
                 

      

 Open Brief Ineos Project One    

Aan de leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aan de leden van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begro ng en Jus e
Aan de leden van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innova e

Geachte voorzi ers, ondervoorzi ers en beste leden van de Commissie,

Grootouders voor het Klimaat is een burgerbeweging van ac eve en maatschappelijk betrokken 
ouderen. Wij zijn zeer bezorgd over de toekomst van onze kinderen en nog meer van onze 
kleinkinderen. Zij zullen immers de gevolgen dragen van de wereldwijde klimaatcrisis. Een concrete en
acute bekommernis betre  het bedrijf Ineos met zijn Project One in de Antwerpse Haven. 

Recent hee  Ineos een deel van het beoogde Project One afgeblazen. Met name de plannen voor de 
PDH-unit gingen in de koelkast, naar verluidt wegens de dip in de wereldwijde vraag naar propyleen 
(De Tijd 15/01/2021). De andere installa e, de ethaankraker, zou overeind blijven. Deze beslissing 
hee  volgens ons onvermijdelijk consequen es voor de vergunningsaanvraag voor Project One, voor 
de financiële waarborgen vanwege de Vlaamse overheid én voor de kredietlijnen van verschillende 
banken. Een herziening van het hele project dringt zich dan ook op. Meer transparan e over de 
geldstromen naar dit project en waarborgen door de overheid zijn daarbij noodzakelijk. 

Project One liep al aanzienlijke vertraging op en wordt nog meer vertraagd door de lopende procedure
bij de Raad voor de Vergunningsbetwis ngen. De ongeoorloofde poging tot ‘saucissonering’ van het 
vergunningstraject en de milieueffectenrapportering (De Standaard 13/11/2020) van Project One 
kwam aan het licht dankzij de alertheid van milieuverenigingen en het aanzwellende burgerprotest.  

Wij hopen dat u over het dossier Ineos Project One met veel kri sche zin vragen zal willen stellen in de
Commissie en dat u kan nagaan of zoveel gemeenschapsgeld niet op een duurzamere manier moet 
worden besteed. Wij denken daarbij aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Wij denken aan 
projecten die veel meer jobs creëren en die Vlaanderen robuuster en weerbaarder maken. Wij pleiten 
voor investeringen die, anders dan Project One, wél kaderen in een ambi eus en sociaal klimaatbeleid 
en die ook in lijn zijn met de Europese, Belgische en Vlaamse doelstellingen.

Daarom roepen wij u op, in naam van onze kinderen en kleinkinderen en toekoms ge genera es, de 
Vlaamse regering ervan te overtuigen dit schadelijke en risicovolle project op te geven. 

In de bijlage vindt u een nadere toelich ng en ook een aantal concrete vragen.

Mortsel, 22.02.2021

Hoogachtend, 
namens Grootouders voor het Klimaat, de co-voorzi ers:
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