobula, Dils-Energie NV 
 Extern: 
  Geert Bogaerts 
  Nina De Clercq 
  Ennio Facq 
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Bovendien schendt het MER van 2013 alsook de screening van 2020 verschillende wettelijke 
normen, zoals bijvoorbeeld doch niet gelimiteerd tot: 

- de MER deskundigen van het MER 2013 waren allemaal tewerkgesteld binnen hetzelfde 
studiebureau (ARCADIS), inclusief ook de MER-coördinator.  

- Daar deze laatste ook verantwoordelijk is voor het onderzoek naar alternatieven, was er 
te weinig waarborg voor een onafhankelijk en correct onderzoek van alternatieven  

- Zie in deze zin ook de beslissing van de Vlaamse Ombudsman: 
o de screening van 2020 is opgesteld door deskundigen die ten tijde van het MER 

2013 niet optraden als deskundige waardoor er onvoldoende waarborgen zijn 
dat de gewijzigde omstandigheden in het heden getoetst zijn aan de 
vaststellingen uit MER 2013. 

 
4.5 Saucissoneren van het dossier 
 
RWE wil de CCGT-centrale in 2025/26 operationeel hebben. De cumulatieve effecten van 
alle noodzakelijke projecten om de CCGT te vergunnen moeten samen worden beoordeeld 
en de Milieueffectenrapporteringen moeten niet afzonderlijk worden behandeld.  
 
Volgens Artikel 3 van de EU-milieueffectenbeoordelingsrichtlijn “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). 

 
Volgens Bijlage IV van de EU-milieueffectenbeoordelingsrichtlijn, 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). 

 
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 het industrieterrein moet dringend in zijn 
geheel bekeken worden: 
- Is er geen MER nodig voor onderstation “Dilsen”? Elia heeft nochtans met zekerheid een 

ondergrondse kabel en een onderstation nodig! 
- De gasaanvoer? Hoe ziet deze aansluiting van Fluxys eruit? Kan deze gerealiseerd 

worden zonder door het Nationaal Park te gaan? 
- De hoogspanningslijnen?  
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De hele opbouw van het dossier is een schoolvoorbeeld van “saucissoneren” van het 
project in het licht van MER-richtlijnen en zal nooit de toets op de raad van 
vergunningsbetwistingen doorstaan. 
 
Voor zover we weten, ontbreken nog steeds gedetailleerde cijfers over de aanzienlijke 
bestaande en aanhoudende verontreiniging om een correcte inschatting te kunnen maken 
van bovenstaande regelgeving voor het voorgestelde project.  
 
Bijvoorbeeld (doch niet gelimiteerd): 
- er ontbreekt gedetailleerde informatie over de impact van het te bouwen onderstation 

“Dilsen” 
- welke uitbreidingen dient Fluvius te voorzien om de nodige gascapaciteit aan te leveren? 
- Is er duidelijkheid over nieuwe hoogspanningslijnen of verzwaringen? 
 
In de MER-screening geeft men op pagina 33 aan dat door Fluxys een aansluiting van ca. 3-
4 km van de site naar de 84 barg leiding Obbicht-Lommel wordt voorzien. Uit pagina 5 van 
de beschrijvende nota leiden we aÍ dat een aanzienlijk deel van deze leiding doorheen 
natuurgebied (gewestplan) loopt. Verder komen in deze zone ook VEN-gebied en 
verschillende natuurreservaten voor.  
 
Zoals hoger aangegeven (zie 4.1) is het westelijk gebied ook een mogelijke zone voor het 
uitbreiden van het Nationaal Park. ln een eventuele vergunning voor een dergelijk project zal 
er bijgevolg bijzondere aandacht moeten zijn voor de effecten op de biodiversiteit en of 
dergelijke etfecten uberhaupt kunnen gemilderd worden. Bijkomend zal men behoedzaam 
moeten omgaan met de indirecte risico's die samenhangen met de windturbines. 
 
Uit pagina 6 van de beschrijvende nota leiden we af dat het mogelijk transformatorstation 
van Elia ter hoogte van de huidige hoogspanningslijn wordt voozien. Hieromtrent wordt 
best nader onderzocht oÍ deze zone wel/niet gelegen is binnen de contour van het 
PRUP 'Regionaal bedrijventerrein Rotem'. 
 
We kunnen niet sterker aandringen op het bekijken van dit dossier in zijn totaliteit, het is 
immers niet als geïsoleerd project uitvoerbaar. 

 
4.6 Onvolledigheid van het dossier 
 
Tevens dient te worden vastgesteld dat zowel het MER van 2013 als de screening van 2020 
inhoudelijk onjuiste en/of onvolledige informatie bevat, zoals bijvoorbeeld doch niet 
gelimiteerd tot onderstaande paragrafen. 
 
Bij opmerking 1 waar men al spreekt van de lange MER periode (2010-2013) en de 
wijzigingen die hebben plaatsgevonden op het terrein geeft men aan dat de cumulatieve 
effecten van de destijds bijgeplaatste windturbines niet zijn meegenomen. Sinds die periode 
is er alleen nog meer bedrijvigheid in de vorm van windturbines en andere gekomen. 
 
Ook rond de andere punten werd verder niets ondernomen. Meer nog: wat punt 4 betreft 
wordt de visuale impact momenteel plots geminimaliseerd terwijl de bouw hoger is ten 
aanzien van het afgesloten MER in 2013.  
Er werd toen al aangegeven dat het visuele effect niet genoeg onderzocht werd.  
 
Tijdens de info-sessie op 18 januari 2021 gaf Dils-Energie NV zelf aan dat men voor het 
egaliseren zal verhogen tot op 46 meter zeeniveau en daar bovenop een schouw van 75m 
erop. Die visuele impact komt in zijn geheel niet naar voren in het MER. 
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Ook stellen we vast dat de opmerkingen gegeven bij de goedkeuring van het vorige milieu-
effectenrapport 17 zelfs in het nieuwe rapport niet zijn weggewerkt. 

 
 
Dit is ruim onvoldoende en pleit nog meer voor het niet ontvankelijk verklaren van dit 
MER. 
 
Bijkomende onvolledigheden: 
 
a. Volgens de aanmelding behoren de nutsverbindingen over grotere afstand 

(ondergrondse elektriciteitskabel en koelwaterleiding) niet tot de scope van dit MER. 
Binnen het projectgebied moet wel duidelijk zijn waar deze zullen aantakken. De aanleg 
hiervan binnen het projectgebied behoort wel tot de scope van dit MER.  

o Over welke afstand moet het koelwater getransporteerd worden? Er moeten meer 
details opgenomen worden over de aanleg van deze koelwaterleiding en 
vergunningstechnisch ander vergunningtraject. 

o Ook de afstemming tussen beide vergunningstrajecten bespreken (zowel naar 
inhoud als naar timing). 

b. Een duidelijk volledig grondplan met alle aansluitingen naar nog te bouwen constructies 
ontbreekt en moet toegevoegd worden. Hierop moeten ook deze leidingen binnen het 
projectgebied aangeduid worden.  

c. Uit het huidige grondplan volgt ook dat de delen van de installaties aantakken bij een nog 
te bouwen hoogspanningsstation “onderstation Dilsen” (elektrisch onderstation en 
controlekamer en administratief gebouw). Gezien de STEG-centrale niet zonder een 
koppelstation kan functioneren moet deze ook mee in overweging genomen worden in 
alle studies. Zoals onder andere, en niet beperkt tot: geluid, veiligheidsrisico`s, milieu 
effecten, effecten op mens en aanleg en klimaat. De relatie met deze bestaande 
activiteiten wordt onvoldoende beschreven. Dit moet opgenomen worden, 
vergunningstechnisch maar ook procesmatig moet de link duidelijk omschreven worden, 
alsook inzake de effectbeoordeling ivm cumulatieve effecten moet hier rekening mee 
gehouden worden.  

d. Ook de mogelijke Carbon Capture eenheid (waarover sprake in de toelichting van 18-01-
2021) in de toekomst beschrijven (zowel naar bodemgebruik, bedrijfsvoering als werking) 
waardoor het voordeel van deze locatie duidelijk wordt. Wat zijn de voorwaarden wat zijn 

 
17 https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/mergk1755.pdf 
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mogelijke technische problemen, welke methode is meest waarschijnlijk om potentieel 
toegepast te kunnen worden, …)? 

e. Er blijkt niet duidelijk of de STEG-gascentrale onder de Seveso-regelgeving zal 
ressorteren. Het PRUP stelt duidelijk dat er geen Seveso-vestigingen kunnen worden 
gevestigd in het plangebied. HET MER vermeldt dat “de activiteit op zich niet Seveso 
plichtig is”. Er is wel een lijst met de gevaarlijke producten en hun hoeveelheid op de site 
opgenomen, evenwel zonder meer informatie betreffende de indeling van de producten. 
Dit dient in elk geval uitgeklaard te worden in het MER. 

f. Ook een deel aanlegfase opnemen bij de projectbeschrijving. Hieruit moet volgen of er 
bemaling of grondverzet nodig is, de duur van werken en opslag materiaal op de extra 5 
ha die voorzien wordt (zijn hiervoor vergunningstechnische handelingen nodig?), … 

g. Gezien de onduidelijke politieke situatie wensen wij dat er duidelijk gemaakt wordt wat er 
met deze CGGT-installatie zal gebeuren na de transitieperiode. Wie zal de afbraak 
betalen? Hoe zal deze veilig gebeuren? Wie betaalt de sanering van de gronden? De 
inwoners van Dilsen-Stokkem, Limburg en Vlaanderen kunnen onmogelijk instaan voor 
een nieuw “Zink-fabriek”-scenario waarbij volgende generaties opgezadeld worden met 
het gebruiksklaar maken van deze locatie. 

 
4.7 Impact op de menselijke gezondheid 
Dat onze nieuwe Belgische gascentrales doden zullen veroorzaken (door luchtvervuiling) 
staat als een paal boven water. 

 
Dit wordt in het hele dossier geminimaliseerd. We durven het woord doodzwijgen amper in 
de mond nemen. 
 
4.8 Mobiliteit tijdens de constructie 
 
In het beperkte MER van 2020 werd een transport van 50 vrachtwagens en tot 250 extra 
voertuigen per dag voorzien. Wij kunnen dat niet rijmen met de 1000 werkkrachten die er op 
piekmomenten op de site zijn. Ofwel wordt de verkeersdrukte onderschat, ofwel het aantal 
werknemers. 
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50 komende en vertrekkende vrachtwagens, dat geeft iedere 20 minuten een extra 
vrachtwagen-transport over de Boslaan, Rijksweg of Pannenhuisstraat. 
Het lijkt bovendien absoluut noodzakelijk dat de toegang via de Kanaalstraat volledig 
afgesloten wordt. 

 
Wat zal er met het projectgebied gebeuren dat enkel wordt gebruikt voor stockage van 
materialen tijdens de aanlegfase? 
 
4.9 Een spookinstallatie! 

 
De bouw van deze STEG- centrale strookt niet met de klimaatplannen die worden opgesteld 
door Europa, België, Vlaanderen, de provincie of de stad of gemeente. Ook verwijzen we 
nogmaals naar de nota van de CREG waarin wordt gesteld dat bij de kernuitstap geen 
alternatieven meer nodig zullen zijn gezien er voldoende zekerheid is over de bevoorrading 
van België op vlak van elektriciteit.  
Ook wordt verwezen in de bezwaren naar de CRM-procedure die niet zou stroken met de 
Europese gedachten betreffende hernieuwbare energieën.  
We kunnen dus meer dan terecht vrezen dat door de hoge CO2- uitstoot de centrale op 
termijn toch zal moeten sluiten en er dan een spookinstallatie achter blijft. Zoals we ze 
gekend hebben in de periode na het “Zinkfabriek” 
 

   
 
Deze historische redenen en het effect die dit zal hebben op de mentale gezondheid van de 
(oudere) inwoners van Dilsen-Stokkem mag en kan niet genegeerd worden. De sanering van 
de historische bodemverontreiniging is niet afgerond.  
 
We illustreren met enkele van de ongeruste berichten die we kregen van inwoners: 

 
“De vroegere zinkfabriek zorgde ervoor dat er jarenlang vervuilend en 
kankerverwekkend cadmium in de moestuinen van de omgeving terecht kwam. 
Mensen planten evengoed groenten in hun hofjes maar beseften niet dat dat 
cadmium zich vooral vastzette in groene groenten waardoor de consumptie ervan 
zorgde voor vele kankergevallen. Ook mijn man (Erik Froyen) overleed aan kanker op 
veel te jonge leeftijd. Wij wonen in het windveld vd vroegere zinkfabriek. Duidelijk 
toch! Voor mij een dikke NEE tegen de geplande komst vd vervuilende gascentrale. 
Ik mag er niet aan denken dat er binnenkort een enorme hoeveelheid CO2 over onze 
landelijke gemeente wordt uitgestoten! Wij wonen in een mooi landelijk gebied waar 
natuur en zuivere lucht nog enigszins een behouden goed is. Laat dat aub zo blijven!” 
 
“Wat ben ik blij dat het voorlopig even van de baan is  wonen onder een vieze 
ongezonde hoge schoorsteen in parkgebied hoge kempen vroeger moesten we de 
zink schoorsteen dempen  50 jaar later de nog hogere schoorsteen van de duitse 
multinationel dempen en dit alles op de zelfde plaats hoge kempen    
Op oudere leeftijd ben ik nog altijd bereid om hier ook tegen in te gaan.” 
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“Ik wil GÉÉN gascentrales in mijn buurt. Eerst het vervuilende en erg ongezonde 
zinkfabriek. Dat zijn we nu kwijt en dan maar weeral iets anders en dan een 
vervuilende gascentrale! NEEN NEEN NEEN” 
 
“Na de vervuiling van het zinkfabriek met het kankerverwekkende Cadmium in onze 
moestuinen mag het stoppen in onze landelijke gemeente!” 

 
Wie zal er betalen voor de afbraak? Hoe wordt dit verwerkt in de 
omgevingsvergunning? 
 

 
 
4.10 Geluid 
Er is enkel gekeken naar nieuwe geluidsbronnen van de Steg centrale zelf. Hoewel deze 
onlosmakend verbonden is met het te bouwen onderstation voor de elektriciteitsdistributie. 
 
Ook wat de geluismetingen betreft kunnen wij helaas besluiten dat er een noodzaak is 
aan een nieuw actueel MER. De lokale condities zijn fundamenteel veranderd. In het 
nieuwe MER zouden ook best alle pertinente bevindingen van de milieu-ambtenaar uit 
2013 verwerkt worden. 
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4.10.1 Incidentele geluidsbronnen 
Incidentele geluidsbronnen zijn niet opgenomen in de analyse van het MER. De effecten 
hiervan moeten nog verder verduidelijkt worden, zowel naar geluidsvermogen als naar tonaal 
geluidsimpact. 
Onder incidentele geluidsbronnen kan worden verstaan; klein en/of groot onderhoud en 
storingen (bijvoorbeeld en niet beperkt tot: noodstroomaggregaat. bypass of 
veiligheidskleppen) en het onderhoud ook in de toekomst (waar we een stijgende nood aan 
onderhoud mogen verwachten). 
4.10.2 Tonaal geluid 
In hoofdstuk 5.44.3.7 is er geen onderzoek gedaan naar tonaal geluid wegens gebrek aan 
gegevens. 
Hoewel erkend wordt dat er bronnen aanwezig zijn waarvan het geluidsvermogen tonale 
componenten kan bevatten. Gezien er tonaal geluid verwacht wordt moet dit ook 
meegenomen worden in de algemene geluidsmetingen/berekening. 
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Algemene toelichting: 
 
Omdat geluid met tonaal karakter als extra hinderlijk wordt beschouwd moet dit als het ware 
als een straffactor bijkomend worden opgeteld. Hiervoor moet een beoordelingsgetal of 
tonale toeslag tot 5dB worden toegevoegd aan de het gemeten of voorspelde geluid. Of een 
verlaging tot 5dB aan toegelaten geluid. 
Concreet kan dit op meerdere punten tot een verhoging en overschrijding leiden van het 
toegelaten geluid. Figuur (“Locaties met potentiële overschrijding”) geeft een overzicht met 
locaties waar potentieel overschrijding optreedt ten gevolge van tonaal geluid. 

 
(Figuur “Locaties met potentiële overschrijding”) 
 
Tevens ontbreekt de analyse van de volledige infrastructuur waarbij het elektrisch 
verdeelstation wordt meegenomen. Ook transformatoren zijn vaak een bron van tonaal 
geluid. 
 
In de cumulatieve effecten wordt er echter geen rekening gehouden met de andere 
projecten, ten oosten van de industriezone, in de omgeving die een stijging in 
productiviteit en geluidsoverlast in de woonkernen met zich meebrengen.  
Bovenstaande in cumul met het windpark dat in 2015 operationeel werd vraagt wel 
degelijk voor een nieuw uit te voeren gedetailleerd milieu effecten rapport waarin de 
totaliteit bekeken wordt. Zo beschrijft deze beperkte screening, op bladzijde 109, zelf 
dat de milieukwaliteitsnormen op 2 beoordelingspunten reeds overschreden worden. 
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4.11 Rookpluim 
In het MER van 2013 is erkend dat er interactie is tussen de rookpluim en de windturbine ( 
slechts 1 windturbine in 2013). Momenteel staan er 7 windturbines (8ste is vergund en nog 
niet gebouwd). 
Verbazingwekkend genoeg staat in MER screening van 2020 enkel dat gezien de 
jaargemiddelde windrichting de effecten verwaarloosbaar zijn. 
In onderstaande “figuur – gemiddelde windrichting in België”18 wordt de gemiddelde 
windrichting in België aangegeven. Volgens de geplande inplanting is er bij WNW wind tot en 
met NO wind interactie met de windmolens (“figuur – interactie bij bepaalde windrichting”). In 
jaargemiddelde is dit 25% van de tijd of 3 maanden per jaar. Dit kan dus niet als 
verwaarloosbaar aanschouwd worden en moet verder bekeken worden.  
Zeker gezien de erkenning van de interactie tussen beide, de geringe afstand waardoor de 
rookpluim nog niet op de theoretisch pluimhoogte is en erkenning van downwash bij 
bepaalde weersomstandigheden. 
 

 
(figuur – gemiddelde windrichting in België) 

 
18 https://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag115.php 
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(figuur – interactie bij bepaalde windrichting) 
 
4.12 Oppervlaktewater 

 
Figuur – Vorige MER - Grondwatergewinningsgebieden en beschermingszones 1993 
 
Sedert de initiële MER van 2013 (“Figuur – Vorige MER - Grondwatergewinningsgebieden 
en beschermingszones 1993”) is er een nieuw ontwerp van stroomgebiedsbeheerplannen 
voor Schelde en Maas 2022-2027 (“Figuur - waterwinningsgebieden 2022-2027”). 19 

 
19 https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/ & 
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/67d95c5e-c11f-4d0c-a047-fbe650b440cb 
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Figuur - waterwinningsgebieden 2022-2027 
 
De effecten hiervan naar uitbreiding van gebieden en/of strengere milieudoelstellingen zijn 
niet benoemd. 

 
In de MER van 2020 wordt er enkel gesproken over stroomopwaarts en stroomafwaarts van 
de locatie. Bijkomend zijn er enkele nieuwe meetgegevens van Bree en Bocholt genomen 
doch niet van stroomopwaartse locaties. 
Gezien de mogelijke uitbreiding van de waterwinningsgebieden waarbij de centrale binnen 
de grenzen van het gebied komt te liggen (dus niet langer stroomopwaarts/-afwaarts) 
moeten de gevolgen nader onderzocht worden. Niet enkel beperkt tot de lozing bij normaal 
bedrijf maar ook voor wat betreft de potentiele verontreiniging zoals bij lekkage of brand. 
 
4.13 Wateropname en afvalwater 
 
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 langetermijn-klimaatstrategie (4 feb 2020) 
die zij rapporteerde aan de Europese Commissie20: 
- “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 ‘Eén hittegolf, in 
de jaren 70 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 laagwaterdebieten, 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 hun 
lading moesten beperken voor minder diepgang. 
 
Uit de informatie op Geopunt Vlaanderen21  

 
20 https://ec.europa.eu/clima/sites/lts/lts_be_nl.pdf 
 
21 https://www.geopunt.be/ 
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en het Geoloket van de VMM 22 blijkt bovendien dat de Zuid-Willemsvaart deel uitmaakt van 
de ‘Beschermde gebieden ifv de winning van drinkwater uit oppervlakte- en grondwater’.  

 
Dit project heeft dus ook een negatieve impact op de toekomstige drinkwatervoorziening in 
de regio. 
 
De berekeningen tonen aan dat tijdens de zomerperiode ook het meeste opname van 
koelwater benodigd is terwijl er maar 50% terugvloeit.  
De netto opname van 660 000L/h in de zomerperiode zorgt voor nog eens een bijkomende 
2% reductie in debiet bovenop de schaarste die de komende jaren enkel zal verslechteren. 
Dit kan economische gevolgen hebben voor de scheepvaart. 
Gezien wat voorafgaat blijkt het statement van Dils-Energie NV onder punt 5.2.2.1 in de 
MER-screening van 11 nov 2020 dat “de te beoordelen effecten met betrekking tot water niet 
zijn gewijzigd sinds het opstellen van de initiële MER” dus niet te kloppen! Het verschil in 
condities en constructie ten aanzien van de initiële MER vragen wel degelijk om een 
diepgaander onderzoek! 
 
De gerapporteerde hoeveelheden water komen ons inziens niet overeen met de 
werkelijke opname om de beoogde koeling te bereiken. 
 
Als wij vergelijken met bijvoorbeeld de STEG-centrale Kraftwerk Scholven (pag. 8. 
Milieurapport Münster) zien we daar dat de som afvalwater afkomstig uit het 
demineralisatiesysteem v/h koelwater + gecondenseerde stoom + neutralisatie-reservoirs ca. 
250.000 m3/a is. 
 

 
Deze centrale wekt bij vollast selchts 156 MW elektriciteit op.  
 
Omgerekend voor Rotem à 250.000 x 920/ 156 = 1.474.000 m3/a in de Zuid-Willemsvaart? 
 
Neem er ook nota van dat de kanaalkom voor sommige schepen (en ook recreatief) gebruikt 
wordt als keerpunt (wegens de breedte). 
Tijdens de voorbije zomers werd de problematiek van waterschaarste bovendien 
verschillende keren in de verf gezet door het opleggen van een captatieverbod23.  
 

 
22 http://geoloket.vmm.be/krw_mkn/owl_fiches/fiche%201%20-
%20karakterisatie/VL05_183%20fiche%201.pdf 
 
23 https://www.crisis-limburg.be/droogte2020  
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- Wat betekent dit voor de centrale?  
- Mag deze wel water capteren?  
- En wat betekent dat voor de veiligheid bij stop en start?  
 
Er wordt gewezen op het verlies van water doch slechts heel summier op de 
temperatuurverhoging van het kanaalwater in het menggebied. Iedere stijging met een graad 
van de watertemperatuur werkt duidelijk negatief op het ecosysteem van het kanaal.  
Bemerk ook dat in de nieuwe MER-screening enkel rekening wordt gehouden met de invloed 
van de voorziene technische parameters maar niet met de cumulatieve impact op de 
temperatuur van het water veroorzaakt door de opwarming van de aarde, die op zichzelf 
reeds de oorzaak is van een merkbare stijging van de temperatuur van het oppervlaktewater 
in de Zuid-Willemsvaart. De afgelopen jaren werden trouwens herhaaldelijk incidenten 
(zuurstoftekort, blauwalgen, …) gerapporteerd door de VMM. Dat wordt in het dossier 
nergens besproken. 
 
We denken hierbij aan de vissen, maar zeker niet te verwaarlozen is de impact van de 
ongewenste toename van de algen - een algemeen geconstateerd feit in onze contreien - 
wat zeer nefast is voor de scheep- en pleziervaart. Wat waterrecreatie betreft, werd door het 
Agentschap Zorg & Gezondheid een risicoanalyse voor de verschillende recreatievormen 
uitgevoerd24. Hieruit blijkt dat zwemmen, duiken, waterski en jetski het meeste risico 
inhouden. Toen het Albertkanaal het transport van grind en steenkool overnam, kwam er 
plaats vrij voor andere functies langs de Zuid-Willemsvaart. De Zuid-Willemsvaart leent zich 
uitstekend voor sport en ontspanning. Waterskiën en jetskiën kan op verschillende 
aangeduide locaties en er zijn ook tal van plaatsen om te vissen. Verder werden er de laatste 
jaren nog extra aanlegsteigers voor pleziervaart gebouwd.25  
  

 
24 https://middenlimburgactueel.nl/2020/08/25/blauwalgen-in-belgisch-deel-zuid-willemsvaart/  
25 https://www.milieuboot.be/nieuwsbrieven/NBMB52_T1.htm 
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4.14 Ecologische elementen bij bezwaar 
 
4.14.1 SBP Rugstreeppad 
 

Op 19 december 2019 stelde minister van justitie, handhaving, 
energie, omgeving en toerisme Zuhal Demir het 
soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de rugstreeppad 
vast. Dit programma heeft een looptijd van 5 jaar, maar kan 
verlengd worden. Momenteel is het SBP bijgevolg van kracht. 
 
4.14.1.1 Actuele verspreiding 
De locatie waar de gascentrale gebouwd dient te worden is 

reeds gedurende tientallen jaren een geschikt voortplantingsbiotoop voor een 100-tal 
rugstreeppadden. Dit is naar Vlaamse normen een hoog aantal voor één populatie op 
één plaats.  
 

4.14.1.2 Elementen van bezwaar 
Een aantal acties waarvoor momenteel een omgevingsvergunningsaanvraag loopt zijn in 
strijd met de bepalingen van het SBP rugstreeppad: 

1. Op pagina 22 van het SBP wordt het belang van de verbinding via het industrieterrein 
in Rotem aangegeven:  Geïsoleerde populatie op bedrijventerrein van Dilsen-Rotem, 
en kleine populatie van Bergerven. Verbinding tussen deze twee en naar Mechelse 
Heide via bedrijvenzone ten O van Mechelse Heide is aangewezen.  

2. Versnippering van het leefgebied wordt als een belangrijke bedreiging van de soort 
beschouwd. Het feit dat op het industrieterrein van Rotem een naar Vlaamse normen 
omvangrijke populatie voorkomt betekent dat de verbinding met nabije en vaak 
kleinere populaties cruciaal is voor het behalen van de doelstellingen van het SBP, 
zijnde een gunstige ‘regionale staat van instandhouding’. Behoud van het actuele 
areaal en de huidige populaties zijn hierbij belangrijke doelstellingen. In versnipperde 
gebieden kunnen nl. slechts kleine populaties overleven. Deze zijn onderhevig aan 
een aantal karakteristieke populatiedynamische processen die ervoor zorgen dat de 
populaties niet duurzaam zijn, namelijk “demografische stochasticiteit” (toevallige 
schommelingen in de samenstelling van de populaties, bijvoorbeeld een onevenwicht 
in de verhouding van geboren of overlevende mannetjes en vrouwtjes), 
“omgevingsstochasticiteit” (toevallige veranderingen in omgevingsfactoren, 
bijvoorbeeld een brand, een opeenvolging van droge zomers of strenge winters) en 
“genetische verarming” (verlies van genetische variatie, bijvoorbeeld door inteelt). 
Deze processen zijn ook werkzaam in grote populaties, maar door de grootte van de 
populatie zijn deze daartegen gebufferd. Binnen kleine populaties kunnen deze 
processen ervoor zorgen dat de populatie steeds kleiner wordt, waardoor ze in een 
neergaande spiraal terechtkomt en uiteindelijk verdwijnt. Wanneer het biotooprestant 
door zijn geïsoleerde ligging vervolgens niet meer opnieuw kan gekoloniseerd 
worden vanuit andere populaties, verdwijnt de soort voorgoed uit het gebied. De 
neerwaartse spiraal kan enkel doorbroken worden wanneer uitwisseling van 
soortgenoten mogelijk is vanuit naburige populaties. Zelfs zonder een demografische 
ineenstorting kan een lagere ecologische connectiviteit reeds aanleiding vormen tot 
een genetische flessenhals (Broquet et al. 2010). Een ernstige fragmentatie die 
aanleiding geeft tot dalende populatiegrootte kan gepaard gaan met dalende fitness 
als gevolg van gereduceerde genetische variatie (Andersen et al. 2004). 

3. Het SBP rugstreeppad besluit met een aantal gebiedsgerichte acties.  
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Populatie 33 is gesitueerd binnen het natuurreservaat Bergerven (aangeduid als speciale 
beschermingszone: SBZ). De populatie in het Bergerven situeert zich rond de grote plas in 
het zuiden van het gebied. Op het aangrenzende industrieterrein Dilsen-Stokkem (buiten 
SBZ-H) is de soort ook waargenomen. Om een duurzame populatie te creëren 
(conform de S-IHD) zal moeten ingezet worden in de aanleg van waterbiotoop, het 
herstel van de pioniersituatie van het landbiotoop en correct nabeheer ervan. 
Verbinding van beide deelpopulaties is belangrijk, er kan dan ook onderzocht worden 
of deze aangelegd en correct beheerd kunnen worden. 
De meeste maatregelen kunnen doorgang vinden in het kader van de S-IHD voor het 
betreffende SBZ gebied. Enkel op het industriegebied worden in het kader van dit SBP 
maatregelen voorzien (aanleg poelen en pionierssituaties landbiotoop + beheer). 
 
Een aantal compenserende maatregelen zijn in dit verband reeds uitgevoerd. Er gaat echter 
ongeveer 8000 m² optimaal voortplantingshabitat verloren en er werd in overhoekjes (achter 
ALRO (800 en 200 m² en bij rotonde 1000m²) voor ongeveer 2000m² gecompenseerd. Er is 
bijgevolg nog steeds een verlies van leefgebied en areaal van ongeveer 6000m².  
 
Dit is in strijd met de bepalingen dat het actuele areaal en de actuele populaties 
behouden moeten blijven. Sterker nog: door de bouw van de gascentrale gaat de 
verbinding die er is tussen de populatie in Bergerven en deze op het industrieterrein 
verloren. Dit terwijl versnippering van het leefgebied één van de belangrijkste 
bedreigingen van deze pionierssoort is.  
 
 
4.14.2 SBP Poelkikker 
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 Op 19 december 2019 stelde minister van justitie, handhaving, 
energie, omgeving en toerisme Zuhal Demir het 
soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de poelkikker 
vast. Dit programma heeft een looptijd van 5 jaar, maar kan 
verlengd worden. Momenteel is het SBP bijgevolg van kracht. 
 
4.14.2.1 Elementen van bezwaar 
 

De einddoelstelling voor de poelkikker is gebaseerd op een combinatie van de doelstellingen 
vooropgesteld in het kader van de G-IHD’s en die van de S-IHD’s. De einddoelstelling is het 
behalen van een “gunstige regionale staat van instandhouding” door middel van het bereiken 
van de doelen zoals geformuleerd in de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen (G-
IHD’s).Het duurzaam voortbestaan van de poelkikker in Vlaanderen dient zodanig 
georganiseerd te worden dat er niet op regionale of lokale schaal steeds weer ad hoc 
maatregelen noodzakelijk zijn om populaties voor uitsterven te behoeden. Hiertoe 
zullen de maatregelen zich toespitsen op de instandhouding van de huidige leefgebieden, 
het herstel van voormalige leefgebieden en het weren van negatieve invloeden uit de 
directe omgeving. Een voorliggend project dat ontegensprekelijk een negatief effect 
heeft op het huidige leefgebied is bijgevolg in strijd met de einddoelstelling voor de 
poelkikker in voorliggend SBP.  
 
Tevens wordt voor de populatie in Bergerven aangehaald dat er maatregelen genomen 
kunnen worden die o.a. geschikt zijn voor rugstreeppad, boomkikker en poelkikker die in het 
gebied of op het aangrenzend industrieterrein voorkomen. Verbinden van populaties wordt 
hierbij eveneens als essentieel aangeduid.  
 
 
4.14.3 SBP Gladde slang 
 

 Op 17 oktober 2016  stelde toenmalig minister van omgeving, 
natuur en landbouw Joke Schauvlieghe  het 
soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de gladde slang 
vast. Dit programma heeft een looptijd van 5 jaar, maar kan 
verlengd worden. Momenteel is het SBP bijgevolg van kracht. 
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    Locatie van de bedreigde populatie  gladde  slang
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Deze populatie maakt deel uit van de Metapopulatie/cluster Nationaal Park Hoge 
Kempen en wordt alleszins bedreigd door de voorliggende plannen. Voor de gladde 
slang zijn ecologische verbindingen van geschikte gebieden namelijk minstens even 
belangrijk als de amfibieënsoorten die in dit bezwaar worden aangehaald. De 
verbinding met de populatie te Vossenberg en Platte Lindenberg gaat namelijk 
alleszins verloren door de voorliggende plannen.  De ontsnipperingsmaatregelen die 
in het kader van het Vlaams Ontsnipperingsplan gepland worden zijn niet voor niks 
zo belangrijk voor de gladde slang. Het effect van deze maatregelen gaat alleszins 
deels verloren als ongunstige ontwikkelingen in de buurt van bestaande populaties 
plaats blijven vinden.  De einddoelstelling van het SBP is het behalen van een 
‘gunstige regionale staat van instandhouding’ door middel van het bereiken van de 
doelen zoals  geformuleerd  in  de  Gewestelijke  Instandhoudingsdoelstellingen  (G-
IHD).  Dit  houdt enerzijds  het  behoud  van  actuele  populaties/actueel  leefgebied  
(zowel  binnen  als  buiten SBZ)  als  het  versterken  van  huidige  populaties  en  
het  realiseren  van  eventuele  nieuwe populaties in. Specifiek voor de bedreigde 
populatie is de doelstelling de volgende: Voor BE2200034 dient een populatie in 
Bergerven gerealiseerd te worden, met minstens 5 adulte dieren per 2km waarbij elk 
jaar voldoende voortplanting is. Achteruitgang van het leefgebied is bijgevolg 
zowel kwalitatief als kwantitatief onaanvaardbaar.  
 
4.15 Verder te onderzoeken gevaren 
4.15.1 Aardbevingsgevoeligheid – aardplaten 
Deze STEG-centrale wordt ingepland boven één van de actiefste breuklijnen van de 
Roerdal-slenk in België met een sterke aardbevingsgevoeligheid. Wij kunnen ons 
niet voorstellen dat er nergens in België betere alternatieven (reeds) zijn om een 
centrale te stellen. 

    



Standpunten, opmerkingen en bezwaar  
 

82 
 
 

 
 
 
4.15.2 Gasbel onder de site 
Deze STEG-centrale komt pal boven een (mijn-)gasbel. Het lijkt ons zelfs niet 
uitgesloten dat ze met opzet hier wordt gebouwd om in de toekomst aan fel 
omstreden fracking te kunnen denken. Immers ook de gasvoorraden zijn niet 
onbeperkt en dienen eveneens ingevoerd te worden. (zie 
https://www.demorgen.be/nieuws/gas-kan-de-nieuwe-goudmijn-van-limburg-
worden~b5b14444/ ) 
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In het licht van deze aanwezige gassen in de grond denken wij dat het absoluut 
noodzakelijk is, gezien de omstreden technieken en ervaringen in het buitenland, om in 
de eventuele vergunning een absoluut en bindend verbod op te leggen om gas uit de 
onderliggende grond te halen. 
Je moet niet gestudeerd hebben om te begrijpen dat dit mee het criterium is voor de 
lokatiebepaling. 
 
4.16 Lokale impact 
 
4.16.1 De aanvraag is niet op schaal van de omgeving 
- De plannen van Dils-Energie NV (RWE) nemen 10% van de oppervlakte van het 

domein in en zullen op termijn slecht 40-50 arbeidsplaatsen genereren. Een 
aantal waarvan wij denken dat het zelfs sterk overdreven is.  

- Dilsen-Stokkem heeft meer nood aan de jobs die komen uit de omslag. Het 
federale planbureau rekende uit dat de omslag naar een circulaire en 
hernieuwbare economie België tot 65.000 nieuwe jobs zal opleveren in de 
renovatie- en energiesector en in de industrie. Laat ons deze creëren vanop het 
industrieterrein in Rotem! 

- De socio-maatschappelijke druk die door dit project op de inwoners en het 
toeristische karakter van de stad wordt gelegd is veel te groot en overstijgt in 
ruime mate de draagkracht van de inwoners. 

 
4.16.2 Publieke opinie 
Er is geen draagvlak in Dilsen-Stokkem voor een centrale van deze omvang.  
- Tijdens het openbaar onderzoek in januari werden 829 schriftelijke en 396 

digitale bezwaren ingediend. 
- Het initiatief rond dit bezwaarschrift werd door 1510 mensen gesteund over de 

hele fusie. 631 van hen ondertekenden ook daadwerkelijk de petitie die we mee 
insluiten bij dit bezwaarschrift.  

 
In het bijzonder de inwoners van Rotem hebben het zeer moeilijk met de 
opeenvolging torcoal – windmolens en het effect van de zware industrie op hun 
buurt.   
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Spreiding van de inwoners van Limburg die onze petitie tekenden  
 

 
Spreiding van de inwoners van Dilsen-Stokkem die onze petitie tekenden   
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4.17 Onderzoek naar alternatieven 
 
De verantwoording van het project is een drogreden. Er zijn meerdere alternatieven 
om de benodigde vervangcapaciteit te voorzien.  
 
Noch de locatie-alternatieven, noch de uitvoeringsalternatieven zijn deftig 
onderzocht. 
 
4.17.1 Uitvoeringsalternatieven 
- Elektriciteitscentrales die niet langer rendabel zijn en dreigen gesloten te worden 

kunnen volgens het CREG toch stand-by worden gehouden. Volgens de federale 
energieregulator zal dat veel goedkoper zijn dan nieuwe gascentrales bouwen. 
Dit alternatief, aangedragen in recente studies van 2020, werd niet onderzocht.  

Gezien de omvang van de te bouwen centrale denken wij dat terugvallen op 
bestaande installaties meer dan aangewezen is! 

- De reserve-centrale in Maasbracht bevindt zich op amper 15 km afstand. Een 
participatie-alternatief opzetten met de Nederlandse overheid zal vele malen 
goedkoper zijn dan het subsidiëren van een nieuw te bouwen gascentrale. Wij 
mogen redelijkerwijs verwachten dat noch de Vlaamse politici, noch de 
Belgische politici, noch de Nederlandse regering bezwijken onder druk van 
RWE (die eveneens azen op de Belgische subsidies). 

- Interconnectie met Maasbracht is belangrijk, vooral als we weten dat er een 
onderbenutte centrale net over de grens is. 

De Federale regering kan (en moet) hier op inzetten. Bovendien dingt de 
RWE centrale mee in het CRM-mechanisme.  

- De effecten zijn onderzocht aan een voorzien bedrijfsregime (3.524 uur/jaar). Het 
is echter onvoorspelbaar wat het werkelijke regime zou zijn. Bij volcontinue 
werking komt men aan 8760 uur per jaar. Daarom is het absoluut noodzakelijk 
om de milieu-effecten van de opstartcycli te berekenen. Het verschil in 
milieueffecten voor beide werkingsregimes en de opstartcycli is in elke 
onderzoeksdiscipline relevant en werd niet gevoerd voor deze nieuwe mega-
centrale.  

- Wij zouden hier nog aan toe willen voegen dat we er vanuit moeten gaan dat er 
steeds minder gebruik gemaakt wordt van deze centrale.  

 
4.17.2 Locatiealternatieven 
- Het MER verwijst naar 5 potentiële locatiealternatieven uit het onderzoek in 2010. 

De Limburgse situatie is echter in 10 jaar dermate veranderd dat wij denken dat 
de oude analyse absoluut achterhaald is. Bijvoorbeeld op de vrijgekomen 
terreinen van Ford is er hoogspanning en waterkoeling zeer dichtbij gelegen. 
Bovendien speelt daar de nabijheid van woonzones minder een rol. Het is dus 
absoluut noodzakelijk dat er een nieuw onderzoek naar locatie-alternatieven 
gevoerd wordt. 

- de 5 mogelijke alternatieve locatie die overwogen werden moeten duidelijker 
beschreven worden en op basis van milieu- en klimaataspecten tegenover elkaar 
afgewogen. De aangehaalde (summiere) argumenten in 4.2 van het MER zijn 
trouwens achterhaald en niet relevant. 

- Sinds 2013 zijn er meerdere terreinen van oude fossiele centrales vrijgekomen. 
Deze zijn strategisch veel beter gelegen om de voorziene nieuwe moderne 
gascentrales te ontvangen wegens:  

o HS aansluiting,  
o gaspijpleidingen,  
o koelwater  

en vooral oude vergunningen die kunnen aangepast worden. 
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- Bij deze reiken we een aantal betere vestigingsplaatsen aan om nieuwe hoog 
rendement gasturbines te bouwen (of waar de ombouw recent reeds heeft 
plaatsgevonden):  

o Vilvoorde  
o Les Awirs bij Luik  
o Amercoeur bij Charleroi 
o Antwerpen 
o Seraing 
o Manage 
o Tessenderlo  
 

4.17.3 Alternatieve energie 
Hoe past de STEG-centrale in het vooropgestelde klimaatbeleid (VEKP2021-2030) 
en Klimaatakkoord 2050? 
Tijdens de infosessie werd duidelijk dat deze centrale niet op korte termijn op niet-
fossiele brandstoffen kan werken. De facto vertragen we dus de transitie in plaats 
van ze te versnellen door in te zetten op innovatie. 
 
- Opslagcapaciteit zoals batterijparken om de piekmomenten in de alternatieve 

energie op te vangen;  
- Computergestuurde verbruiksscenario's van de elektriciteit o.a. om zo pieken te 

vermijden; 
- Waterstof (werd slechts heel kort aangehaald); 
- Geothermie (gebruik van hoge temperaturen van het dieptegrondwater); 
- Centrales op Thorium zijn CO2-vrij en niet geschikt voor de aanmaak van 

kernwapens. 
 

Geef die subsidies aan burgers die willen inzetten op zonnepanelen en slimme 
batterijen of koppel ze aan containerbatterijstations in woonwijken.  
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5 Bijlage 1 : BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 
We bespreken in deze bijlage enkele elementen uit het PRUP Industrieterrein Rotem 
en het achterliggend perceel van het Gewestplan (bestemmingscategorie 
industriegebied): “verkaveling 5.00/72041/141.1 (23/12/2008)” waar de STEG-
centrale gepland wordt. 
 
5.1 Verkaveling 5.00/72041/141.1 (23/12/2008) 
5.1.1 Situering 
Het terrein is omringd door harde grenzen. In het westen en het noorden begrenzen 
de steilrand van het Kempisch Plateau en het natuurgebied Bergerven het terrein, de 
steilrand loopt zelfs gedeeltelijk over het bedrijventerrein in het westen. Deze 
westelijke en noordelijke begrenzing valt tevens samen met het tracé van de 
spoorweg Genk-Maaseik, die momenteel deel uitmaakt van het toeristisch en 
functioneel fietsroutenetwerk. 
  

1. In het oosten snijdt de Zuid-Willemsvaart het terrein af van woongebied en 
landbouwgebied. In het zuiden wordt het terrein begrensd door voornamelijk 
bebost natuurgebied en een smalle strip landelijk woongebied. De N771 
vormt een zuidelijke harde grens. 

2. Ten noorden van de industriezone ‘Rotem’ bevindt zich een groenzone. Ten 
zuidoosten en ten zuiden bevinden zich gebieden die als woonzone (met 
landelijk karakter) zijn aangeduid en ten zuidwesten en ten westen, zijn de 
omgevende zones ook als ‘groenzone aangeduid’.  

3. Overeenkomstig de biologische waarderingskaart (BWK) worden de zones 
ten oosten van de Zuid-Willemsvaart aangeduid als ‘biologisch minder 
waardevol’.  

4. De zones ten zuidwesten, ten westen en ten noordwesten van de 
industriezone ‘Rotem’ zijn aangeduid als ‘biologisch belangrijk’ en 
‘biologisch zeer waardevol’.  

5. Overeenkomstig de aanduiding van VEN gebieden, worden de gebieden ten 
noorden en ten westen van de industriezone ‘Rotem’ aangeduid als ‘GEN’ 
gebieden of ‘grote eenheden natuur’. Ongeveer 600 m ten zuiden van de 
industriezone ‘Rotem’ bevindt zich nog een GEN gebied.  

6. Op ongeveer 2 km ten westen en 3 km ten noordwesten van de industriezone 
‘Rotem’ bevinden zich habitat gebieden (Natura 2000).  

7. Op ongeveer 2 km ten westen en 3 km ten noordwesten van de industriezone 
‘Rotem’ bevinden zich ‘NOG’ en ‘ROG’ zones. Een ‘NOG’ zone is een ‘van 
nature overstroombaar gebied’ en een ‘ROG’ zone is een ‘risicozone voor 
overstroming’.  

8. De zone ten noorden van de industriezone ‘Rotem’ is van regionaal belang 
voor vogels. Ongeveer 2,5 km ten noordwesten van het industrieterrein wordt 
in de Vogelatlas een gebied met ‘nationaal belang’ aangeduid.  

 
5.1.2 Context 
Het belang van het specifiek economisch knooppunt Dilsen-Stokkem wordt 
onderschreven en het industrieterrein Rotem wordt gezien als één van de 
belangrijkste economische ontwikkelingspolen binnen de regio Maasland en één 
van de belangrijkste economische ontwikkelingspolen binnen Limburg. 
5.1.3 Richtinggevend deel 
- Dilsen-Stokkem wordt aangeduid als specifiek economisch knooppunt buiten het 

Economisch Netwerk Albertkanaal met een belangrijke rol inzake regionale 
bedrijventerreinen. 
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- Economische knooppunten met een sterke economische rol komen in 
aanmerking voor eventuele bijkomende bedrijventerreinen. 

 
5.1.4 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Dilsen-Stokkem 
M.b.t. (de ontwikkeling van) het bedrijventerrein van Rotem: 
- Bij het aansnijden van het gebied (aan de westkant begrensd door de berm van 

de voormalige spoorlijn), behouden van voldoende kwalitatieve 
belevingswaarde vanop deze voormalige spoorlijn, gezien het een 
belangrijke schakel is binnen het toeristisch-recreatieve net op lokaal en 
bovenlokaal vlak. 

 
5.1.5 Verkaveling Noordelijk deel (Budé Containerbouw NV) 
- Er wordt een differentiatie nagestreefd: watergebonden bedrijvigheid langs de 

Zuidwillemsvaart, enkele grootschalige regionale bedrijven (max. 3) en een 
aantal (kleinere) gemengde regionale bedrijven. Er wordt ook getracht om een 
zekere flexibiliteit te voorzien (bijv. inzake de oppervlakte van de bedrijfspercelen 
in relatie tot de geplande bedrijvigheid). 

- Dit nastreven van kleinere gemengde regionale bedrijven wordt bevestigd in de 
toekenning van de verkavelingsvergunning door het Agentschap R-O Vlaanderen 
in 5.00/72041/141.1 toegekomen bij stad Dilsen-Stokkem op 11-02-2013 

 
 
- Er worden voorschriften opgelegd die de goede beeldkwaliteit op het 

bedrijventerrein moet nastreven (bijv. gemeenschappelijke groenzone, realisatie 
van 70% van voorgevelbreedte in eerste bouwfase, realisatieverplichting in 
eerste fase van 40%, uitbreiding dient naar achter te gebeuren, 15% groen op 
perceel bij voorkeur op perceelsscheiding en in groengebied). Dit zorgt er 
voor dat de aanblik van het bedrijventerrein vanaf het openbaar domein in 
eerste fase al voldoende kwalitatief is (brede gevels die de achterliggende 
bedrijvigheid verbergen en toekomstige uitbreidingen aan het zicht onttrekken; 
geen grote tussenliggende onbebouwde ruimtes als grondreserve; vrij gesloten 
perceelsstructuur waardoor leegstand geen negatieve reflectie heeft op de 
overige bedrijven). 

- Bij de toetsing van de verkaveling aan de principes van duurzaamheid wordt 
aandacht besteed aan de thema’s efficiënt ruimtegebruik (meerlagig bouwen, 
schakelen van gebouwen, gemeenschappelijke voorzieningen, 
verkavelingspatroon zonder restruimtes), duurzame mobiliteit (multimodaliteit 
over weg en water, kwalitatieve interne ontsluiting, beeldkwaliteit), ruimtelijke 
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inpassing (integratie van landschappelijke elementen, groendaken, 
groenstructuren, bufferzone) en water (afvalwater, regenwater). 

 
5.1.6 Toelichting visie op economisch knooppunt Dilsen-Stokkem 
 
In Dilsen-Stokkem zijn recent (periode 2007-2009) een aantal grotere bedrijven 
gesloten (Bekaert, Ralux). 
Een aantal moeten hun activiteiten door de huidige economische crisis 
terugschroeven (Alro, Vasco). De werkloosheidsgraad in Dilsen-Stokkem (10,8 % in 
juli 2009) ligt boven het Limburgs (8,87%) en Vlaams (7,79%) gemiddelde. Ook in de 
aangrenzende gemeente Maasmechelen is een hoog werkloosheidscijfer te noteren 
(15,41%). Hiervoor is enerzijds een historische verklaring, nl. het verdwijnen van de 
mijnnijverheid. Anderzijds heeft de reconversie een positieve dynamiek ingezet (o.a. 
omwille van de ontwikkeling van bedrijventerreinen), maar heeft ze de achterstand 
op vlak van werkgelegenheid nooit volledig kunnen wegwerken. 
 
Actualisatie van deze cijfers: 
- Werkloosheidsgraad Dilsen-Stokkem: 

o 2018: 7,2 % (Vlaanderen: 6,4 % / Limburg: 6,5%) 
o 2017: 7,7 % (Vlaanderen: 7,0 % / Limburg: 7,1%) 
o 2016: 8,5 % (Vlaanderen: 7,4 % / Limburg: 7,9%)  
o 2015: 9,7 % (Vlaanderen: 7,8 % / Limburg: 8,5%) 
o 2014: 9,5 % (Vlaanderen: 7,8 % / Limburg: 8,4%) 

 
Voor Rotem wordt in de verkaveling van Budé Containerbouw van 23/12/2008 zowel 
ruimte voorzien voor watergebonden bedrijvigheid langs de Zuid-Willemsvaart als 
voor enkele grootschalige regionale bedrijven en een aantal (kleinere) gemengde 
regionale bedrijven (5000m² perceelsoppervlakte of meer). 
 
Er is ten andere sprake van positieve discriminatie ten aanzien van Dils-Energie NV. 
Andere bedrijven op dezelfde site of gelijkaardige sites kregen voorwaarden 
opgelegd in het verschaffen van arbeidsplaatsen (een aan te raden beleidsmaatregel 
voor een gemeente met een hoge werkloosheidsgraad): er moeten minstens 15 
arbeidsplaatsen bijkomen per hectare wat voor dit terrein dus 300 extra 
arbeidsplaatsen zou moeten opleveren en niet de maximum 40 à 50 die het bedrijf 
aangaf. 
 
De bouw van de centrale zou voor een tewerkstelling zorgen van 400 à 500 
personen, waarvan een groot aantal bouwvakkers. In België betekent dit dus (voor 
grote bouwwerken toch) dat veel van deze arbeiders in landen als Roemenië, 
Bulgarije of Polen wonen en waarbij dus een gedeelte van de investeringskost 
afkomstig van de belastingbetaler naar het buitenland verdwijnt.26  
Toch wil men laten uitschijnen dat de inwoners van onze stad allemaal gaan mee 
‘profiteren’ van de enorme winsten die deze investeerders voor ogen hebben – 
enkelen waarschijnlijk wel, de rest krijgt enkel de overlast. Los hiervan mag 
geldgewin nooit zo een project rechtvaardigen. 
 
Eens de centrale in dienst wordt genomen, zou dit voor werkgelegenheid zorgen 
voor 40 à 50 personen. De dagen dat de centrale niet draait echter (waarschijnlijk 
heel veel dagen) zal een aantal van deze werknemers op economische werkloosheid 
gezet worden, zodat uiteindelijk de belastingbetaler hier ook weer voor moet 
opdraaien. De investeerders kunnen deze personeelskost (waarmee rekening 
gehouden werd bij het afsluiten van de contracten met de overheid) extra als winst 
bijschrijven. 

 
26 https://europesearbeiders.be/buitenlandse-werknemers-in-de-bouw/  
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5.2 Gewenste ruimtelijke structuur 
5.2.1 Visie 
Het terrein Rotem wordt op kwaliteitsvolle en duurzame wijze ontwikkeld als 
gemengd regionaal bedrijventerrein. Dit heeft betrekking op zowel het uitzicht, 
het ruimtegebruik, de ontsluiting en de ruimtelijke en landschappelijke 
inpassing in de omgeving. Intensief ruimtegebruik, een hoge beeldkwaliteit en 
goede ruimtelijke overgangen met de omgevende elementen zijn de 
hoofddoelstellingen. Het terrein wordt ontwikkeld met het oog op een 
gedifferentieerde bedrijvigheid (waaronder ook watergebonden) en met een 
verbeterde ontsluiting. 
 
Voor alle duidelijkheid: 
 
- Geen enkel gebouw op het industrieterrein overschrijdt de voorgeschreven 

hoogtes. 
- Er is zelfs geen enkel gebouw in Dilsen-Stokkem dat de hoogte heeft van het 

ketelhuis van de CCGT (55 meter). 
- Op geen enkel van de nabijgelegen industrieterreinen is er een gebouw van deze 

omvang te vinden. 
 
 
 
 
 


