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Rederij wil binnenkort nieuwe vergunning aanvragen voor Maritieme Campus

Hoboken - De vergunningsaanvraag voor de Maritime Campus Antwerpen (MCA), een nieuw technologie- en kenniscentrum voor de

maritieme sector de voormalige BP-site bij de Hobokense Polder, wordt tijdelijk ingetrokken. De initiatiefnemers willen de impact van

stikstof op de omgeving verder onderzoeken, klinkt het.

Andreas Rotty, Belga

Gisteren om 21:41

De Antwerpse rederij CMB plant op de voormalige BP-site langs de Schelde een doe- en kenniscentrum voor de maritieme sector. Op 15
januari diende vastgoedtak Reslea een omgevingsvergunningsaanvraag in, maar die werd donderdag opnieuw ingetrokken. Dat heeft te
maken met een stikstofuitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 25 februari.

Dat stikstofarrest had betrekking op een kippenstal in het Limburgse Kortessem. Voor het eerst in ons land vernietigde een rechter een
vergunning puur om het argument rond stikstof. Daarmee werd een regeling van voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V)
onwettig verklaard. Daarin werd de stikstofimpact van elk project rond een natuurgebied afzonderlijk bekeken, in de plaats van rekening te
houden met de impact van alle projecten samen.

Impact verder onderzocht

“Dat heeft gevolgen voor alle vergunningsdossiers”, zegt Bart Huybrechts van CMB. “De vraag rijst dus ook of de stikstofuitstoot van MCA
impact zal hebben op de omgeving. We willen die info over de impact van stikstof op de omgeving ter beschikking stellen in onze
vergunningsaanvraag. We willen een zo transparant en volledig mogelijk dossier. Daarom trekken we die tijdelijk in om aanpassingen te
doen.” Het is de bedoeling de vergunningsaanvraag over een à twee maanden terug in te dienen.

De impact van stikstof wordt dus verder onderzocht, maar Huybrechts denkt dat Maritime Campus Antwerp qua stikstof geen grote impact
zal hebben. “Omdat we in onze gebouwen geen fossiele brandstoffen of aardgas zullen gebruiken. Het wagenpark, zeker dat van
bedrijfswagens, vergroent snel en stoot amper stikstof uit.”

Verzet

Natuurpunt Hobokense Polder, dat het natuurgebied beheert, verzet zich al een hele tijd tegen de ligging en omvang van het project. Dat
zou te hoog gebouwd worden en te veel werknemers naar de Polder lokken en zo een grote impact hebben op fauna en flora. Met dat
protest heeft de terugtrekking van de vergunningsaanvraag niets te maken, zegt Bart Huybrechts.

Een andere bron die nauw bij de Hobokense Polder betrokken is en liever anoniem blijft, stelt zich de vraag of dit geen manier is om andere
aanpassingen aan de vergunningsaanvraag aan het zicht te onttrekken. “Net voor de vergunning toegekend zou worden, wordt die
ingetrokken. En dan nog wel om stikstof. Dat is vreemd. Misschien is dit een manier om geen gezichtsverlies te lijden en op de achtergrond
ook over andere aanpassingen te praten ”

Als abonnee kan je dit  artikel lezen.

Er wordt al naarstig gewerkt aan het terrein aan de Polder. — © Walter Saenen Zo zou de Maritieme Campus er m



ook over andere aanpassingen te praten.

Het is niet de eerste keer dat de vergunningsaanvraag ingetrokken wordt. Dat gebeurde eerder al in december. Toen had het te maken met
een minieme aanpassing over het gebruik van een ponton en een loopbrug die CMB aan de campus op de Schelde zou aanleggen.

 © Walter Saenen
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