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De burgerbeweging 100TWh verzet zich tegen de bouw van 
gasgestookte centrales ter vervanging van kernenergie. Samen met 
haar advocaten heeft zij beroep aangetekend om de vergunning 
voor de TGV van Manage, die gebaseerd is op een verknoeide 
impactanalyse, nietig te laten verklaren. 
De burgervereniging 100TWh heeft op 25/04/2022 een verzoekschrift ingediend tot nietigverklaring 
van de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van de turbine-gas-stoomcentrale (TGV) in 
Manage. Deze vergunning is op 14 september 2021 verleend aan BALI WIND s.a. 

100TWh pleit voor een koolstofvrije energiemix met onder meer kernenergie en met uitsluiting van 
fossiele brandstoffen zoals gas. Zij kan niet aanvaarden dat onze politieke besluitvormers nieuwe 
gasgestookte elektriciteitscentrales bouwen, waarvan de CO2-uitstoot ontoelaatbaar is met het oog 
op de opwarming van de aarde. 

Wij hadden liever gezien dat onze argumenten openlijk in de politieke en mediasfeer waren 
besproken, maar al onze pogingen daartoe werden afgewezen. Daarom hebben wij besloten de 
juridische weg te bewandelen om onze stem te laten horen bij de huidige besluitvormers in 
energiebeleid. 

Naast de overduidelijke overlast die deze centrale zal veroorzaken voor de omwonenden, van wie 
sommigen op 30 meter van de toekomstige installaties wonen, hekelen wij en onze advocaten de 
verkokering van de impactstudies die op alle niveaus in dit dossier te vinden zijn. 

In de eerste plaats is er de opsplitsing van de impactanalyses die verband houden met het project en 
die niet afzonderlijk kunnen worden beschouwd: de elektriciteitscentrale, de elektrische aansluiting 
en de gasaansluiting. Door de vergunning te verlenen op basis van de impactanalyse van alleen de 
elektriciteitscentrale, kunnen de andere installaties niet meer objectief worden geanalyseerd. 

Dan is er nog de salamitactiek van de impactstudies in verband met het globale project voor de 
sluiting van kerncentrales, waarvan deze centrale slechts een van de mijlpalen is. Er is nooit een 
analyse van dit project uitgevoerd en de burgers zijn nooit rechtstreeks geraadpleegd, hetgeen in 
strijd is met alle voorschriften. 

Tenslotte maakt onze vereniging bezwaar tegen het feit dat de enige impactanalyse die ons in deze 
vergunningsaanvraag is voorgelegd, energie uit gas, een fossiele brandstof, lijkt voor te stellen als 



 

hernieuwbare energie. Het is ook totaal onvolledig en bij de bij verstek verleende vergunning is niet 
eens met al zijn aanbevelingen rekening gehouden. 

Concluderend zijn wij van mening dat deze centrale niet moet worden gebouwd. 

 

Wie ons wil helpen bij deze actie, en bij de andere die we tegen de energietransitie zullen opzetten, 
kan deelnemen aan onze crowdfunding: 

https://www.okpal.com/pour-un-electricite-abordable-voor-betaalbare-el/#/ 

 


