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onderwerp

Beroep tegen het besluit van de provincie Antwerpen om aan
INEOS Olefins Belgium (IOB) een omgevingsvergunning te
verlenen voor het bouwen en exploiteren van een ethaankraker
(ECR) met bijhorende ondersteunende infrastructuur in de haven
van Antwerpen.

voorgesteld besluit

Beroep aantekenen tegen het besluit van de provincie Antwerpen
om aan IOB een omgevingsvergunning te verlenen voor het
bouwen en exploiteren van een ethaankraker (ECR) met
bijhorende ondersteunende infrastructuur in de haven van
Antwerpen, omdat er geen passende beoordeling is gemaakt
m.b.t de effecten van stikstofdepositie op de
Natura-2000 gebieden Westerschelde & Saeftinghe en de
Oosterschelde.

begrotingswijziging vervaardigen?
aanleiding

Opdracht verlenen aan Schoups advocaten te Antwerpen en hen
machtigen namens de provincie Zeeland te handelen.
Nee
Op 18 augustus 2021 ontving RUD Zeeland een verzoek van de
Vlaamse Overheid, Departement Omgeving om een reactie te
geven op de aanvraag voor een omgevingsvergunning van IOB
voor het bouwen en te exploiteren van een ethaankraker (ECR)
in de haven van Antwerpen met bijhorende ondersteunende
infrastructuur. De bouw en realisatie van dit project heeft de
naam “Project One” gekregen. RUD Zeeland heeft ons
vervolgens om advies gevraagd om de natuuraspecten te
beoordelen.
In het voortraject heeft IOB een milieueffectrapport uitgevoerd
met toets van de effecten op Natura-2000 gebieden in
Vlaanderen en Nederland. Voor Zeeland betreft dit de
gebieden Westerschelde & Saeftinghe en de Oosterschelde,
voor Brabant betreft dit de gebieden Markiezaat- en
Zoommeer en Brabantse Wal. IOB komt hierbij tot de
conclusie dat het beoogde project niet tot een betekenisvolle
aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze habitaten vogelrichtlijngebieden leidt. Deze conclusie is gebaseerd
op een verkeerde aanname, nl. dat er geen sprake is van
overbelaste hexagonen. Die zijn er echter wel. Daarnaast
claimen zij ruimte die vrijkomt door toekomstige autonome
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ontwikkelingen De provincie Brabant heeft ook beroep
aangetekend via Schoups advocaten in Antwerpen.
Wij hebben de toets bekeken en komen tot de conclusie dat niet
is aangetoond dat het project de natuurlijke kenmerken van
de desbetreffende gebieden in de provincie Zeeland niet zal
aantasten. Deze reactie is door RUD Zeeland, tezamen met
hun reactie op de milieuaspecten op 5 oktober 2021 aan de
Vlaamse Overheid, Departement Omgeving verzonden,
echter het departement heeft deze opmerkingen naast zich
neergelegd en op 3 november 2021 het milieueffectrapport
goedgekeurd.
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Overwegingen en advies
Het doel is niet om de vergunning te laten vernietigen, maar om naleving van de regelgeving
te eisen. Als door de passende beoordeling kan worden aangetoond dat er geen significante
negatieve effecten zijn op de Zeeuwse Natura-2000 gebieden dan kan de vergunning worden
verleend. Als er wel negatieve effecten zijn, dan zullen er mitigerende maatregelen moeten
worden genomen. Ook bedrijven in het buitenland moeten voldoen aan de Nederlandse
regelgeving als er effecten zijn op Nederlands grondgebied.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
nvt.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Portefeuille Overleg
Gedeputeerde Staten

10 januari 2022
11 januari 2022

Consequenties besluit
nvt.

Financiële consequenties
Er is geen kennis van Belgisch recht binnen de provincie. De werkzaamheden zullen dan ook
moeten worden uitgevoerd door een advocatenkantoor. De provincie Brabant heeft goede
ervaringen met Schoups advocaten uit Antwerpen. Er is al contact met hen geweest over de
zaak en zij zijn positief over de mogelijke kansen. De kosten bedragen ongeveer € 15.000,-.

Juridische consequenties
Het Belgisch recht werkt anders dan het Nederlands recht. De regering zal op het beroep
beslissen en hierbij alle factoren meewegen. Ook de economische factoren. Zij kunnen de
vergunning weigeren, instemmen of instemmen met voorwaarden. Wij kunnen ook aangeven
onder welke voorwaarden wij alsnog kunnen instemmen met het besluit. De aanvrager heeft
dan gelegenheid om maatregelen te nemen. Als wij het niet eens zijn met het besluit van de
Belgische regering, dan kan er "hoger beroep" worden ingesteld bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen (vergelijkbaar met de Raad van State)

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
De opdracht zal worden verstrekt aan Schoups advocaten te Antwerpen.
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