WIJZIGINGSVERZOEK 29-07-2020
Op 16 juli 2019 werd de omgevingsvergunningaanvraag voor ‘ontbossing en voorbereidende werken voor de
bouw en exploitatie van een ethaankraker en PDH-eenheid (‘Project One’) te Lillo ingediend.
Op 7 november 2019 werd voor de ontbossing en de voorbereidende werken de omgevingsvergunning
verleend door de deputatie van de provincie Antwerpen. In dat kader werd op 15 oktober 2019 het projectMER goedgekeurd door Team Mer. Ingevolge twee administratieve beroepen dient de omgevingsminister zich
nu uit te spreken over de omgevingsvergunningsaanvraag, na advies van de gewestelijke
omgevingsvergunningscommissie (GOVC).
Om in beroep een alomvattend antwoord te kunnen bieden op de ontwikkelde argumentatie, wordt het projectMER op een aantal punten geamendeerd. Ook de omgevingsvergunningsaanvraag voor de ontbossing en de
voorbereidende werken wordt daarop geamendeerd. De geamendeerde omgevingsvergunningsaanvraag
zal, samen met het geamendeerde ontwerp project-MER, voorwerp uitmaken van een nieuw openbaar
onderzoek in augustus 2020.
Om het overzicht te kunnen bewaren over de eerder ingediende documenten en wijzigingsverzoeken werd
een documentlijst (zie ‘documentenlijst_OMGV Ineos WV 29-07-2020’) toegevoegd met aanduiding van de
meest recente versies en vermelding van datum van indiening van deze documenten. De documenten die
deel uitmaken van het voorliggende wijzigingsverzoek zijn bijgevolg ook in deze lijst aangegeven.
Een samenvattend overzicht van alle elementen die deel uitmaken van voorliggend wijzigingsverzoek, wordt
hieronder weergegeven:

Aanpassingen aan de Situering uit het Omgevingsloket:
De project-contour werd aangepast. De volgende percelen zullen nog deel van uitmaken van voorliggende
aanvraag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANTWERPEN 19 AFD, sectie A, perceel 0077/00F000
ANTWERPEN 18 AFD, sectie A, perceel 0061/00T000
ANTWERPEN 18 AFD, sectie A, perceel 0061/00Y000
ANTWERPEN 19 AFD, sectie A, perceel 0047/00B000
ANTWERPEN 18 AFD, sectie A, perceel 0150/00B000
ANTWERPEN 18 AFD, sectie A, perceel 0061/00V000
ANTWERPEN 18 AFD, sectie A, perceel 0162/00S000
ANTWERPEN 19 AFD, sectie A, perceel 0077/00C000
ANTWERPEN 18 AFD, sectie A, perceel 0150/00C000
ANTWERPEN 19 AFD, sectie A, perceel 0077/00G000
ANTWERPEN 18 AFD, sectie A, perceel 0061/00M000
ANTWERPEN 18 AFD, sectie A, perceel 0162/00G000

Aanpassingen aan het stedenbouwkundige luik:
•

Er werden 2 nieuwe stedenbouwkundige handelingen (vergunningsplichtig) toegevoegd.
o

de sloop van de verharding van de bestaande weg wordt toegevoegd als afzonderlijke
stedenbouwkundige handeling ‘BA_119000165 Noord sloop’ (zie 1.1.2.4 in de
verantwoordingsnota).
Planelement type: Infrastructuur
Handeling: sloop of verwijderen van verharding

o

Plaatsen van tijdelijke werfketen, aanleg van werfzones en tijdelijke werfwegen en tijdelijke
opslagplaatsen wordt als bijkomende handeling opgenomen ‘BA_119000165 Noord werfzone’
en ‘BA_119000165 Zuid werfzone’ (zie 1.1.2.6 in de verantwoordingsnota).
Planelement type: Terrein, stuk grond
Handeling: een grond gebruiken, aanleggen of inrichten

•

Er werd 1 nieuwe niet-vergunningsplichtige handeling toegevoegd: “Sonderingen, proefboringen en
proefsleuven”

Tevens werden de omschrijvingen van de stedenbouwkundige handelingen in de verantwoordingsnota
aangepast.
•

De contouren van onderstaande stedenbouwkundige handelingen werden aangepast (zie
inplantingsplannen).
o

Ontbossing ‘BA_119000165 Noord rooien bomen’ en ‘BA_119000165 Zuid rooien bomen’

o

Nivellering van het terrein en grondverzet ‘BA_119000165 Noord reliëfwijziging’ en
‘BA_119000165 Zuid reliëfwijziging’

•

Tracé en breedte van nieuwe weg noord werd aangepast ‘BA_119000165 Noord verharding’

•

Een permanente ondiepe poel werd opgenomen onder de handeling ’BA_119000165 Zuid
reliëfwijziging’ en zal dienstdoen als voortplantingsvijver voor rugstreeppadden. Hiervoor wordt ook
een extra profiel toegevoegd in bestaande en nieuwe toestand (‘BA_119000165 Zuid
reliëfwijziging_T_B_M’ en ‘BA_119000165 Zuid reliëfwijziging_T_N_M’)

•

De afgewerkte niveau’s nieuwe toestand werden aangepast ‘BA_119000165 Noord reliëfwijziging’
en ‘BA_119000165 Zuid reliëfwijziging’.

Aanpassingen aan het milieu luik:
•

•
•
•
•

Er werd 1 nieuwe indelingsrubriek klasse 3 toegevoegd, namelijk rubriek 53.2.2°a) voor de tijdelijk
bemaling voor het verwezenlijken van bouwkundige werken. De bemaling is noodzakelijk voor het
graven van proefsleuven ter identificatie van ondergrondse leidingen. Deze rubriek omvat ook de
infiltratie van het opgepompte bemalingswater op het eigen terrein.
o Het bijhorende Addendum R53 werd toegevoegd
o Een bemalingsnota werd toegevoegd
o Een impactstudie werd toegevoegd.
o Een uitvoeringsplan voor de bemaling werd toegevoegd
Er werd een bijstelling van milieuvoorwaarden aangevraagd voor het zuiveren van het
bemalingswater alvorens herinfiltratie toe te passen.
Het voorwerp van de aanvraag en de effectenbespreking werden uitgebreid met de toevoeging van
de bemaling.
Het voorwerp van de aanvraag en de uitvoeringsplannen werden geüpdatet in overeenstemming
met de stedenbouwkundige handelingen.
Een nieuw situeringsplan A1 werd toegevoegd om de gewijzigde situering van de Ingedeelde
Inrichtingen of Activiteiten (IIOA) weer te geven.

Belangrijkste aanpassingen aan het project-MER:
•

Volgende nieuwe projectingrepen werden toegevoegd:
o Uitvoeren van proefboringen voor het geotechnisch onderzoek en de mogelijke
aanwezigheid van explosieven;
o Graven van proefsleuven met beperkte bronbemaling voor identificatie van ondergrondse
leidingen;
o Tijdelijke opslag van gronden.

•
•
•

•
•

•

•

De impact op het milieu, als gevolg van deze nieuwe projectingrepen, werd toegevoegd aan het
MER. Daarnaast vond een volledige update van het project-MER met de meest recente gegevens
plaats.
De hoeveelheid bos en bos ouder dan 22 jaar werd geüpdatet, zodat er met de meest recente
gegevens wordt rekening gehouden voor de bepaling van de hoeveelheid bos die moet
gecompenseerd worden. Mede hiervoor werd intensief terreinonderzoek uitgevoerd door Corridor.
Er zijn in 2020 gedurende een 12-tal dagen bijkomende terreinbezoeken uitgevoerd om de
aanwezige fauna en flora verder in kaart te brengen, met de nadruk op:
o Vleermuizen;
o Broedvogels;
o Grote keverorchis en Bijenorchis;
o Rugstreeppad.
In het MER is een passende beoordeling voor de mogelijke effecten op de Nederlandse Natura 2000
gebieden toegevoegd
In het kader van de impact op biodiversiteit worden twee bijkomende milderende maatregelen
genomen:
o Ter hoogte van de Berendrechtsluis (sluisplateaus) zijn 2,6 hectaren grasland aanwezig,
gedeeltelijk omheind. Momenteel broedt reeds Scholekster. Mits een aangepast maaibeheer
kan dit gebied geschikt gemaakt worden voor Kievit.
o Gezien de aanwezigheid van Rugstreeppad, wordt binnen het projectgebied een nieuwe
poel aangelegd in de groenzone ter hoogte van de Scheldelaan.
In het MER wordt in relatie tot het integraal project ‘Project One’ het volgende toegevoegd:
o Een actualisatie van hoofdstuk 11 ‘beschrijving en effectvoorspelling van het geplande
ontwikkelingsscenario ‘Project One’
o Een beschrijving van de cumulatieve effecten van de drie connexe deelprojecten van
‘Project One’ zijnde: de ontbossing en de voorbereidende werkzaamheden (deelproject één
van ‘Project One’) met de twee connexe deelprojecten, zijnde de bouw en exploitatie van de
PDH-eenheid en ondersteunende infrastructuur (deelproject twee van ‘Project One’) en de
bouw en exploitatie van de ethaantank en de ECR en ondersteunende infrastructuur in
projectgebied zuid en (deelproject drie van ‘Project One’)
In het MER zijn de cumulatieve effecten toegevoegd m.b.t.:
o Cumulatieve effecten in relatie tot de bouw van de kade Kanaaldok B2
o Cumulatieve effecten in relatie tot het Soortenbeschermingsprogramma 2.0

Volgende bijkomende documenten werden bijkomend opgeladen:
•

•

Voor het verlies aan pioniervegetaties met kenmerken van droog, schraal grasland, worden
herstelmaatregelen genomen verspreid in de Antwerpse haven, in samenwerking met het
Havenbedrijf Antwerpen. Hiervoor is een engagementverklaring getekend, die bij de
vergunningsaanvraag gevoegd wordt. Als bijlage bij deze engagementverklaring is tevens een lijst
en kaartmateriaal van de kadastrale percelen, eigenaars, huidige vegetatie en toekomstig beheer
toegevoegd.
In het kader van de juridisch noodzakelijke boscompensatie wordt een nota met nieuwe
boscompensatieformulieren toegevoegd.

