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Het stadsbestuur van Vilvoorde deelt mee dat door ELECTRABEL NV, een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie VlaamsBrabant.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Willemsstraat (Jan Frans) 200
te1800 Vilvoorde, en met als kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie E nrs. 115S, 115T,
115Y, en te Grimbergen, afdeling 1, sectie B, nrs. 221C, 246P en 251C.
U wordt in kennis gesteld dat er naar aanleiding van het stikstofarrest een bijkomende
evaluatie werd gemaakt van de effecten van deze aanvraag op de omliggende
natuurgebieden. Bovenstaande bijkomende informatie werd ingediend door ELECTRABEL
NV, voor de bouw en exploitatie van een nieuwe STEG eenheid.
Door deze bijkomende evaluatie moet een nieuw openbaar onderzoek en
informatievergadering worden georganiseerd.
Type handelingen - stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere
ingedeelde inrichtingen of activiteiten – en de toepasselijke indelingsrubrieken van de
VLAREM-indelingslijst blijven onveranderd.
Bij de aanvraag is een ontwerp project-MER toegevoegd.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is de bestendige
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 april
2021 tot en met 25 mei 2021.
Op 4 mei 2021 om 19 uur werd een digitale informatievergadering georganiseerd door de
betrokken gemeenten Vilvoorde en Grimbergen.
De toelichting over de vergunningsaanvraag vindt u hier:
- opname informatievergadering 4/5/2021:
https://sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=avpwebcast_20210504_1
- opname informatievergadering 18/2/2021:
https://channel.royalcast.com/avpwebcast/#!/avpwebcast/20210218_1
- film van ENGIE: https://youtu.be/7N9v1dZuYVc

Het verslag van de informatievergadering, met bijhorende presentatie, kan je hier terugvinden.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken via het
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de
website van de stad Vilvoorde (https://www.vilvoorde.be/openbaaronderzoek) of in het
administratief centrum Portaels (Portaelsstraat 7 te Vilvoorde).
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bijhet
college van burgemeester en schepenen van de stad Vilvoorde, met vermelding van het
dossiernummer.
Indien u tijdens het tijdens het vorige openbaar onderzoek reeds opmerkingen of bezwaren
heeft overgemaakt is het niet nodig deze opnieuw over te maken. Zij zullen integraal met
eventuele nieuwe bezwaren worden meegenomen bij de evaluatie van het dossier.
De dienst Omgeving werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via 02
255 47 10.
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