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Geachte,

Tot en met 9 september 2016 loopt het openbaar onderzoek van de
milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van Artexis NV voor het hervergunnen van
expocomplex. Het Gents Milieufront vzw wil van dit openbaar onderzoek gebruik maken
om enkele bezwaren in te dienen.

Verwarrende milieuvergunningaanvraag
De milieuvergunningsaanvraag en het projectMER zijn zeer verwarrend aangezien ze
melding maken van een uitbreiding van Flanders Expo op drie punten :
1.
Bouwen van een zogenaamde Link tussen verschillende hallen;
2.
Bouwen van een nieuwe hal 10;
3.
Aanleggen van de omliggende percelen en van een nieuwe parking.
Nochtans heeft de huidige milieuvergunningsaanvraag geen betrekking op
bovenvermelde uitbreiding, die in een later fase gepland is.
Onderhavig vergunningsaanvraag heeft enkel betrekking op de hernieuwing van de
milieuvergunning en van de bestaande inrichtingen.
GMF heeft dat enkel en alleen kunnen begrijpen dankzij de informatie vergadering. De
lezing van de milieuvergunningaanvraag en van het projectMER zijn zeer verwarrend op
dat punt. Met andere woorden, iemand die de informatievergadering niet zou hebben
bijgewoond, zal geen correct beeld hebben van de aanvraag.

Daarenboven behandelt de bijgevoegde projectMER een uitbreiding die (nog) niet
aangevraagd wordt. Alle delen van het projectMER zijn dus niet relevant voor
onderhavige aanvraag.
Als GMF vinden we dit een erg onduidelijke situatie en een dossier dat moeilijk te
beoordelen is.
Weinig onderbouwd dossier
Het aanvraagdossier is beperkt uitgewerkt. Het bevat bv geen plan of schets van de
geplande situatie na de uitbreiding. Daarenboven behandelt de bijgevoegde MER een
uitbreiding die niet aangevraagd wordt. Uit de MER zijn dus enkel die delen relevant die
de referentiesituatie schetsen.
Als GMF vinden we dit een erg onduidelijke situatie en een dossier dat moeilijk te
beoordelen is.
Bouwvergunning
Het bedrijf geeft aan al over een bouwvergunning te beschikken die 3 aspecten bevat.
Deel 1: het herbeplaten van de gevels van alle hallen
Deel 2: het heraanleggen van de zones direct aansluitend bij de hallen, als de “tarmac”
omschreven.
Deel 3: het bouwen van een overkapping (LINK genoemd) tussen de hallen 357 en 8
en het bouwen van hal 10.
Een uitbreiding van de nu te verkrijgen hervergunning is pas voorzien als deel 3 uit de
bouwvergunning gerealiseerd wordt. Dit zou gebeuren in 20182019.
Saucissonering van dossier
GMF is van mening dat het dossier inclusief de uitbreiding moet ingediend worden. Dit
gezien de timing die dicht bij elkaar ligt. Het opdelen in verschillende dossiers zorgt voor
een saucissonering waardoor een juiste inschatting van de milieuimpact niet kan
gebeuren.
GMF vraagt dan ook om deze milieuvergunningsaanvraag niet goed te keuren.
Het Gents MilieuFront hoopt dat u als vergunningsverlenende overheid zal ingaan op de
bovenstaande bekommernissen.
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