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1 INLEIDING 

 
Het voorliggend document betreft de rapportering van het onderzoek gevoerd in fase 
3 van de “Toekomststudie ISVAG”. Dit rapport bouwt verder op de conclusies van 
fase 1, waarin een grondige, multidisciplinaire evaluatie van de huidige performantie 
van ISVAG werd uitgevoerd, samen met de uitwerking en vervolgens kwalitatieve 
beoordeling van een uiteenlopende set aan toekomstalternatieven voor de 
afvalintercommunale. Daarbij werd rekening gehouden met actuele en naar 
verwachting in de toekomst relevante contextuele factoren. 
 
Fase 1 resulteerde in een gemotiveerd advies betreffende een aantal ‘koplopers’ en 
‘definitieve afvallers’. Onmiddellijke sluiting per 1 september 2011 werd gedefinieerd 
als definitieve afvaller, terwijl volgende alternatieven als koplopers werden 
weerhouden voor verder onderzoek in fase 3: 

– verderzetting van de activiteiten te Wilrijk voor de normale vergunningstermijn; 
– tijdelijke verlenging van de activiteiten te Wilrijk, waarna: 

o de realisatie van een nieuwbouw roosteroven; 
o de realisatie van een nieuwbouw alternatieve verwerkingstechniek; 
o herverdeling van de stromen. 

 
Dit maakt dat in fase 3 verder onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke pistes 
‘doorgaan op de huidige site voor een nieuwe, normale vergunningstermijn van 20 
jaar (tot 2031 dus)’ versus ‘na verloop van een bepaalde termijn stoppen op de 
huidige site en die termijn gebruiken om een sluitende oplossing uit te werken voor de 
ISVAG afvalstromen door definitieve herverdeling van aangevoerde tonnen afval dan 
wel door nieuwbouw’.   
 
Deze selectie van ‘definitieve afvallers’ en ‘koplopers voor verder onderzoek’ werd in 
fase 2 door de Raad van Bestuur van ISVAG van 25/03/2010 goedgekeurd.  
 
Uit de analyse in fase 1 bleek ook dat er voldoende ecologische, economische en 
maatschappelijke argumenten zijn om (bijkomende) technische optimalisaties door te 
voeren. Een noodzakelijke voorwaarde voor het doorvoeren van deze optimalisaties 
blijft uiteraard wel dat de termijn van (tijdelijke) verderzetting van de huidige 
activiteiten voldoende lang is (1) om deze investeringen op een normale manier af te 
kunnen schrijven en (2) om de positieve effecten ervan voldoende te kunnen 
capteren. Deze oefening maakt deel uit van fase 3 van het onderzoek. 
 
Gezien de klemtoon van de vraagstelling in fase 1 “welke alternatieve wijzen van 
verwerking zijn op milieutechnisch en financieel vlak te verantwoorden” werd de 
keuze voor een specifieke alternatieve locatie of de realisatie van een alternatief in 
een specifiek samenwerkingsverband in fase 1 nog open gelaten. Dit wordt wel 
verder vorm gegeven in deze fase 3, waarbij de klemtoon van de vraagstelling wordt 
opengetrokken naar de rol van ISVAG in een toekomstgerichte afvalverwerking.  
 
Er wordt een verdere analyse gemaakt van de wenselijkheid van een nieuwbouw 
verbrandingsoven of alternatieve techniek en de mogelijke locaties voor de realisatie 
er van. Daarnaast wordt de mogelijke scope en vorm van samenwerkingsverbanden 
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met andere publieke/private partners verder onderzocht. Zowel bij nieuwbouw als bij 
het herverdelen van de afvalstormen wordt een analyse gemaakt van de logistieke 
afwikkeling naar deze sites.   
 
Bij de keuze voor stoppen binnen een overzienbare termijn wordt deze termijn 
bepaald enerzijds door de tijd die nodig zal zijn om een duurzame oplossing uit te 
werken voor de verwerking van het afval en anderzijds door een aantal interne (eigen 
aan ISVAG en zijn installatie) en externe factoren.  In deze fase zullen de mogelijke 
termijnen voor tijdelijke verlenging geanalyseerd worden.  
 
In het voorliggend rapport wordt bijgevolg vertrokken van een verdere concretisering 
en analyse (Hoofdstuk 2 ) van de in fase 1 weerhouden alternatieven voor wat betreft 
(1) de optimalisatiemogelijkheden op de huidige site, (2) mogelijke alternatieve 
technieken, (3) mogelijke locaties en de gerelateerde logistieke afwikkeling, (4) 
wenselijkheid van nieuwbouw, (5) mogelijke termijnen bij tijdelijke verlenging en (6) 
scope en vorm van samenwerkingsverbanden met andere publieke/private partners.  
 
Vervolgens worden voor de alternatieven die overblijven na deze analyse, een 
verdere kwantitatieve beoordeling uitgevoerd middels het opstellen van financiële 
business cases en een carbon footprint (Hoofdstuk 4 ). 
 
Zoals reeds in fase 1 besproken, is de beslissing over de toekomst van ISVAG 
gehuld in onzekerheden. Vertrekkende van de juridische en beleidsmatige context die 
in fase 1 werd voorgesteld,  wordt in de huidige fase dieper ingegaan op de 
belangrijkste factoren (drijvende krachten) die een directe impact kunnen hebben op 
de uitkomst op de kernvraag van dit onderzoek. Zo worden in Hoofdstuk 3  drie 
mogelijke toekomstbeelden voor de afvalsector geschetst.  
 
De SWOT analyse voor de weerhouden alternatieven wordt uitgevoerd in het licht 
van deze toekomstbeelden. Deze SWOT leidt uiteindelijk tot een gemotiveerd 
eindadvies over een te verkiezen voorkeursalternatief (Hoofdstuk 5 ). 
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2 BESPREKING EN CONCRETISERING VAN WAARDEVOLLE ALTE RNATIEVEN  

2.1 Mogelijke optimalisaties ter hoogte van de huidige site  

 
Niettegenstaande de huidige installatie van ISVAG ruimschoots binnen de wettelijke 
normen werkt kan de werking van de installatie, zoals in het rapport over Fase 1 
reeds werd aangegeven en gelet op de steeds verder evoluerende kennis, op 
verschillende vlakken geoptimaliseerd worden: 

• op ecologisch vlak  kunnen de emissies van NOx en dioxines nog verlaagd 
worden; 

• op energetisch vlak  zijn er nog mogelijkheden om de efficiëntie van de 
energierecuperatie nog te verhogen; 

• door een doorgedreven voorbehandeling  en sortering van het grof vuil kan 
een deel van het grof vuil gerecycleerd worden. 

 
Voor elk van deze 3 aspecten (ecologisch, energetisch, capaciteit) wordt in de 
volgende paragrafen toegelicht hoe de performantie van de huidige installatie 
verbeterd kan worden, en ingeschat hoeveel potentieel er is voor bijkomende 
optimalisatie. De financiële consequenties van deze optimalisaties komen in § 4.1 
aan de orde.  
 

2.1.1 Ecologische optimalisatie 

 
De huidige installatie van ISVAG is reeds zeer performant op het vlak van milieu-
impact, voor alle milieucompartimenten. Desalniettemin is er nog verbetering mogelijk 
wat betreft de emissies van NOx en dioxines naar de lucht (zie ook rapport Fase 1). 
 

NOx 

De huidige ISVAG installatie is uitgerust met een niet-katalytische (SNCR, Selective 
non-catalytic Reduction) DeNOx en emitteerde in 2008 gemiddeld 148 mg NOx/Nm³ 
rookgas of 1049 g NOx/ton afval. In de huidige installatie wordt de ureuminjectie in de 
SNCR (die zich vlak na de verbrandingskamer bevindt) onder andere aangestuurd 
door de NOx-meting in de schouw. Omwille van de verblijftijd van de rookgassen 
tussen de SNCR en de schouw, loopt de ureuminjectie constant achter op de reële 
behoefte aan ureum. 
De installatie van een bijkomende meting (van NOx of ammoniakslip) voor de 
aansturing van de ureuminjectie die dichter bij de SNCR zit (bij voorkeur zo dicht als 
technisch haalbaar voor de bemonsterings- en meetapparatuur) kan nog een 
aanzienlijke verbetering van de NOx-emissies opleveren. Dit principe wordt onder 
andere ook toegepast bij MVR in Hamburg. 
 
Door deze snellere en betere aansturing kunnen zowel de emissies van NOx als het 
gebruik van ureum verbeterd worden. 
 
Op basis van de meetresultaten voor NOx van MVR en een overzicht van de 
gemiddelde NOx-emissies van Duitse afvalverbrandingsinstallaties die uitgerust zijn 
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met SNCR, wordt voor de optimalisatie van de NOx-emissies van ISVAG een 
ambitieniveau (als jaargemiddelde waarde) van 100 mg NOx/Nm³ vooropgesteld. 
 
Vergeleken met de situatie voor 2008 (148 mg/Nm³) en de geldende 
emissiegrenswaarde (200 mg/Nm³) zou dit een vermindering van de NOx-emissies 
betekenen met 20 % van de emissiegrenswaarde. 
 
Ondertussen is ISVAG reeds gestart met de implementatie van de voorgestelde 
optimalisatie; de bijkomende meting voor aansturing van de ureuminjectie is in 
bestelling. De gemiddelde NOx-concentraties in het vierde kwart van 2009 en het 
eerste kwart van 2010 liggen al duidelijk lager liggen dan voor 2008 (zie  
Figuur 1), door een meer doorgedreven procesopvolging (NOx-emissies en 
ureuminjectie). Dit laat toe om, na de installatie van de bijkomende meting, het effect 
van de optimalisatie van de ureuminjectie op de NOx-emissies te isoleren en duidelijk 
af te lijnen. 

 
 

 
 
Figuur 1: Evolutie NOx-emissies ISVAG sinds 2008 
 
Voor de optimalisatie van de NOx-emissies van ISVAG werd, behalve de 
optimalisatie van de huidige SNCR, eveneens het potentieel van selectieve 
katalytische reductie (SCR) onderzocht. De afweging die gemaakt moet worden om al 
dan niet over te gaan tot investering in een SCR betreffen enerzijds (aan de positieve 
kant (voordeel voor milieu)) het potentieel tot vermindering van de NOx-uitstoot (tot 
een ambitieniveau tot 60 mg/Nm³) tegenover anderzijds (aan de negatieve kant 
(financiële impact en (indirecte) milieu-impact)) de hoge investeringskost voor het 
omschakelen van een SNCR naar SCR voor een bestaande installatie (grootte-orde 
10 M€) en het verlies aan energierecuperatiepotentieel voor heropwarming van de 
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rookgassen aan de ingang van de SCR dat kan oplopen tot 10 % van de huidige 
energierecuperatie  (zie bijlage 1 ). 
Vanuit de afweging ‘optimalisatie SNCR versus investering in SCR’ wordt daarom de 
optimalisatie van de SNCR als prioritaire piste naar voor geschoven (zie ook 
evaluatie in Hoofdstuk 4 ). 
 
 

Dioxines 

Met betrekking tot de vermindering van de emissie van dioxines verving ISVAG in 
2009 reeds de bypass-kleppen (vlinderkleppen) van de mouwenfilter door 
mesafsluiters. Deze aanpassingen resulteerden in een verderzetting van de dalende 
trend van de dioxine-emissies.  
 
Verder kunnen nog bijkomende acties ondernomen worden, zoals de optimalisatie 
van de actiefkoolinjectie, de keuze van het type adsorbens/actief kool, bijkomende 
sensibilisering voor doorgedreven homogenisering van het afval,… 
 
Voor de optimalisatie van de dioxine-emissies wordt een ambitieniveau (als 
jaargemiddelde waarde) van 0,005 tot 0,008 ng/Nm³ vooropgesteld. Vergeleken met 
de gemiddelde dioxine-emissie in 2008 (0,013 ng/Nm³) en de geldende 
emissiegrenswaarde (0,10 ng/Nm³) zou dit een vermindering (van de nu reeds lage 
emissies) met 5 tot 10 % van de emissiegrenswaarde betekenen. 

De implementatie van de voorgestelde optimalisatiemaatregelen is reeds gestart op 
eigen initiatief van ISVAG. Dit is ook reeds te merken aan de evolutie van de 
meetresultaten van de continue dioxinebemonstering sinds 2008 (zie Figuur 2 ). 

In het vierder kwart van 2009 en het eerste kwart van 2010 werd het vooropgestelde 
ambitieniveau voor dioxines reeds gehaald. De voorziene optimalisatie is nodig om te 
garanderen dat het ambitieniveau constant en op langere termijn gehaald kan blijven 
worden. 
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Figuur 2: Evolutie dioxineconcentratie ISVAG sinds 2008  

 

 

2.1.2 Energetische optimalisatie 

 
 
De energierecuperatie zoals ze momenteel gebeurt bij ISVAG biedt nog 
mogelijkheden voor verdere optimalisatie. We focussen hierbij op maatregelen of 
opties die implementeerbaar zijn op een bestaande installatie. De belangrijkste 
mogelijkheden om de energierecuperatie te verbeteren zijn: 

1. Verbeteren van de luchtkoeler door het vergroten van het 
condensoroppervlak, waardoor de condensordruk verlaagd kan worden van 
227 mbar tot 100 mbar; 

2. Uitbreiden van de stoomturbine-generatorset of het bijplaatsen van een kleine 
generatorset op stoom (turbine of motor), zodat het totale vermogen 15 MW  
bedraagt (tegenover 10,5 MW momenteel); 

3. Verhogen van de efficiëntie (isentropisch rendement) van de turbine; de 
efficiëntie van een turbine ligt vast in het concept van de turbine, en kan voor 
een bestaande turbine niet zomaar gewijzigd worden. Bij het investeren in een 
nieuwe turbine, kan echter wel gekozen worden voor een turbine met een 
betere efficiëntie dan de huidige turbine. Hierdoor zal de turbine meer 
elektriciteit kunnen produceren vanuit eenzelfde hoeveelheid stoom. 

 
Voor elk van de optimalisaties wordt eveneens het potentieel ingeschat: 

1. het vergroten van het condensoroppervlak kan een verhoging van de massa-
doorzet van ongeveer 5% (tussen 3 en 7 %) opleveren; voor een maximaal 
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effect moet de capaciteit van de luchtkoeler verhogen tot 2,5 maal de huidige 
capaciteit; 

2. de uitbreiding van het vermogen van de turbine kan een verhoging van de 
energie-output opleveren van 5 tot 10% tenopzichte van de huidige situatie, 
omdat de massadoorzet door de installatie zal stijgen. Deze optimalisatie leidt 
tot een grotere absolute hoeveelheid verwerkt afval en geproduceerde 
elektriciteit. 

3. het potentieel van een hogere turbine-efficiëntie bedraagt 5 tot 10 %, 
vergeleken met het rendement van de huidige turbine. Deze 
efficiëntieverhoging zal leiden tot meer energierecuperatie per ton verbrand 
afval. 

 
Het vergroten van het condensoroppervlak is een optimalisatie die ISVAG niet 
zelfstandig kan uitvoeren, aangezien de condensor een onderdeel is van de turbine 
en daarom momenteel toebehoort aan Electrabel. Voor deze optimalisatie is er enkel 
gekeken welke mogelijkheid tot energetische optimalisatie vanuit theoretisch, 
technisch standpunt mogelijk is, niet hoe de uitbreiding van de luchtkoeler praktisch 
gerealiseerd zou kunnen of moeten worden.  
Ook de installatie van een grotere én efficiëntere turbine heeft ISVAG niet volledig 
zelf in handen. Deze optimalisatie hangt onder andere af van de te onderhandelen 
voorwaarden bij de contractbespreking / marktbevraging n.a.v. het aflopen (2013) van 
de huidige (verlengbare met 5 jaar) overeenkomst voor de exploitatie van de 
energierecuperatie-installatie De onmiddellijke implementatie van de optimalisaties 
zullen in samenwerking met de contractpartij (thans Electrabel) dienen plaats te 
vinden. Het huidige contract loopt in principe af op 1.2.2013 , doch is verlengbaar 
voor 5 jaar, zodat er een logische opening bestaat om nu deze optimalisaties te 
overwegen. 
 
De combinatie van de verschillende energetische optimalisaties samen kan 
theoretisch leiden tot een potentiële verhoging van de totale energie-output met 15 tot 
25%, waarvan 5 tot 10 % in de vorm van hogere efficiëntie (stijging netto 
elektriciteitsproductie per ton afval) en 10 tot 15% als absolute hoeveelheid (stijging 
van totale energie-output). 
Gezien de meeropbrengsten (5 tot 10 % meer elektriciteitsproductie) tengevolge van 
investering in een efficiëntere turbine niet opwegen tegen de investeringskosten voor 
dergelijke turbine (grootte-orde 15 tot 20 M€), bedraagt het praktisch haalbare 
potentieel van de energie-optimalisatie eerder 10 tot 20 %. 
Bij het doorrekenen van concrete business cases (zie § Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. ) wordt daarom gerekend met een energie-optimalisatie potentieel van 15 
% tenopzichte van de huidige situatie (5% voor vergroten van condensoroppervlak, 
10% voor vergroten turbinevermogen). 
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2.1.3 Optimalisatie voorverwerking grof vuil 

 
In 2008 kreeg ISVAG ongeveer 40.000 ton grof vuil binnen, waarvan ongeveer 
10.000 ton werd afgevoerd naar Indaver en ongeveer 30.000 ton werd verwerkt in de 
installatie van ISVAG. Vergeleken met restafval is grof vuil typisch grover van 
structuur en minder homogeen van samenstelling.   
 
Via een meer doorgedreven voorsortering en voorbehandeling van dit grof vuil, zou 
een deel van het grof vuil gerecycleerd kunnen worden. Door een uitsortering van de 
inerte fracties (zoals zand, metalen (ferro, non-ferro), glas, stenen en dergelijke) zal 
de gemiddelde energie-inhoud van het resterende grof vuil verhogen, evenredig met 
de uitgesorteerde hoeveelheid inert materiaal. 
 
Via optimalisatie van de voorsortering en voorbehandeling van dit grof vuil, is er een 
potentieel om 5.000 tot 10.000 ton afval te recycleren. In Bijlage 2  wordt aangegeven 
hoe deze voorbehandeling en voorsortering kan georganiseerd worden. 
 
Gezien de thermische belasting van het te verbranden afval met of zonder 
voorsortering hetzelfde blijft en aangezien de installatie van ISVAG aan zijn maximale 
thermische belasting werkt, heeft de voorsortering geen invloed op de totale 
hoeveelheid afval die kan verwerkt worden. 
 
Deze optimalisatie is in feite geen technische verbetering aan de installatie, maar 
past in het kader van het toepassen van de afvalhiërarchie, zoals opgenomen in de 
Waste Framework Directive1 (Europese Kaderrichtlijn Afval), in het maatschappelijk 
bewustzijn voor het efficiënt gebruik van grondstoffen , waarbij grondstoffen maximaal 
gerecycleerd worden. 
 
Momenteel behoort de installatie van ISVAG reeds bij de meest performante van 
Vlaanderen (zie rapport Fase 1). Na het doorvoeren van  de ecologische en 
energetische optimalisatie zal ISVAG één van de meest performante 
huisvuilverbrandingsinstallaties van Europa worden. 
 
 

                                                
1 Directive 2008/98/EC 
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2.2 Alternatieve technieken 

 
In het rapport van Fase 1 werd reeds aangegeven dat een mechanisch-biologische 
behandeling van restafval een mogelijk valabele alternatieve techniek is voor 
restafvalverwerking. 
 
Voor potentiële alternatieve technieken voor restafvalverwerking zoals pyrolyse en 
vergassing (en combinaties ervan), zijn er binnen Europa reeds verschillende 
projecten gesneuveld. Technische en economische barrières leiden ertoe dat deze 
technieken momenteel (nog) niet als volwaardig bewezen alternatief beschouwd 
kunnen worden voor restafvalverwerking in Europa. 
 
Voor de mechanisch-biologische behandelingstechniek bestaan er verschillende 
varianten. Deze varianten bevatten wel telkens een mechanische scheiding en een 
biologisch proces (vergisting, compostering of biologische droging, of een combinatie 
hiervan). Door de mechanisch-biologische behandeling worden een aantal inerte of 
recycleerbare fracties uit het restafval verwijderd en wordt het watergehalte 
grotendeels verlaagd, waardoor een restfractie ontstaat die typisch droger en meer 
energierijk is dan restafval. De output van een mechanisch-biologische behandeling 
is een Solid Recovered Fuel (SRF) of Refuse Derived Fuel (RDF) waarmee men 
refereert naar een van afval afgeleide brandstof2.  
 
Door de behandeling bedraagt de output van een mechanische biologische installatie 
maar 50 tot 60 % van de input (op massabasis). Het SRF of RDF kan ingezet worden 
voor energieconversie via ofwel meeverbranding (zoals in cementinstallaties of 
steenkoolcentrales), ofwel mono-verbranding (roosteroven of wervelbedoven). 
 
Om tot een systeem van volledige eindverwerking van restafval te komen moet een 
mechanisch-biologische behandeling dus gevolgd worden door (mee-)verbranding 
van het RDF uit de mechanisch-biologische behandeling. Deze verbranding moet dus 
mee in beschouwing genomen worden als men de mechanisch-biologische 
behandeling wil vergelijken met “klassieke” afvalverbranding. 
 
Een complete eindverwerkingsinstallatie voor restafval op basis van een mechanisch-
biologische techniek vergt dus eigenlijk 2 installaties (1 mechanisch-biologische 
installatie en 1 thermische eindverwerkingsinstallatie). Aangezien een mechanisch-
biologische installatie ongeveer hetzelfde ruimtegebruik vereist als een klassieke 
verbrandingsinstallatie, zal het ruimtegebruik van totale verwerking via mechanisch-
biologisch voorbehandeling en thermische eindverwerking altijd groter zijn dan voor 
een klassieke verbrandingsinstallatie. 
 
 

                                                
2 Het verschil tussen SFR en RDF bestaat erin dat voor SRF op Europees niveau kwaliteitsspecificaties bestaan 
waaraan het SRF moet voldoen, terwijl de term RDF verschillend gedefinieerd kan zijn over verschillende 
lidstaten. 
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Vlaanderen telt momenteel één mechanisch-biologische installatie voor restafval, 
namelijk de installatie van IOK/IVAREM in Geel. Het RDF van IOK/IVAREM wordt 
verbrand in de biostoominstallatie van Electrawinds in Oostende. 
 
In het recente rapport van professor Rotter3 over alternatieve technieken voor 
verwerking van het restafval van ISVAG worden verschillende varianten van 
mechanisch-biologische behandeling besproken die momenteel in Duitsland op 
industriële schaal operationeel zijn voor verwerking van restafval. 
Deze 4 varianten zijn: 
 

• eenvoudige mechanisch-biologische behandeling (MBT1) 
• geavanceerde mechanisch-biologische behandeling (MBT2) 
• mechanisch-biologische stabilisatie (MBS) 
• mechanisch-fysische stabilisatie (MPS) 

 
Naast RDF produceren deze mechanisch-biologisch varianten eveneens een 
uitgesorteerde restfractie die gestort moet worden. Het TOC (Total Organic Carbon) -
gehalte van deze restfractie ligt tussen 12 en 23 %. 
 
In dit rapport wordt ook het milieuprofiel van deze alternatieve technieken (meer 
specifiek de carbon footprint) vergeleken met deze van de huidige installatie van 
ISVAG. Hieruit blijkt dat een mechanisch-biologische installatie, ongeacht de 
beschouwde variant, een interessante piste is op voorwaarde dat het geproduceerde 
RDF direct kan ingezet worden in een nageschakelde co-verbrandingsinstallatie op 
steenkool of bruinkool of in een cementinstallatie. Bij het opstellen van deze 
milieuprofielen wordt immers verondersteld dat het inzetten van RDF ervoor zorgt dat 
het gebruik van primaire brandstoffen (steenkool, bruinkool, petcokes) vermeden 
wordt. 
 
Indien het RDF verbrand wordt in een nageschakelde roosteroven of wervelbedoven 
met elektriciteitsproductie (mono-verbranding), wordt de installatie beschouwd als 
een alternatief voor de traditionele productie van elektriciteit (die in België gebeurt in 
een combinatie van: steenkool-, aardgas-, groene stroom en nucleaire centrales). Het 
milieuprofiel is in dat geval minder gunstig dan bij co-verbranding van RDF en zelfs 
minder gunstig dan het milieuprofiel van de huidige installatie van ISVAG. 
 
Aangezien er in Vlaanderen geen markt is voor afzet van RDF in steenkoolcentrales 
of cementovens, is een mechanisch-biologische installatie voor verwerking van 
restafval geen volwaardig alternatief voor de bestaande installatie van ISVAG en 
wordt de verwerking van restafval met deze alternatieve techniek als niet-haalbaar 
geëvalueerd. 
 
 

                                                
3 Technical and environmental assessment of the ISVAG MWI, Antwerp and alternative waste treatment 
technologies, Vera Susanne Rotter et al., Technische Universität Berlin, May 2010 
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2.3 Alternatieve locaties in het kader van logistieke optimalisatie  

 
In Fase 1 van de Toekomststudie ISVAG werd de geografisch optimale locatie voor 
ISVAG berekend (bespreking zie verder), op basis van de afgelegde tonkilometers 
per gemeente. In deze fase wordt verder nagegaan welke concrete alternatieve 
locaties in aanmerking kunnen komen voor de exploitatie van een 
verwerkingsinstallatie voor afval en of deze vanuit logistiek oogpunt al dan niet een 
verbetering inhouden ten opzichte van de huidige situatie. 
 
In eerste instantie werd gekeken naar potentiële locaties binnen of grenzend aan het 
huidige verzorgingsgebied van ISVAG. Als oefening werden ook een aantal locaties 
meegenomen die verder van het verzorgingsgebied gelegen zijn, maar waarbij 
transport over water een  belangrijke rol zou kunnen spelen.  
 
Voor elk van de beschouwde locaties is een uitgebreide beschrijving opgenomen in 
Bijlage 3 . Hierna worden kort de belangrijkste punten besproken wat betreft ligging, 
reistijd en wegbelasting (§ 2.3.1). In de volgende paragraaf (2.3.2) wordt een 
inschatting gemaakt van de logistieke kost gerelateerd aan het afvaltransport voor elk 
van de beschouwde locaties. 
 

2.3.1 Beschrijving locaties en gemiddelde reistijden voor het afvaltransport 

 
Locaties ten noorden/noordwesten van de stad Antwer pen 
 
Een eerste locatie zou zich kunnen bevinden op de terreinen van Indaver in Doel  
(Beveren). Deze locatie bevindt zich buiten het verzorgingsgebied van ISVAG, in de 
Waaslandhaven. Het betreft hier een industriegebied, waarin reeds activiteiten van 
afvalverwerking plaatsvinden (Indaver, Ibogem). De landschappelijke en ecologische 
waarde van de site is zeer beperkt. Voor de omgeving van de site geldt echter wel dat 
de Schelde, met haar oevers en waterpartijen, over het algemeen een belangrijke rol 
speelt in het kader van het Vlaams ecologisch netwerk, en als trekroute, broed- en 
pleisterplaats voor verschillende soorten vogels (o.a. ganzen, meeuwen, eenden, 
roofvogels en steltlopers). Dit is een opmerking die geldt voor alle terreinen die zich in 
de nabijheid van de Schelde bevinden, dus ook voor de verder besproken sites zoals 
Hooge Maey, Petroleum Zuid, Hemiksem en Schelle. Toch vormt dit op zich geen 
belemmering voor de uitbouw van activiteiten op deze sites. 
 
Een tweede locatie bevindt zich in dezelfde regio, aan de overkant van de Schelde: 
de site van de Hooge Maey . Ook deze site bevindt zich in industriegebied: met name 
aan de rand van de Haven van Antwerpen. Onmiddellijk ten noorden en ten oosten 
van de site komt men er echter in de landbouwgebieden rond Stabroek terecht. Ten 
zuiden van de site bevindt zich dan weer een natuurreservaat. De omgeving van 
deze site is dus relatief “groen”. De Hooge Maey zelf wordt zelfs beschouwd als 
broedgebied van nationaal belang voor o.a. meeuwen, eenden, zwanen, roofvogels 
en steltlopers. 
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Omwille van hun ligging in het haven-gerelateerde industriegebied bieden beide 
hierboven genoemde locaties perspectieven voor wat betreft de afzet van stoom, 
warmte of stroom naar de omliggende bedrijven. Voor de uitbouw van een 
stadswarmtenetwerk vanuit deze locaties zijn de afstanden tot dicht bewoonde 
gebieden te groot. 
 
Afwikkeling van de ISVAG afvaltransporten naar zowel de site van Indaver Doel als 
de locatie van Hooge Maey zou logischerwijs gebeuren via de Havenweg (A12). De 
logistieke situatie voor beide sites is verder heel gelijkaardig. De reistijd naar Hooge 
Maey is gemiddeld 28 (± 8) minuten4. Deze naar Doel is gemiddeld 5 minuten langer: 
33 (± 8) minuten. Beide zijn langer dan de gemiddelde huidige reistijd naar de 
ISVAG-site te Wilrijk (21(± 8) minuten). Dagelijks zouden dan 62 vrachtwagens met 
afval noordwaarts op de R1 rijden5. Dit cijfer komt ongeveer overeen met de huidige 
belasting op de R1 (zuidwaarts), gerelateerd aan ISVAG (66 vrachtwagens). Op het 
noordelijk stuk van de ring is de belasting met afvalverkeer echter wel sterker 
verhoogd (149 vrachtwagens, tegenover 51 onder de huidige omstandigheden). Op 
de A12 richting Bergen-op-Zoom rijden er onder dit scenario zelfs dagelijks tot 168 
afvaltransporten.  
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de impact van deze verkeersvolumes nog steeds 
relatief beperkt is. De 149 vrachtwagens naar beide alternatieve locaties zouden zo’n 
0,23% van het totale dagelijkse verkeersvolume op de R1 in noordelijke richting 
vertegenwoordigen. Dit is 0,26% van het totale verkeersvolume tussen 6 en 22u. 
 
Er werd tevens nagegaan wat het effect zou zijn indien het afval van het midden en 
het zuidelijk deel van het verzorgingsgebied (voor opdeling: zie Bijlage 3) naar de 
locatie Petroleum Zuid (bespreking locatie: zie verder) zou afgevoerd worden voor 
overslag, om dan van daaruit verder over het water naar de site in Doel te worden 
vervoerd. Hierdoor zou de wegbelasting uiteraard verminderen. De gemiddelde 
reistijd over de weg daalt tot 24 (± 11) minuten. Het afval dat op de overslaglocatie 
wordt afgeleverd zou per schip over een afstand van 19 km naar Doel worden 
overgebracht, wat een gemiddelde vaartijd van 3 à 4 uur inhoudt.  
 
 
Theoretisch optimale locatie 
 
In Fase 1 van de Toekomststudie werd de geografisch optimale locatie berekend 
rekening houdende met het relatieve belang per gemeente, wat bepaald werd aan de 
hand van de afgelegde tonkilometers. In de onmiddellijke omgeving van deze 
“optimale locatie” werd een mogelijke site geïdentificeerd. Het betreft een terrein van 
nv De Scheepvaart aan het Albertkanaal in Merksem . Dit terrein is gelegen in een 
industriezone, maar is, in tegenstelling tot de voorgaande locaties, omgeven door 
woongebieden. Het centrum van Merksem bevindt zich immers op minder dan 1 km 

                                                
4 (± 8) minuten geeft de spreiding op de gemiddelde reistijd weer.  Vrachtwagens doen er gemiddeld 28 minuten 
over doen om naar de desbetreffende locatie te rijden. Een deel van de vrachtwagens uit gemeentes in het 
verzorgingsgebied dichtbij doen er zo’n 28 – 8 = 20 minuten over; zij die van verder af komen kunnen er ruim 
28 + 8 = 36 minuten over doen 

5 Hierbij wordt uitgegaan van een maximalistische benadering. 
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ten noorden van de site. Antwerpen ligt dan weer aan de andere kant van de ring, 
eveneens op korte afstand ten zuidwesten van de site.  
 
Deze omgeving heeft dus een sterk verstedelijkt karakter. Groengebieden in de buurt 
zijn schaars. Mogelijkheden tot afzet van energie voor toepassing in industriële 
processen zijn eerder gering, aangezien de industriële complexen in deze buurt 
eerder kleinschalig zijn. Nuttige toepassing van warmte voor stadsverwarming zou in 
deze omgeving misschien wel een valabele optie zijn.  
 
Het grootste voordeel van deze site is de ligging aan het einde van het Albertkanaal 
(Bocht van Merksem), wat multimodaal transport mogelijk maakt. 
Scheepvaartverbindingen (zowel binnenvaart als zeevaart) zijn eenvoudig te 
realiseren. Bij het gebuik van deze locatie als een eindstation voor de afvalverwerking 
van het verzorgingsgebied, is het gebruik van het binnenwater voor afvaltransport 
echter niet realistisch. Deze locatie biedt wel veel potentie als overslagstation voor 
het transport van afval naar verder gelegen locaties.  
 
Zoals reeds hoger aangegeven is deze site, wat betreft wegtransport, vanuit logistiek 
oogpunt zo goed als optimaal. De reistijd vanuit het verzorgingsgebied is gemiddeld 
23 (± 7) minuten. De A12 is hierbij zo goed als verlost van afvaltransporten. Er is wel 
een verhoogde druk op de Noorderlaan in de buurt van het centrum van Antwerpen.  
 
Locaties ten zuiden van de stad Antwerpen 
 
Ten zuiden van de stad Antwerpen werden er drie locaties van naderbij bekeken. 
Enkel locaties langs de Schelde werden hierbij beschouwd, om aan-en afvoer per 
schip op de potentiële nieuwe site mogelijk te maken.  
 
Een eerste locatie is de site Petroleum Zuid . De site is gelegen in industriegebied. 
De Hobokense Polder, ten zuidwesten van deze site is echter natuurgebied. De 
herontwikkeling van Petroleum Zuid, dat ooit het hart vormde van de Antwerpse 
Petroleumindustrie, werd recent opgestart. Verschillende projecten voor de site 
kwamen reeds op tafel. Zo zou er plaats gemaakt worden voor een voetbalstadion, 
een overslagterminal en een bedrijventerrein. Principes zoals hoogwaardige 
ruimtelijke en stedenbouwkundige beeldkwaliteit, rationeel ruimtebeslag, eco-
effectiviteit, duurzaam energiebeheer en parkmanagement spelen een belangrijke rol 
bij de invulling van het terrein. Een biomassa-energiecentrale zou bijvoorbeeld in dit 
kader kunnen passen. 
 
Bij de herontwikkeling van deze zone zou kunnen gedacht worden aan 
afzetmogelijkheden voor gerecupereerde energie, zowel naar bedrijven toe, als onder 
de vorm van stadsverwarming. 
 
De reistijd naar Petroleum Zuid voor vervoer over de weg is gemiddeld 23 (± 10) 
minuten. Uit de analyse van de afvaltransporten naar deze potentiële site blijkt dat de 
A12 wel zou worden ontlast, maar dat dit ten koste zou gaan van een verhoogde 
belasting op de rest van het onderliggende wegennet. De N148 (Sint-Bernardse 
Steenweg) krijgt bijvoorbeeld een verhoogde verkeersvraag te verwerken (61 tot 129 
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vrachtwagens per dag). Een mogelijke optie zou wel zijn een deel van het verkeer af 
te leiden via een parallelweg (Emiel Vloerstraat en Mazoutweg). 
 
Daarnaast werd ook de oefening gemaakt waarbij het afval van het noordelijk deel 
van het verzorgingsgebied wordt overgeslagen aan het Albertkanaal en via het water 
wordt vervoerd naar Petroleum Zuid, waarbij de eindverwerking op Petroleum Zuid 
zou gebeuren. Het midden en zuidelijk deel van het verzorgingsgebied voert onder dit 
scenario nog steeds zijn afval aan via de weg. Als tweede optie voor de overslag 
werd het 4de Havendok beschouwd. Door de aanvoer van een deel van het afval over 
het water daalt de gemiddelde reistijd over de weg. Het transport over water neemt 2 
à 3 uur in beslag.  
 
Zoals eerder besproken zou Petroleum Zuid anderzijds ook dienst kunnen doen als 
overslagstation voor de site in Doel bijvoorbeeld (zie eerder voor bespreking). 
 
Een 4-tal kilometer verder naar het zuiden, op het grondgebied van Hemiksem , 
bevindt zich een braakliggend terrein op de site van Umicore. De precieze historiek of 
plannen die de huidige eigenaar met het terrein heeft zijn niet bekend. Nog verder 
naar het zuiden, in Schelle , aan de monding van de Rupel, vinden we de terreinen 
van de voormalige elektriciteitscentrale Interescaut. Het terrein in Hemiksem en de 
omgeving er rond zijn ingepland als industriegebied, terwijl de industriële site in 
Schelle grotendeels omgeven is door natuurgebied (rond de monding van de Rupel) 
en landbouwgebied. De site (Interescaut) zelf is bestemd als gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en zal volgens het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan de voorkeur krijgen om ontwikkeld te worden als een 
duurzaam bedrijventerrein voor watergebonden bedrijven of energieopwekking. Er is 
nog geen RUP voor deze site. Beide sites liggen aan de oever van de Schelde. 
Belangrijk is hierbij ook te vermelden dat zich tussen beide sites, maar op de 
linkeroever van de Schelde, de Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde uitstrekt. 
Deze polder staat bekend als een landschap met hoge esthetische, historische en 
wetenschappelijke waarde. Naar mogelijke afzet van warmte, stoom en elektriciteit 
heeft de site in Hemiksem eventueel potentie. De site in Schelle is min of meer 
afgezonderd van de grotere, meer noordelijk gelegen industriezones langs de 
Schelde, en biedt dus weinig perspectieven in die zin.  
 
Qua verkeersdrukte over de weg leveren beide sites geen verbetering op ten opzichte 
van de huidige locatie van ISVAG. Het belangrijkste verschil is dat er meer 
vrachtwagens op de N148 (Sint-Bernardse Steenweg) en de Cleydaellaan komen, 
aangezien men de huidige ISVAG-site zou voorbij rijden. De impact op de A12 is 
vergelijkbaar met de impact ten gevolge van de huidige ISVAG-locatie. De reistijd 
naar Schelle bedraagt gemiddeld 26 ± (13 minuten). 
 
Indien gekeken wordt naar mogelijkheden voor multimodaal transport is de situatie 
vergelijkbaar als toegelicht bij de site Petroleum Zuid. Bij aanvoer van het afval van 
het noordelijk deel van het verzorgingsgebied over het water, moet dit eerst 
overgeslagen worden. Dit kan gebeuren ter hoogte van het Albertkanaal in Merksem 
of het 4de Havendok. Voor aanvoer vanuit het midden en het zuidelijk deel wordt 
enkel transport over de weg beschouwd. De gemiddelde reistijd over de weg neemt 
hierbij wel af (21 ± (9) minuten in geval van overslag aan het Albertkanaal en 22 ± 
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(10) minuten in geval van overslag aan het 4de Havendok). De gemiddelde vaartijd 
bedraagt 3,5 à 4 uur. 
 
Locaties noordoostelijk gelegen in het verzorgingsg ebied 
 
In het noordoosten van het verzorgingsgebied kan de site van Igean als potentiële 
locatie worden geïdentificeerd. Deze site is gelegen te Brecht (Sint-Lenaerts) . Op 
de site is een afgewerkte stortplaats aanwezig waar momenteel nog biogas wordt 
opgevangen en omgezet tot elektriciteit. Naast overslagactiviteiten is op de site een 
groencompostering, vergistingsinstallatie en waterzuiveringsinstallatie aanwezig.  
 
De site van Igean in Edegem zou mogelijks als locatie in aanmerking komen voor 
overslag. De site wordt momenteel enkel gebruikt voor de overslag van GFT+ en 
groenafval. Deze activiteiten vinden plaats in een loods. Het resterende gedeelte van 
het terrein zou herbestemd worden door de gemeente.  
 
De belasting van het wegennetwerk werd nagegaan voor het scenario waarbij het 
afval van het zuidelijk en het midden deel van het verzorgingsgebied eerst wordt 
overgeslagen in Edegem, om daarna met grotere vrachtwagens (3 x het gewicht) 
vervoerd te worden naar de site te Brecht. Hierbij rijden er dagelijks (worst-case) zo’n 
26 vrachtwagens over de A12 (zuid) in zuidelijke richting en 37 over de N1 
(Mechelsesteenweg / Grotesteenweg) en de N173 (prins Boudewijnlaan). Na 
overslag rijden er 46 zwaardere vrachtwagens met afval naar site Noord van Igean te 
Brecht via de A12 (zuid) noordwaarts en de R1 ring noordwaarts. Daarnaast rijden 
ook de lichtere vrachtwagens vanuit het noordelijk deel van het verzorgingsgebied 
rechtstreeks naar de site. In totaal rijden zo’n 77 vrachtwagens over de E19 (noord) 
noordwaarts.  
 
De belasting op de A12 (zuid) noordwaarts bedraagt circa 0,25% en op de R1 ring 
noordwaarts circa 0,08% van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u. Voor de 
E19 (noord) noordwaarts maakt dit afvaltransport circa 0,16% uit van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. Ter vergelijking: de belasting op de A12 (zuid) 
zuidwaarts in de huidige situatie ligt tussen de 0,69 en 0,52% en op de R1 ring 
zuidwaarts rond 0,10% (tussen 6u en 22u).  
 
De gemiddelde reistijd over de weg bedraagt voor het voortransport 18 ± 9 minuten 
en voor het natransport (van de overslaglocatie naar Brecht) 28 min. 
 
Locaties op grotere afstand  
 
Naast bovenstaande locaties in of nabij het verzorgingsgebied werden ook een aantal 
mogelijke locaties op grotere afstand bekeken vanuit logistiek oogpunt. De volgende 
locaties werden beschouwd: Houthalen-Helchteren , Oostende , de haven van 
Rotterdam  en Roosendaal . Er werd nagegaan hoe het transport over de weg kan 
georganiseerd worden alsook wat de mogelijkheden zijn naar transport over het 
water. 
 
Bij transport over de weg wordt aangenomen dat kan overgeslagen worden op 
grotere vrachtwagens ter hoogte van de huidige site van ISVAG in Wilrijk. Deze 
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transporten over langere afstand vervoeren hierbij 3x zoveel afval als de lichtere 
vrachtwagens die gebruikt worden voor de huis-aan-huis ophaling. Per dag komt dit 
neer op zo’n 68 vrachtwagens die vanuit Wilrijk vertrekken naar de verder gelegen 
locaties.  
 
Voor Houthalen-Helchteren  rijden deze vrachtwagens eerst over de A12 (zuid) 
noordwaarts, de R1 ring noordwaarts en E313/A13 en E314/A2. De belasting van het 
wegennet bedraagt respectievelijk 0,24%, 0,12%, 0,11% en 0,22% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. De gemiddelde reistijd bedraagt 54 min.  
 
Bij wegtransport naar Oostende  rijden deze vrachtwagens eerst over de A12 (zuid) 
noordwaarts, de R1 ring westwaarts en E17/A14 en E40/A10 (west). De belasting van 
het wegennet bedraagt voor de E17 0,13% en voor de E40 0,12% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. De gemiddelde reistijd bedraagt 72 min. 
 
Het verkeer naar Rotterdam  wordt afgewikkeld via de E19/A1. De belasting op de 
A12 (zuid) noordwaarts en de R1 ring noordwaarts is hetzelfde als voor Houthalen-
Helchteren. Voor de E19 (noord) noordwaarts maakt dit dagelijkse afvaltransport 
0,21% uit van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u. De gemiddelde reistijd 
bedraagt 74 min. 
 
Voor de locatie te Roosendaal  verloopt het transport in hoofdzaak via de A12 
(noord). Het transport op de zuidelijke A12 en de R1 ring noordwaarts is gelijkaardig 
als hiervoor reeds beschreven. De belasting op de noordelijke A12 bedraagt 0,29% 
van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u. De gemiddelde reistijd bedraagt 42 
min. 
 
 
Voor transport over het water wordt uitgegaan van een overslaglocatie aan het 
Albertkanaal (zie eerder besproken locatie van nv De Scheepvaart). Hierbij wordt 
eerst al het afval aangevoerd over de weg naar de overslaglocatie, waarna het wordt 
overgeslagen in containers om per schip naar de respectievelijke locaties afgevoerd 
te worden.  
 
Voor het wegtransport naar deze locatie aan het Albertkanaal rijden er zo’n 62 tot 102 
vrachtwagens met afval over de R1 ring noordwaarts. De A12 is zo goed als ontlast; 
er is wel een verhoogde druk op de Noorderlaan in de buurt van het centrum van 
Antwerpen.  
 
De afstand die gevaren wordt naar Houthalen-Helchteren  bedraagt zo’n 65 
kilometer; de gemiddelde vaartijd bedraagt in dit geval 9 tot 10 uren. Bij aankomst 
dient er nog een kort stukje natransport van zo’n 10 kilometer over de E314 te 
gebeuren (zie Figuur 3, p 20 en Bijlage 3). De vaarafstand naar Oostende  bedraagt 
circa 150 km, met een gemiddelde vaartijd van 14 tot 15 u. Voor Rotterdam  bedraagt 
de vaarafstand zo’n 110 kilometer, en de gemiddelde vaartijd zo’n 12 tot 13 uren. 
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2.3.2 Logistieke kosten gerelateerd aan transport 

 
Voor de hierboven beschreven locaties en transportopties kan een inschatting 
gemaakt worden van de logistieke kost gerelateerd aan het afvaltransport. Deze 
logistieke kosten zijn enerzijds de zuiver transport gerelateerde kosten en anderzijds 
de externe kosten gerelateerd aan emissies. De zuiver transportkosten omvatten: 

• de kost om met een vrachtwagen over de weg te rijden; 
• de kost om diens afval naar een andere vrachtwagen of naar een 

binnenvaartschip over te slaan; 
• en de kost om met een dergelijk schip te varen. 

 
De externe kosten gerelateerd aan emissies zijn gebaseerd op de uitstoot van CO2, 
fijn stof (PM) en NOx die een vrachtwagen en binnenvaartschip hebben per 
gereden/gevaren kilometer. Deze emissies (voor elk polluent via een emissiefactor 
uitgedrukt in ton uitstoot per afgelegde voertuigkilometer) worden op hun beurt 
omgerekend naar monetaire waarden zodat alle met de andere kosten vergelijkbaar 
zijn. 
 
 
Belangrijke factoren hierin zijn het aantal vrachtwagens dat een rit maakt, de 
tonnages afval die zij vervoeren, de afstanden die ze afleggen (dit zijn voortransport, 
watertransport en natransport in het geval er bv. eerst met vrachtwagens naar een 
overslaglocatie wordt gereden, vandaar met een binnenvaartschip wordt gevaren en 
tot slot er eventueel een relevant stuk natransport volgt vanaf de loskade tot aan de 
verwerkingssite)6, de prijs gevraagd voor overslag7 naar zwaardere vrachtwagens en 
binnenvaartschepen, de prijs voor transport te water8, de uitstoot van CO2, fijn stof 
(PM) en NOx en hun monetaire omzetting9. Tabel 1  lijst deze factoren overzichtelijk 
op. Merk op dat sommige van deze kosten hoog lijken; de externe kost voor een ton 
fijn stof komt bijvoorbeeld overeen met 198.000 euro (waarin factoren zoals 
milieuschade, volksgezondheid, ... vervat zitten). Men dient hierbij wel in gedachten 
te houden dat een ton fijn stof een zeer grote hoeveelheid is; kijkende naar de reële 
uitstoot tengevolge van het wegverkeer naar de huidige site van ISVAG in Wilrijk en 
de andere beschouwde alternatieve locaties (zie § 2.3.2), kan men zien dat de 
uitstoot echter 100 duizend tot 2 miljoen keer lager is. 
 

 

 

                                                
6  Deze afstanden werden via het OmniTRANS model berekend over het wegennet (zie ook het eindverslag van 
fase 1 voor een overzicht van het beschouwde wegennet). 
7 De kosten voor overslag naar zowel zwaardere vrachtwagens als binnenvaartschepen werden gebaseerd op de 
prijzen aangerekend door verschillende afvalleveranciers. 
8 De kosten voor het watertransport werden opgevraagd bij de Promotie Binnenvaart Vlaanderen (zie ook 
http://www.pbv.be/). 
9 Transport & Mobility Leuven, “TREMOVE – Service contract for the further development and application of 
the transport and environmental TREMOVE model. Lot 1 (Improvement of the data set and model structure)”, 
Eindrapport voor de Europese Commissie, Directoraat Generaal Milieu, Unit C.5. Energie and Milieu, 1049 
Brussel, 9 juli 2007. 
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Tabel 1: Bepalende factoren voor de logistieke kostenberekening. 

 
Beschrijving Waarde Eenheid 
Gemiddeld tonnage (lichte vrachtwagen) 6,1 ton/vrachtwagen 
Gemiddeld tonnage (zware vrachtwagen) 18,3 ton/vrachtwagen 
Kost per voertuigkm (lichte vrachtwagen) € 1,0926 euro/vkm10 
Kost per voertuigkm (zware vrachtwagen) € 1,5489 euro/vkm 
Overslagkost (vrachtwagen naar 
vrachtwagen) € 5 euro/ton afval 
Overslagkost (vrachtwagen naar schip) € 5 euro/ton afval 
Transportkost water € 2,25 euro/ton afval 
CO2 uitstoot (weg, lichte vrachtwagen) 0,00049118 ton CO2/vkm 
CO2 uitstoot (weg, zware vrachtwagen) 0,00083727 ton CO2/vkm 
CO2 uitstoot (water, klein tonnage) 0,01086077 ton CO2/vkm 
CO2 uitstoot (water, groot tonnage) 0,02135290 ton CO2/vkm 
CO2 externe kost € 132 euro/ ton CO2 
PM uitstoot (weg, lichte vrachtwagen) 0,00000005 ton PM/vkm 
PM uitstoot (weg, zware vrachtwagen) 0,00000012 ton PM /vkm 
PM uitstoot (water, klein tonnage) 0,00000513 ton PM /vkm 
PM uitstoot (water, groot tonnage) 0,00000940 ton PM /vkm 
PM externe kost € 198.000 euro/ton PM 
NOx uitstoot (weg, lichte vrachtwagen) 0,00000421 ton NOx/vkm 
NOx uitstoot (weg, zware vrachtwagen) 0,00000727 ton NOx /vkm 
NOx uitstoot (water, klein tonnage) 0,00018390 ton NOx /vkm 
NOx uitstoot (water, groot tonnage) 0,00033928 ton NOx /vkm 
NOx externe kost € 15.400 euro/ ton NOx 

 
 
Totale logistieke kosten voor alle locaties 
 
Het resultaat van deze berekeningen, toegepast op de verschillende locaties en 
transportopties, is te zien in Tabel 2 . 

                                                
10 vkm=voertuigkilometer; dit is een kilometer gereden met een voertuig, onafhankelijk van de belading 
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Tabel 2: Totale logistieke kosten in euro per ton afval voor transport naar de verschillende locaties en de verschillende transportopties 

Voortransport Overslagkost Watertransport Natransport CO2 PM NOx Transport Emissies
ISVAG € 2,6894 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1596 € 0,0248 € 0,1595 € 2,6894 € 0,3438
INDAVER DOEL Alles via de weg € 5,0887 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,3020 € 0,0468 € 0,3018 € 5,0887 € 0,6506

N-deel via weg  en M+Z -deel via 
OVERSLAG Petroleum Zuid over 
water

€ 2,7174 € 3,3902 € 1,5256 € 0,0000 € 0,1830 € 0,0404 € 0,2042 € 7,6332 € 0,4276

HOOGE MAEY* € 4,2115 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2499 € 0,0388 € 0,2497 € 4,2115 € 0,5384
PETROLEUM ZUID Alles via de weg € 3,0179 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,1791 € 0,0278 € 0,1790 € 3,0179 € 0,3858

M+Z deel via de weg en N-deel via 
OVERSLAG Albertkanaal over 
water

€ 2,2167 € 1,6098 € 0,7244 € 0,0000 € 0,1419 € 0,0277 € 0,1518 € 4,5509 € 0,3214

M+Z deel via de weg en N-deel via 
OVERSLAG 4de Havendok over 
water

€ 2,3382 € 1,6098 € 0,7244 € 0,0000 € 0,1548 € 0,0329 € 0,1704 € 4,6723 € 0,3580

SCHELLE (INTERESCAUT) Alles via de weg € 3,6444 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,2163 € 0,0335 € 0,2161 € 3,6444 € 0,4659
M+Z deel via de weg en N-deel via 
OVERSLAG Albertkanaal over 
water

€ 2,5662 € 1,6098 € 0,7244 € 0,0000 € 0,1741 € 0,0390 € 0,1952 € 4,9004 € 0,4083

M+Z deel via de weg en N-deel via 
OVERSLAG 4de Havendok over 
water

€ 2,5994 € 1,6098 € 0,7244 € 0,0000 € 0,1818 € 0,0434 € 0,2085 € 4,9336 € 0,4337

BRECHT

Alles via de weg: M+Z deel 
overslag aan IGEAN, N-deel 
rechtstreeks

€ 2,3487 € 3,3902 € 0,0000 € 2,2629 € 0,3008 € 0,0575 € 0,3028 € 8,0018 € 0,6611

HOUTHALEN - HELCHTERENAlles via de weg* € 2,6894 € 5,0000 € 0,0000 € 7,2000 € 0,6733 € 0,1389 € 0,6799 € 14,8894 € 1,4920
over de weg tot aan overslaglocatie 
aan Albertkanaal en verder via 
water

€ 2,5409 € 5,0000 € 2,2500 € 1,7912 € 0,4036 € 0,1366 € 0,5285 € 11,5821 € 1,0687

OOSTENDE Alles via de weg* € 2,6894 € 5,0000 € 0,0000 € 9,7775 € 0,8573 € 0,1797 € 0,8661 € 17,4669 € 1,9031
over de weg tot aan overslaglocatie 
aan Albertkanaal en verder via 
water

€ 2,5409 € 5,0000 € 2,2500 € 0,0000 € 0,4889 € 0,2466 € 0,7774 € 9,7909 € 1,5129

ROTTERDAM Alles via de weg* € 2,6894 € 5,0000 € 0,0000 € 9,8716 € 0,8640 € 0,1812 € 0,8729 € 17,5611 € 1,9181
over de weg tot aan overslaglocatie 
aan Albertkanaal en verder via 
water

€ 2,5409 € 5,0000 € 2,2500 € 0,0000 € 0,3987 € 0,1871 € 0,6103 € 9,7909 € 1,1961

ROOSENDAEL Alles via de weg* € 2,6894 € 5,0000 € 0,0000 € 5,1179 € 0,5248 € 0,1059 € 0,5294 € 12,8073 € 1,1600

Transportkosten [euro/ton] Emissiekosten [euro/ton] T otalen [euro/ton]LOCATIE TRANSPORTOPTIE

 
* met overslag voor het transport over de weg over lange afstand ter hoogte van de huidige locatie van ISVAG te Wilrijk 
N-deel (Antwerpen-Noord, Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, kapellen, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wuustwezel, zandhoven, Zoersel) 
M+Z-deel (Antwerpen-Midden, Antwerpen-Zuid, Boom, Hemiksem, Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Ranst, Rumst, Schelle, Wommelgem, 
Willebroek, Morstel, Niel, Puurs) 
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Bij deze berekeningen werd uit gegaan van een worst-case scenario, net zoals bij de 
evaluatie van de impact van het afvaltransport op de bestaande verkeerssituaties bij 
de verschillende locaties (zie § 2.3.1) . Hiertoe werden 205 vrachtwagens beschouwd 
per dag, die elk gemiddeld 6,1 ton afval vervoeren; wat neerkomt op zo’n 1250,5 ton 
in totaal. Dit aantal ligt meer dan waarschijnlijk boven het verwachte aantal per dag; 
maar op zich beïnvloedt dit de conclusies niet. De reden hiervoor is dat alle kosten 
lineair berekend werden, en een verhoging of verlaging van de totale hoeveelheid te 
transporteren afval zou deze kosten dan ook lineair verhogen of verlagen. Dit heeft 
voor gevolg dat de trends en relatieve verschillen nog steeds vergelijkbaar en 
evenwaardig blijven. 
 
Bij de locaties die verder gelegen zijn van het verzorgingsgebied werden twee types 
vrachtwagen beschouwd. In eerste instantie rijden de gewone vrachtwagens rond 
(7,5 tot 16 ton), gerelateerd aan de huisvuilophaling. In tweede instantie zijn dit 
zwaardere vrachtwagens (16 tot 32 ton) die, na overslag, drie keer zoveel afval als de 
lichtere variant vervoeren. 
 
Hierna wordt dieper in gegaan op de logistieke kosten voor transport naar de 
verschillende locaties en de externe kost van emissies. 
 
 
Logistieke transportkosten voor alle locaties 
 
In Figuur 3  worden de zuiver transport-gerelateerde kosten weergegeven, opgesplitst 
naar voortransport, overslagkost, watertransport en natransport. Deze cijfers gelden 
telkens per ton afval per dag. 
 

Logistieke kost (enkel transport) voor de verschill ende locaties per ton afval
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Figuur 3: Logistieke kost (enkel transport) voor de verschillende locaties 

 
Deze kosten per ton afval dienen opgevat te worden als gecombineerde kosten. 
Beschouw bij wijze van voorbeeld de logistieke kosten voor transport naar de ISVAG 
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site. De kost is hier gelijk aan 2,6894 euro/ton. 205 vrachtwagens die elk 6,1 ton afval 
vervoeren, geven aanleiding tot transport van in totaal 1.250,5 ton afval. De totale 
logistieke kost die hiermee overeenkomt is dan gelijk aan 3.363 euro, zijnde 1.250,5 
ton x 2,6894 euro/ton(deze omvat de kosten voor alle gereden voertuigkilometers, 
overslag, et cetera). 
 
Indien er nu 500 ton afval minder naar ISVAG zou vervoerd worden, bijvoorbeeld 
slechts 750 ton in totaal, dan wordt er in de kostenberekening van uit gegaan dat de 
reductie in afval overal gelijkmatig gebeurt: door alle delen van het verzorgingsgebied 
wordt minder afval aangeleverd. Dit betekent dat de gemiddelde kost per ton afval nog 
steeds dezelfde blijft want er worden immers ook minder voertuigkilometers gereden. 
In dit voorbeeld betekent dit dat er een totale logistieke kost van 2.017 euro 
opgetekend wordt. 
 
Mocht er nu enkel in bijvoorbeeld het noordelijk deel van het verzorgingsgebied een 
reductie in het aangeleverde afval zijn, dan kan voorgaande redenering niet zonder 
meer toegepast worden. In dat geval dient een volledige herberekening te gebeuren. 

 
Ook de overslagkost per ton afval is proportioneel berekend: stel dat er 100 ton afval 
meer naar Rotterdam zou vervoerd worden, dan zal dit afval ofwel volledig via de weg 
ofwel volledig via het water overgeslagen worden. De overslagkost per ton is daarom 
5 euro/ton. Indien er echter 100 ton afval naar Indaver Doel zou vervoerd worden, dan 
gaan wordt er in voorgaande berekening van uit gegaan dat hier een deel via de weg 
rechtstreeks naar Indaver Doel vervoerd wordt, en een deel via overslag aan 
Petroleum Zuid. Het gevolg is dat er geen 5 euro per ton moet betaald worden, 
aangezien maar een deel van die 100 ton overgeslagen wordt; proportioneel komt het 
er dan op neer dat de kost per ton afval slechts 3,3902 euro is. 

 
 
Uit de samenvattende figuur kan worden vastgesteld dat de logistieke kost voor 
transporten via de weg  naar de ISVAG-site (2,6894 euro/ton) lager ligt dan voor de 
andere locaties in de regio rond Antwerpen, gaande van 8,0018 euro/ton (site te 
Brecht, met overslag in Edegem) tot 3,0179 euro/ton voor de site petroleum Zuid. 
Voor de locatie te Brecht is de overslagkost doorslaggevend. Ter vergelijking, 
transport naar de site van Indaver te Doel (zonder overslag) bedraagt 5,0887 
euro/ton. 
 
Opmerkelijk is dat transport via het water  na overslag per ton veel duurder uitkomt 
dan de andere scenario’s zonder overslag. Enerzijds is er een afname in de 
afgelegde afstand via de weg, maar anderzijds neemt de kost terug drastisch toe 
omwille van de overslagkost. Bij transport naar de verschillende locaties in of nabij 
het verzorgingsgebied  is het gebruik van de binnenwateren niet aangewezen. De 
reden hiervoor is dat de reductie in wegkilometers niet voldoende is om de 
overslagkost te verantwoorden. Er moet namelijk nog altijd over een te grote afstand 
naar de overslaglocatie gereden worden. Indien de gemiddelde afstand echter groter 
zou zijn (bijvoorbeeld naar de locaties buiten het verzorgingsgebied) in vergelijking 
met de afstand tot de overslaglocatie, dan loont het gebruik van de binnenwateren 
wel. Daarenboven kunnen er waarschijnlijk ook meer gunstige contracten afgesloten 
worden indien dergelijke grote tonnages met een dagelijkse frequentie worden 
overgeslagen, zodat de kostprijs hiervan vermindert. 
 
Interessant om te zien is dat de totale transportkost naar de locaties buiten het 
verzorgingsgebied (Rotterdam, Houthalen-Helchteren en Oostende) goedkoper is via 
de binnenwateren dan volledig via de weg. In het geval van transporten naar 
Rotterdam en Electrawinds-Oostende is transport via de weg ongeveer dubbel zo 
duur dan transport via het water. Voor transport naar Houthalen-Helchteren is het 
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verschil minder uitgesproken. Merk op dat er in dit laatste geval ook sprake is van 
een bepaalde hoeveelheid natransport. 
 
In de kosten voor zuiver wegtransport naar Rotterdam, Roosendaal, Houthalen-
Helchteren en Oostende zijn ook overslagkosten begrepen. De reden hiervoor is dat 
er van uit wordt gegaan dat de inhoud van de lichte vrachtwagens op zwaardere 
wordt overgeladen, zodat hier een reductie met een factor 3 in het aantal 
vrachtwagens kan gebeuren. Deze overslagkosten maken telkens wel een aanzienlijk 
deel van de totale transportkost uit. 

 
 

Ter vergelijking, schetst Figuur 4 wat er gebeurt indien de overslagkost wordt 
weggelaten. Hierbij kan duidelijk worden gezien dat voor de locaties Petroleum Zuid 
en Schelle (Interescaut) de logistieke kost ten gevolge van transport zonder 
overslagkost vergelijkbaar is indien een deel via de binnenwateren wordt afgewikkeld. 
 
 

Logistieke kost (enkel transport, zonder overslag) voor de verschillende locaties per ton afval
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Figuur 4: Logistieke kost (transport zonder overslag) voor afvaltransporten naar verschillende 
locaties. 

 
 
Wat transport naar Houthalen-Helchteren via overslag aan het Albertkanaal betreft, 
kan worden vastgesteld dat in het eerste geval er nog een belangrijke kost in het 
natransport schuilt. Het afval moet immers vanaf een loskade naar de 
verbrandingsinstallatie via vrachtwagens op de weg vervoerd worden, wat al gauw 
een afstand van zo’n 10 kilometer bedraagt. Merk ook op dat de transportkost via het 
water naar bijvoorbeeld Rotterdam of Oostende wel een impact kan hebben. In 
vergelijking met ISVAG is deze dubbel zo duur, maar hij is dan weer vergelijkbaar 
met die van bijvoorbeeld Indaver Doel of de Hooge Maey, en dat voor een afstand die 
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veel verder is. De hoofdreden hier is dat de zuivere transportkost voor het water veel 
goedkoper is dan deze voor de weg. 
 
Het beste voorbeeld hiervan is het transport naar de haven van Rotterdam: zonder 
rekening te houden met overslag bedraagt deze via de binnenwateren zo’n 4,79 
euro/ton; via de weg bedraagt deze 12,56  euro/ton, wat bijna drie keer zo duur is. 
Echter, ook hier zorgt de overslagkost ervoor dat de totale logistieke kost te wijten 
aan transport weer duurder wordt, zoals te zien in Figuur 3  (met de overslagkost 
inbegrepen). 
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Lange termijn evolutie logistieke kost 
 
Een terechte vraag is of de groei van het verkeer doorheen de jaren impact zal 
hebben op het afvalverkeer naar de ISVAG en andere sites. Enkele beschouwingen 
daaromtrent zijn opgenomen in Bijlage 3 (p 154 – 155). 
 
 
Transportgerelateerde emissiekosten voor alle locat ies 
 
In Figuur 5 worden de emissiekosten (berekening zie Tabel 1, begin § Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. .) weergegeven voor de verschillende locaties en 
dit voor de polluenten CO2, fijn stof (PM) en NOx. Hierbij wordt telkens uitgegaan van 
de hoogste schattingen van kosten. 
 

Kost gerelateerd aan transportemissies voor de vers chillende locaties per ton afval
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Figuur 5: Transport-gerelateerde emissiekosten. 

 
Uit de Figuur kan worden afgeleid dat de emissiekosten voor trajecten over langere 
afstand (bijvoorbeeld naar Indaver Doel, Hooge Maey, Rotterdam, Roosendaal, 
Houthalen-Helchteren, Oostende) hoger liggen dan voor de andere scenario’s. Merk 
ook op dat nagenoeg alle locaties slechter scoren qua emissies dan het huidige 
transport naar de ISVAG-site. In het geval van transport naar de site van Petroleum 
Zuid via overslag aan het Albertkanaal liggen de emissiekosten iets lager. 
 

 
Opmerkelijk is dat transport via de weg in de regel veel grotere externe kosten met 
betrekking tot emissies draagt dan transport via het water. De duidelijkste 
voorbeelden hiervan zijn de transporten naar Rotterdam en Houthalen-Helchteren, 
waarbij de emissiekosten van het transport via de weg ongeveer dubbel zo hoog 
oplopen  dan de emissiekost van het transport via het water. Voor de locaties 
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Petroleum Zuid en Schelle liggen de emissiekosten voor transport met overslag naar 
het water iets lager liggen dan deze waarbij enkel wegverkeer beschouwd werd. 
 
 
In vorige figuur werden de scenario’s onderling vergeleken voor wat betreft hun totale 
emissiekosten. Figuur 6  toont de emissiekosten voor de verschillende polluenten 
naast elkaar zodat ze beter met elkaar kunnen vergeleken worden: 
 

Kost gerelateerd aan transportemissies voor de vers chillende locaties per ton afval
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Figuur 6: Emissiekosten veroorzaakt door verschillende polluenten. 

 
Uit Figuur 6 blijkt dat het gebruik van binnenvaartschepen in de regel tot lagere 
emissies leidt dan vergelijkbaar transport via de weg . 
 
 

2.3.3 Conclusie 

 
Tabel 3 geeft een overzicht van de gemiddelde reistijd, de totale logistieke kost en 
emissiekost per locatie en per transportoptie. Tevens wordt aangegeven of het terrein 
of de locatie al dan niet verwerfbaar of beschikbaar is voor de uitvoering van de 
afvalverwerkingsactiviteiten. 
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 Tabel 3: Overzicht van de verschillen transportparameters voor de verschillende locaties 

Logistieke 
transportkosten

emissiekost

Voortransport Watertransport Natransport euro/ton euro/ton

ISVAG ja 21  ± 8 - - € 2,6894 € 0,3438

INDAVER DOEL Alles via de weg 33  ± 8 - - € 5,0887 € 0,6506

N-deel via weg  en M+Z -deel via 

OVERSLAG Petroleum Zuid over 

water

24 ± 11 210  ±30 - € 7,6332 € 0,4276

HOOGE MAEY* ja, in participatie 28 ± 8 - - € 4,2115 € 0,5384

PETROLEUM ZUID Alles via de weg 23 ± 10 - - € 3,0179 € 0,3858

M+Z deel via de weg en N-deel via 

OVERSLAG Albertkanaal over water
21 ± 8 150 ±30 - € 4,5509 € 0,3214

M+Z deel via de weg en N-deel via 

OVERSLAG 4de Havendok over water
22 ± 9 180 ±30 - € 4,6723 € 0,3580

SCHELLE (INTERESCAUT) Alles via de weg 26 ± 13 - - € 3,6444 € 0,4659

M+Z deel via de weg en N-deel via 
OVERSLAG Albertkanaal over water

21 ± 9 210 ±30 - € 4,9004 € 0,4083

M+Z deel via de weg en N-deel via 

OVERSLAG 4de Havendok over water
22 ± 10 240 ±30 - € 4,9336 € 0,4337

BRECHT
Alles via de weg: M+Z deel overslag 
aan IGEAN, N-deel rechtstreeks

ja, in participatie en onder 
voorbehoud voldoende 

ruimte
18 ± 9 - 28 € 8,0018 € 0,6611

HOUTHALEN - HELCHTEREN Alles via de weg* 21 ± 11 - 54 € 14,8894 € 1,4920

over de weg tot aan overslaglocatie 

aan Albertkanaal en verder via water
23 ± 7 570 ±30 8 € 11,5821 € 1,0687

OOSTENDE Alles via de weg* 21 ± 11 - 72 € 17,4669 € 1,9031

over de weg tot aan overslaglocatie 

aan Albertkanaal en verder via water
23 ± 7 870 ±30 - € 9,7909 € 1,5129

ROTTERDAM Alles via de weg* 21 ± 11 - 74 € 17,5611 € 1,9181

over de weg tot aan overslaglocatie 

aan Albertkanaal en verder via water
23 ± 7 750 ±30 - € 9,7909 € 1,1961

ROOSENDAEL Alles via de weg* ja, in participatie** 21 ± 11 - 42 € 12,8073 € 1,1600

LOCATIE TRANSPORTOPTIE Beschikbaar / verwerfbaar

vermoedelijk, indien deel 

van terrein kan verworven 

worden

ja, in participatie**

ja, in participatie**

ja, in participatie**

Reistijd

ja, in participatie 

(bestaande installatie en 

mogelijkheid tot nieuwe)

vermoedelijk, indien deel 

van terrein kan verworven 

worden

* met overslag voor het transport over de weg over lange afstand ter hoogte van de huidige locatie van ISVAG te 
Wilrijk 

** hieronder worden ook contractuele overeenkomsten verstaan 

 
Uit Tabel 3 blijkt dat de gemiddelde reistijd en de totale logistieke kost voor elk van de 
beschouwde locaties zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Transport 
over het water voor de locaties in of nabij het verzorgingsgebied leidt tot hoge 
logistieke kosten.  De reductie in wegkilometers is niet voldoende om de overslagkost 
te verantwoorden. Indien de gemiddelde afstand echter zeer groot zou zijn (bv 
Rotterdam) in vergelijking met de afstand tot de overslaglocatie, dan loont het gebruik 
van binnenwateren wel.  
 
De emissiekosten voor de langere trajecten liggen tenslotte veel hoger dan voor de 
meer nabij gelegen locaties.  In vergelijking met transport over de weg liggen de 
emissiekosten bij transport over het water wél iets lager. Enkel de emissiekost ligt iets 
lager voor de site te Petroleum Zuid waarbij het noordelijk deel via het Albertkanaal 
wordt overgeslagen en aangevoerd over het water. 
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2.4 Nieuwbouw versus gebruik van bestaande installaties bij herverdeling  

 
Na tijdelijke verlenging van de activiteiten op de huidige site zou als eindoplossing 
kunnen geopteerd worden voor de realisatie van een nieuwbouw verbrandingsoven, 
al dan niet samen met een andere publieke en/of private actor. Deze nieuwe 
toekomstige installatie zou dan eveneens moeten beschikken over een zeer 
performant rookgaszuiverings – en energierecuperatiesysteem, waardoor er 
mogelijks een verbetering op vlak van emissies en energetisch rendement ontstaat.  
 
De capaciteit van de nieuwbouwinstallatie kan ofwel gedimensioneerd worden op 
basis van het huidige aanbod in het verzorgingsgebied, of, er zou ook voor geopteerd 
kunnen worden om een grotere installatie te bouwen met een capaciteit die rond de 
300.000 à 400.000 ton / jaar ligt. Installaties van dergelijke schaalgrootte zijn enkel te 
verantwoorden indien er voldoende beschikbaar en gepast afval is (en nieuwe 
contracten kunnen afgesloten worden of nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen 
aangegaan worden met andere private en/of publieke partijen).  
 
Het beleid van OVAM terzake gaat uit van de wens om de bestaande 
verbrandingscapaciteit optimaal te benutten, met als belangrijke voorwaarde dat de 
installatie BBT moet zijn. Nieuwe installaties zijn mogelijk ter vervanging van 
bestaande. Het is echter niet helemaal duidelijk hoe OVAM zal omgaan met de 
nieuwbouw van grotere installaties. Dit zou mogelijks verantwoord kunnen zijn 
omwille van geografische redenen en indien economisch rendabel. 
 
Indien geopteerd zou worden voor de bouw van een nieuwe installatie ter vervanging 
van de huidige capaciteit, dringt de vraag zich op of de eventuele milieuwinst 
verantwoord kan worden tegenover de aanzienlijke kosten die hiermee gepaard 
zouden gaan (zie Hoofdstuk 4 ).  Wat betreft de eventuele milieuwinst door de bouw 
van een nieuwe installatie met een zeer performant rookgaszuiverings- en 
energierecuperatiesysteem kan gesteld worden dat deze minimaal is ten opzichte van 
het scenario waarbij optimalisaties worden doorgevoerd aan de bestaande installatie 
(zie § 4.2). Bovendien spelen niet enkel de investeringskosten voor de installatie van 
een nieuwe verbrandingsoven een rol, maar ook de financiële situatie waarin de 
bestaande installatie zich bevindt en de termijn waarbinnen de milieuwinst 
gerealiseerd kan worden. Nieuwbouw vraagt een lange voorbereidingstermijn van 
enkele jaren (voorbereidingstermijn van enkele jaren, minstens 5 jaar, inclusief de 
verwerving van een nieuw terrein; bouw van nieuwe installatie, 2 jaar), terwijl de 
meeste optimalisaties aan de huidige installatie op veel kortere termijn gerealiseerd 
kunnen worden waardoor de milieuwinst sneller wordt bekomen dan bij nieuwbouw. 
 
Een andere niet te onderschatten factor bij de realisatie van een nieuwbouw op een 
andere locatie zal het lokaal maatschappelijk draagvlak zijn. Net zoals voor de 
bestaande installatie op zijn huidige locatie zal tegenstand ontstaan bij een nieuwe 
installatie op een andere locatie. Deze tegenkantingen zullen groter zijn wanneer de 
nieuwe verwerkingsinstallatie op relatief korte afstand van bewoning wordt ingeplant. 
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2.5 Bepalende factoren voor de termijn van tijdelijke verlenging van de vergunning op 
de huidige site 

 
Naast het continueren van de activiteiten te Wilrijk voor een normale 
vergunningstermijn van 20 jaar suggereert Fase 1 van dit onderzoek ook een 
tijdelijke  verlenging van de activiteiten van ISVAG op de huidige site als een valabel 
toekomstalternatief. Na een dergelijke tijdelijke verlenging zou dan gekozen worden 
voor hetzij het definitief herverdelen van de afvalstromen van de ISVAG vennoten, 
hetzij voor nieuwbouw op een andere, nader te bepalen locatie.  Wat betreft deze 
laatste twee aspecten, wordt verwezen naar respectievelijk §2.4 en §2.3 van 
voorliggend rapport. 
 
De keuze qua mogelijke (optimale) termijn van een tijdelijke verlenging van de ISVAG 
activiteiten situeert zich logischerwijs ergens tussen 0 jaar (onmiddellijk stoppen) en 
20 jaar (de normale nieuwe vergunningstermijn voor de huidige installatie). 
 
Bij het verlenen van een vergunning wordt meestal voor de normale 
vergunningstermijn vergund.  Uitzonderlijk wordt een vergunning voor een kortere 
periode verstrekt. Het is immers niet omdat de normale vergunningstermijn 20 jaar 
bedraagt, dat die termijn altijd wordt toegekend. Vooral als er twijfel is omtrent de 
milieu-impact en de betrouwbaarheid van de exploitant (termijnbeperking is middel 
om exploitant in het gareel te doen lopen), of in geval van aflopende exploitaties 
waarvoor reeds werd beslist ze te delokaliseren, gebeurt het dat  de duur  wordt 
beperkt.  Het is anderzijds wel mogelijk dat een vergunning wordt verleend voor een 
periode die langer is dan de termijn dat de vergunningaanvragende entiteit zal 
bestaan.  ISVAG kan dus zonder problemen om een vergunning verzoeken die ook 
na 2023 doorloopt, met name een vergunning voor de normale vergunningsperiode 
van 20 jaar (dus tot 2031). Wel zal de milieuvergunning op het moment van het 
beëindigen van ISVAG dan misschien moeten worden overgedragen, maar een 
milieuvergunning heeft een zakelijk karakter zodat ze, mits melding, vrij 
overdraagbaar is. 
 
Er lijkt ook geen risico te bestaan om een milieuvergunning voor de normale duur aan 
te vragen zelfs indien men weet dat de exploitatie nooit zo lang zal worden 
voortgezet.  De vergunningsvoorwaarden houden in beginsel geen rekening met de 
gevraagde duur van de te verlenen vergunning.  De vergunningsvoorwaarden kunnen 
wel verschillen naar gelang het gaat om een bestaande installatie dan wel nieuwe: de 
normen zijn in de regel minder streng voor bestaande installaties. Verzoeken om de 
normale duur van 20 jaar biedt overigens wat ruimte voor onderhandelingen (wetend 
dat ISVAG toch kan afdingen op duur vergunning). 
 
De keuze qua mogelijke termijn van tijdelijke verlenging  wordt mede beïnvloed 
door de volgende set aan factoren: 
1. het moment waarop huidige investeringsplannen voor nieuwe 

verbrandingscapaciteit van andere partijen, die mogelijk interessant kunnen zijn 
voor ISVAG, definitief worden (i.e. vergund worden).  Een voorbeeld hier is het 
Bionerga initiatief dat naar verluidt in de komende maanden een vergunning zou 
aanvragen; 
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2. het moment waarop huidige investeringsplannen voor nieuwe 

verbrandingscapaciteit van andere partijen operationeel zijn.  Na vergunning 
zullen deze partijen wellicht actief de markt opgaan om (lange termijn) contracten 
af te sluiten met klanten voor de verwerking van huishoudelijk afval, dan wel met 
huishoudelijk afval gelijkgesteld bedrijfsafval dan wel van bedrijfsafval.  Van zodra 
de nieuwe verbrandingscapaciteit operationeel is, worden ook deze contracten 
geactiveerd; 

 
3. het moment waarop de Europese respectievelijk Vlaamse afvalsector een 

duidelijke marktrichting ingaat, anticiperend en inspelend op het dan vigerende 
regelgevende kader (cfr. nieuw Afvalstoffendecreet, OVAM standpunt, invulling 
D10/R1 definitie, Europese kaderrichtlijnen etc) en rekening houdend met de dan 
verwachte capaciteitsbehoefte voor afvalverbranding (temeer omdat tegen dan tal 
van milieuvergunningen van bestaande installaties aflopen); 

 
4. het moment waarop beleidskeuzes moeten  worden gemaakt door de vennoten 

van ISVAG (respectievelijk voor 2012 en voor 2018 - huidige en toekomstige 
legislatuur); 
 

5. het moment waarop afschrijvingstermijnen aflopen van (1) de huidige ( BBT) 
installaties (op basis van de jaarrekening 2008 gebeurt de eindafschrijving in 
2018) of van (2) de eventueel uit te voeren technische optimalisaties aan de 
huidige installatie (cfr. § 2.1 van dit rapport) of het moment waarop significante 
investeringen moeten plaatsvinden om een state-of-the-art installatie te blijven  

 
6. het moment waarop de beleidsvoerders een beslissing moeten nemen met 

betrekking tot de al dan niet verlenging van ISVAG als intergemeentelijk 
samenwerkingsverband (begin 2023)  

 

Deze set aan factoren nader beschouwend, laat toe om de volgende termijnen qua 
tijdelijke verlenging  te suggereren: 
 
a. een termijn van maximum 3 jaar (afloop 2013/2014) : een dergelijke termijn 

speelt in op de eerste drie hierboven vermelde factoren (moment waarop nieuwe 
verbrandingscapaciteit vergund wordt dan operationeel zal zijn, moment waarop 
meer duidelijkheid zal ontstaan over de wenselijke beleidsvisie inzake afval op 
Europees en Vlaams niveau en de richting van de marktdynamiek die daarvan het 
gevolg zal zijn).  Deze termijn van tijdelijke verlenging (tot 2013/2014) is dan 
uitdrukkelijk bedoeld om tijd te winnen en af te wachten hoe de afvalmarkt 
evolueert de komende drie jaren om dan definitief over te gaan tot sluiting van 
ISVAG, voor zover er op dat moment een financieel, economisch, ecologisch en 
logistiek valabel alternatief beschikbaar is voor ISVAG.  Kiezen voor deze termijn 
betekent dus ook kiezen voor sluiting en sanering van de ISVAG-site en niet 
verder optimaliseren; 
 

b. een termijn van maximum 7 jaar (afloop 2018) : een dergelijke termijn speelt in 
op de genoemde factoren 4. en 5: de afloop van de afschrijvingstermijn van de 
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huidige BBT installatie (waarbij tegen dan misschien een andere techniek als  
BBT wordt beschouwd) en de afloop van de nieuwe legislatuur.  Kiezen voor deze 
verlengingstermijn biedt de mogelijkheid om met de huidige installatie (al dan niet 
na doorvoering van optimalisaties) afval te verwerken gedurende een relevante 
termijn, waardoor eveneens aan de vennoten een aantrekkelijke financieel 
voordeel wordt aangeboden entoch een perspectief wordt geboden van de sluiting 
van ISVAG binnen  een termijn van 7 jaar; 
 

c. een termijn die loopt tot 2023 : de sluiting van de ISVAG-installatie te Wilrijk valt 
dan samen met de procedure waarbinnen de vennoten van ISVAG opnieuw een 
lange termijnvisie moeten ontwikkelen in het kader van de beslissing die genomen 
moet worden om de intercommunale al of niet verder te zetten. Kiezen voor deze 
termijn vermijdt de onzekerheid of de intercommunale in 2023 al dan niet nog zal 
blijven bestaan (ze stopt, behoudens andersluidende beslissing, in beginsel met 
te bestaan), terwijl de termijn zelf wellicht voldoende lang genoeg is om de in § 
2.1 gesuggereerde optimalisaties (inclusief uitbreiding vermogen turbine) door te 
voeren (of aan te besteden) en overeenkomstig af te schrijven. Deze termijn geeft 
ook de mogelijkheid een nieuwe evaluatie door te voeren naar de state-of-the-art 
inzake eindverwerkingstechnieken voor restafval en de BBT-satus van de  
installatie op dat moment te beoordelen11. Er wordt geopteerd voor een termijn tot 
2023 omdat aldus geen afbreuk wordt gedaan aan de beleidsopties van de 
vennoten op het moment dat er moet beslist worden tot verlenging van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband en de bevoegdheidsoverdracht op 
ernstige wijze zouden kunnen beïnvloeden. 

 
 

Deze termijnen voor tijdelijke verlenging zullen vervat worden in de 
toekomstalternatieven die in deze Fase van het onderzoek zullen doorgerekend 
worden. 
 
 

                                                
11 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in BBT-studies steeds wordt rekening gehouden met afschrijftermijnen 
van installaties; Dit maakt dat technieken die vandaag nog vergund worden, binnen afzienbare tijd (20j) ook nog 
als BBT zullen beschouwd worden (mogelijk wel mits aanpassingen, zoals verbeterde energierecuperatie, minder 
NOx,…). Als een nieuwe technologie duidelijk beter scoort, zal die in de volgende BBT opgenomen worden, en 
zal het vanaf dan moeilijker zijn om meer ‘gangbare’ technieken, zoals thans een roosteroven, vergund te krijgen. 
Dit wil echter niet zeggen dat bestaande roosterovens op dat moment moeten sluiten. Daarentegen is het ook zo 
dat tegen 2023 de kans groot is dat een andere technologie als BBT naar voor zal geschoven worden. 
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2.6 Scope en vorm van samenwerkingsverbanden met publieke dan wel private 
partners   

2.6.1 Noodzaak van een marktconsultatie 

 
De verschillende in Fase 1 gesuggereerde toekomstalternatieven voor ISVAG, met 
inbegrip van het continueren van de activiteiten op de huidige site, houden 
mogelijkheden in voor samenwerkingsverbanden met andere publieke en/of private 
partners.  In het bijzonder in de scenario’s van tijdelijke dan wel definitieve 
herverdeling ligt de optie voor samenwerking voor de hand.  Voorwaarde voor 
samenwerking is uiteraard het kunnen ontsluiten van synergetische effecten op 
technisch dan wel logistiek, ecologisch, financieel-economisch, organisatorisch of 
maatschappelijk vlak.  In de herverdelingsscenario’s moet het doel van 
samenwerking ook zijn het bieden van een deugdelijke oplossing voor de verwerking 
van het huishoudelijk afval van de ISVAG vennoten. 
 
Na afronding van Fase 1 werd strikt informeel met een aantal door de THV Ecobel 
geselecteerde publieke en private partijen de mogelijke scope, inhoud en vorm van 
samenwerking nu dan wel in de toekomst besproken. 
 
De volgende partijen zijn in de periode medio maart – begin april 2010 mondeling 
bevraagd: 
 

• (hoofdzakelijk) publieke partijen / intercommunales 
o Bionerga 
o IOK Geel 
o Igean 
o Hooge Maey 

 
• private partijen 

o SITA 
o Van Gansewinkel 
o Indaver 
o Veolia 

Volgende onderwerpen kwamen aan bod tijdens de gesprekken met bovengenoemde 
partijen: 

– ontwikkelingen in de Europese en Vlaamse afvalmarkt 
– Scope en vorm van eventuele samenwerking 
– Kansen en knelpunten bij eventuele samenwerking (op operationeel , 

energetisch, ecologisch, financieel en logistiek vlak) 
 

2.6.2 Belangrijkste uitkomsten van de marktconsultatie 
 

Deze paragraaf synthetiseert de uitkomsten van de marktconsultatie in niet-
geïndividualiseerde vorm. Het bevat dan ook geen verwijzingen naar, noch citaten 
van, individuele gesprekspartners. Dit zou namelijk de doelstelling van de 
marktconsultatie voorbijschieten en bovendien problematisch zijn mocht finaal toch 
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geopteerd worden voor het aangaan van een samenwerkingsverband wegens 
mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel. De onderstaande beschouwingen 
moeten ook opgevat worden als visies en standpunten vanwege de verschillende 
geconsulteerde partijen, zonder dat door de opstellers van dit rapport hier een 
oordeel over wordt geveld. 
 
Visie op de ontwikkelingen in de afvalmarkt 
 
Het volume huishoudelijk afval zal hoogstens stabiel blijven in de toekomst in 
Vlaanderen (mede door de reeds talrijke initiatieven voor het opzetten van selectieve 
stromen). In de komende 20 jaar wordt een terugval met 20% als niet onrealistisch 
gezien. Prijs zal in dat geval een groeiende beslissingsfactor worden. 
 
Niettegenstaande de toenemende druk om met huishoudelijk afval Europees te gaan, 
vrezen vooral de private gesprekspartners een protectionistische beweging ter zake 
van overheidswege (met zéér hoge prijzen tot gevolg), gezien de potentiële 
kapitaalsvernietiging die zou ontstaan voor de overheden die in huishoudelijke 
verbrandingsinstallaties hebben geïnvesteerd. De positiename van OVAM zal daarin 
richtinggevend zijn, al willen de private gesprekspartners zich niet gehinderd weten 
door overheidsbemoeienis in hun investeringsplannen. 
 
Kleine ovens (< 100.000 ton/jaar) zullen omwille van een gebrek aan schaalvoordelen 
naar verwachting niet overleven, waardoor er zich een (geografische) herverdeling 
van de stromen zal opdringen. Overigens, sommige van de huidige 
investeringsplannen voor verbrandingsinstallaties wekken sterke verwondering, 
vooral omwille van het moment waarop ze gepland worden (te laat?) en deels omwille 
van de omvang van de beoogde installaties. Echter, wil ISVAG aanhaken op deze 
investeringsplannen, dan zal zij wel (zeer) snel moeten beslissen over haar toekomst. 
Er zijn partijen die bereid zijn hun project te (her)bekijken (ook qua locatie) mocht 
samenwerking vanuit ISVAG gevraagd worden, maar zullen evenwel de huidige 
plannen geen vertraging laten oplopen. Er kan eventueel later (zij beperkt in tijd) 
geopteerd worden om een vergunningsaanvraag te doen voor een grotere capaciteit. 
Deze zou dan mikken op schaalvoordelen die kunnen ontstaan dankzij de 
afvalstromen van ISVAG (bedienen van meerdere verzorgingsgebieden met één 
enkele grote installatie in plaats van verschillende kleinere per verzorgingsgebied). 
Nieuwbouw op een andere locatie binnen het huidige verzorgingsgebied wordt niet 
meteen gezien als een optie, ook omwille van het potentiële gebrek aan financiële 
middelen. 
 
Klassieke verbranding krijgt concurrentie: vooral van bedrijven die veel energie nodig 
hebben (bijvoorbeeld chemie, bouw, papierfabriek) en die afval als energiebron willen 
gebruiken voor hun eigen energiecentrale. Deze bedrijven zijn dus op zoek naar 
mogelijkheden om afval te kopen; de bezitters van afvalstromen kunnen zich derhalve 
opstellen als “verkoper” van hun stromen, bijvoorbeeld aan strategische industriële 
partners.  De ISVAG stromen zijn bovendien aantrekkelijk voor verbranders van 
bedrijfsafval: vanuit het perspectief van het verbranden van bedrijfsafval zitten er 
namelijk kleine voordelen aan het mengen met huishoudelijk afval, omdat de 
homogeniteit toeneemt en er meer afval brandbaar is door verlaging van de 
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calorische waarde. Bovendien kan ze bijdragen aan het draaien op vollast van de 
installaties. 
 
Voorts wordt verwacht dat er allerlei technische alternatieven worden ontwikkeld om 
alle calorieën aanwezig in het afval te valoriseren. Alleszins zal ook recyclage 
aangemoedigd (moeten) worden, terwijl storten zal afnemen. Stortplaatsen moeten 
daarom een nieuwe bestemming krijgen, waardoor visie hebben op en/of actief zijn in 
nazorg van een site des te belangrijker wordt (samen met de financiering ervan). 
 
 
Visie op het ISVAG dossier 
 
Vele gesprekspartners gaan uit van een verderzetting van de activiteiten van ISVAG 
op de huidige site: de ecologische en energetische prestaties van ISVAG zijn immers 
goed tot uitstekend, het is bijna schuldenvrij en heeft zich ontpopt tot een ware cash 
cow richting vennoten (wat zeer belangrijk is gezien de krapper wordende budgetten 
van steden en gemeenten). Sommige gesprekspartners herinneren wel aan de 
eerder gemaakte politieke toezegging dat ISVAG (op termijn) dicht gaat. Buiten de in 
hoofdstuk 2.1 (en 2.3) vermelde optimalisaties kwamen tijdens de marktconsultatie 
nog enkele bijkomende suggesties naar voren: 
 

• de eindverwerking zou door de ISVAG vennoten veel meer moeten benaderd 
worden vanuit (lokaal) globaal afvalbeheer  (dus meer opklimmen op de 
Ladder van Lansink) 

 
• ISVAG kan wellicht op logistiek vlak  nog verder optimaliseren  via hubs en 

geconcentreerde aanvoer van stromen (in plaats van vrachtwagen per 
vrachtwagen � reductie van transportbewegingen). Aldus moet ISVAG (en 
haar vennoten) inzetten op een nog betere beheersing van de deelstromen 
(door korter bij de logistiek te staan) en op de toepassing van het principe van 
”nabijheids-scheiding” 

 
• er zijn wellicht nog verdere optimalisatiemogelijkheden  inzake 

bedrijfsvoering  (meer marktgedreven) en inzake technisch gebruik. Zo zien 
sommige partijen nog verdere valorisatiemogelijkheden van bijvoorbeeld 
metalen en bouwmaterialen uit bodemassen. 

De eerste suggestie vraagt bijzondere aandacht. Ze houdt namelijk een strategische 
keuze in van de ISVAG vennoten (en dus op hoger politiek beleidsniveau): wil men 
het voorliggende ISVAG-dossier aanwenden om enkel de eindverwerking via 
verbranding te optimaliseren (samen met de optimalisatie van de ermee verbonden 
aan- en afvoerstromen) of ziet men het ISVAG-dossier als een hefboom om het 
globale afvalbeleid binnen het verzorgingsgebied (alle soorten afval) te optimaliseren 
vanuit een integrale ketenbenadering? 
 
Naargelang de genomen keuze zal het profiel van een potentiële partner voor 
samenwerking immers grondig verschillen; een partner die zich specialiseert in de 
schakel “eindverwerking” versus een partner die toelaat te optimaliseren in de totale 
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afvalketen (verticale integratie). In het laatste geval zou bijvoorbeeld een fusie van 
ISVAG met IGEAN er toe leiden dat de totale afvalketen kan worden beheerd. 
 
 
Visie op de scope en inhoud van eventuele samenwerk ing 
 
De visie op de scope en de inhoud van een eventuele samenwerking met ISVAG is 
wisselend: sommige partijen waren slechts geïnteresseerd in samenwerking op 
occasionele basis, bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten of het uitwisselen van 
bijvoorbeeld logistieke kennis en knowhow. Andere partijen vinden dan weer dat 
ISVAG vragende partij zou moeten zijn om aan te haken aan hun project(en) in plaats 
van omgekeerd, bijvoorbeeld bij herverdeling / rerouting van haar afvalstromen. 
Het scenario van tijdelijke verlenging zou men ook kunnen aangrijpen om een positief 
signaal te geven aan de lokale maatschappij: 
• “ISVAG gaat dicht op korte termijn” 
• “in tussentijd gaan we het goedkoper en nog efficiënter maken” 
 
Dat ”goedkoper en nog efficiënter maken” zou kunnen gebeuren op basis van een 
scenario waarbij op korte termijn een openbare aanbesteding wordt gelanceerd om 
een private partner te zoeken die (1) samen met ISVAG de huidige installatie beheert, 
haar bedrijfseconomische kennis inbrengt inzake afvalverbranding en tussentijdse 
capaciteitstekorten van ISVAG met haar eigen installaties kan opvangen (dus niet 
langer afvoeren naar Indaver; private partner biedt buffercapaciteit aan) en die (2) 
tegelijkertijd alle andere elementen van de keten (van inzameling tot en met nieuwe 
eindproducten) moet optimaliseren voor het ganse verzorgingsgebied van ISVAG.  
Dit is met andere woorden een scenario van ”warme sanering van ISVAG”. 
 
 
Visie op de vorm van eventuele samenwerking 
 
De preferentiële vorm van samenwerking is overwegend deze binnen een 
participatieve, vennootschappelijke context. Deze biedt meer hefbomen voor 
meerwaarde en duurzaamheid op het vlak van techniek, energetisch en ecologisch 
rendement, logistiek, financiën (lees: dividenden) en bedrijfsvoering in vergelijking 
met een zuivere contractuele relatie. Het aangaan van een contractuele relatie heeft 
dan wel als voordeel dat deze mogelijk kan afgesloten worden aan marginale kost; 
het contract met een private partner moet namelijk iets opleveren, zouden de ISVAG 
vennoten netto geen inkomstenderving hebben.  Belangrijk zal dan ook zijn voor 
ISVAG om steeds een terugvaloptie achter de hand te houden om haar 
onderhandelingspositie met partners sterk te houden. 
 
Samenwerking met andere partners of incorporatie van andere partners binnen een 
participatieve context zal ook het huidige belangenveld binnen ISVAG (kunnen) doen 
wijzigen en zal, met andere woorden, veranderingen teweegbrengen in invloed en 
zeggenschap in de toekomstige activiteiten van ISVAG. Dit kan de politieke 
verkoopbaarheid van de beslissing over de toekomst van ISVAG desgevallend 
vergemakkelijken (omwille van de gewijzigde constellatie). 
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Sommige gesprekspartners zouden bovendien bereid zijn om voor zichzelf een 
business case te maken mocht ISVAG haar verbrandingsinstallatie verkopen (op 
voorwaarde dat ISVAG een nieuwe milieuvergunning van de maximale termijn weet 
te verkrijgen en men inzage krijgt in de boeken en de technische installaties). 
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2.6.3 Enkele juridische aandachtspunten bij eventuele samenwerking met een 
private partner 

 
Algemeen 
 
De uitkomsten van de marktconsultatie bevestigen de zinvolheid en de concrete 
interesse om nu dan wel op termijn samenwerking aan te gaan of op te zoeken met 
ISVAG. Echter, de juridische invulling van een dergelijk samenwerkingsverband is – 
althans in de mate men dit rechtstreeks vanuit de huidige ISVAG-structuur als 
opdrachthoudende vereniging wil structureren – verre van evident: aangezien het 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna: het 
‘DIS’) een verbod heeft ingesteld op de deelname van de privé in de Vlaamse 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid, kan een 
private partner geen aandeelhouder van een intercommunale worden. 
Aldus dient er gezocht te worden naar alternatieven om de samenwerking met een 
private partner vorm te geven. Hieronder zullen de diverse mogelijke scenario’s en 
hun voor- en nadelen en andere juridische aandachtspunten (waaronder de 
arbeidsrechtelijke impact) besproken worden. 
 
Scenario 1: Toekenning van dienstenopdracht aan pri vate partners 
 
Algemeen 
 
In dit scenario zou aan een private partner de taak worden toegekend om een deel of 
het geheel van de afvalverwerking die ISVAG momenteel verricht voor zijn rekening 
te nemen, hetgeen in beginsel zowel via de figuur van een concessie als via de figuur 
van een overheidsopdracht van diensten zou kunnen geschieden. 
 
In beide gevallen is er dan wel enkel sprake van een contractuele samenwerking en 
wordt dus niet de nauwere betrokkenheid en zeggenschap gerealiseerd die er wel is 
bij een daadwerkelijke participatie. 
 
Concessie 
 
Het lijkt ons hierbij dat het onderzoek verder kan beperkt12 worden tot de hypothese 
van een overheidsopdracht van diensten, nu een concessie praktisch in dit geval 
allicht niet mogelijk, minstens niet aangewezen, is. Typerend aan een concessie voor 
diensten is immers dat de concessionaris het vraagrisico / exploitatierisico dient te 
dragen13, terwijl in casu niet valt in te zien hoe zulks vraagrisico zou kunnen worden 
gestructureerd, noch dat de private partner geacht kan worden om een economisch 
risico te willen dragen 
 

                                                
12 Zie ook F. VANDENDRIESSCHE, “Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en private partners”, 

C.D.P.K. 2002, p. 339, nrs. 38 en 39. 

13 F. VANDENDRIESSCHE en P. DE KEYSER, “Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten”, 

in D’HOOGHE (ed.), De gunning van overheidsopdrachten, Brugge, die Keure, 2009, p. 173 e.v. 
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Bovendien zijn er in het verleden al diverse nadelen aan het concessiesysteem 
vastgesteld, die het succes ervan in deze context hebben beperkt. Zo kan er onder 
meer gewezen worden op het gericht zijn van de private concessiehouder op 
winstmaximalisatie, het behoud van knowhow en winst binnen de concessiehouder, 
het onevenwicht tussen de gemeentelijke overheden enerzijds en de 
concessiehouders anderzijds (voornamelijk bij de redactie van de 
concessieovereenkomsten), e.d.14 
 
Overheidsopdracht 
 
De overheidsopdracht van diensten kan worden toegekend zowel door ISVAG als 
door de gemeenten. In beide pistes stellen zich evenwel diverse vragen. 
 
In zoverre men de marktbevraging zou willen laten o rganiseren door ISVAG , 
stelt zich de vraag in hoeverre ISVAG als opdrachthoudende vereniging haar eigen 
opdracht geheel of volledig contractueel kan overdragen naar de private partner die 
zal worden aangesteld voor de afvalverwerking. 
 
Het volledig contractueel overdragen van de opdracht, dreigt immers in strijd te 
komen met het DIS en met het verbod op delegatie. Op grond van artikel 33 G.W. is 
delegatie van bevoegdheid verboden en zijn uitzonderingen in beginsel slechts 
mogelijk voor zover een wet of decreet hiertoe de toelating verleent en de 
randvoorwaarden ervan bepaalt. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals 
een opdrachthoudende vereniging, mogen zowel bij het afsluiten van 
overeenkomsten (o.a. op grond van artikel 1123 B.W.) als bij het participeren in 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen (cfr. artikel 78 DIS, zie ook 
infra) dan ook niet tot een delegatie of overdracht van hun integrale bevoegdheid 
overgaan. Het is aldus ook ISVAG niet toegestaan om haar bevoegdheden 
contractueel te vervreemden. Dit betekent natuurlijk niet dat ISVAG mbt haar 
activiteiten nooit enige overeenkomst zou kunnen sluiten, waarbij een gedeelte van 
de afvalverwerking aan een private partner wordt overgedragen. Het volledig (1 op 1) 
overdragen van de uitvoering van de taken die de gemeenten aan ISVAG hebben 
toevertrouwd, lijkt ons echter wel op gespannen voet te staan met het 
delegatieverbod. Er valt dan immers niet in te zien waaruit de eigen activiteiten van 
ISVAG nog zouden bestaan.  
 
Het komt ons derhalve voor dat het toevertrouwen van de volledige uitvoering van 
haar opdracht door ISVAG aan een derde, dreigt te worden beschouwd als een niet-
toegestane contractuele delegatie. Dit lijkt overigens ook te worden bevestigd doordat 
in het kader van de parlementaire voorbereiding van het DIS, zij het met betrekking 
tot de toepassing van artikel 78 DIS, herhaaldelijk benadrukt werd dat een uitholling 
van een intergemeentelijke vereniging uitdrukkelijk moet worden vermeden15. 
Uiteraard kan een dergelijke uitholling ook niet via contractuele weg. 
 

                                                
14 Zie ook F. VANDENDRIESSCHE, “Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en private partners”, 

C.D.P.K. 2002, p. 339, nr. 38. 

15 Parl.St., Vlaams Parlement, 2000-2001, nr. 565/1, p. 23. 
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Mogelijks kan wel gedacht wordt aan een samenwerking waarbij een private partner 
samen (op contractuele grondslag) met ISVAG de huidige installatie beheert, haar 
bedrijfseconomische kennis aanbrengt inzake afvalverbranding en tussentijdse 
capaciteitstekorten van ISVAG met haar eigen installaties kan opvangen (dus niet 
langer afvoeren naar Indaver; private partner biedt buffercapaciteit aan). 
 
Voor een meer verregaande contractuele aanbesteding, lijkt het ons minstens sterk 
aangewezen dat op voorhand wordt afgestemd met de Toezichthoudende 
Overheid16. Met name dient te worden afgetoetst hoever er exact kan worden gegaan 
met het uitbesteden van haar taken. Op die manier zou kunnen blijken of het 
uitbesteden niet alsnog zou kunnen worden aanvaard indien er een deel operationele 
activiteit blijft bestaan (vb. voor sanering).  

 
Alternatief zou er ook voor kunnen worden geopteerd  om de dienstenopdracht 
te laten aanbesteden door de gemeenten zelf die ven noot zijn van ISVAG. 
 
Dit vereist dan vooreerst wel dat in voorkomend geval een einde zou worden gesteld 
aan de opdracht en het bestaan van ISVAG als opdrachthoudende vereniging. 
Zolang dit niet het geval is, impliceert de bevoegdheidsoverdracht immers dat het de 
gemeenten verboden is eenzelfde taak zelf of met een derde (via een 
overheidsopdracht) te realiseren. Een aanbesteding vanuit de gemeenten voor een 
samenwerking zal m.a.w. steeds parallel moeten lopen met een procedure tot 
(voortijdige) beëindiging van ISVAG als opdrachthoudende vereniging. 
 
Voor het structureren van de gemeenschappelijke bevraging zouden de gemeenten 
voor het overige beroep kunnen doen op artikel 19 van de Wet Overheidsopdrachten, 
waarin voorzien wordt in de figuur van de samengevoegde overheidsopdracht: 
 

“De gezamenlijke uitvoering van werken, leveringen of diensten voor rekening 
van verschillende aanbestedende overheden kan, in het algemeen belang, 
worden samengevoegd in één enkele opdracht, die bij aanbesteding, door 
offerteaanvraag of bij onderhandelingsprocedure wordt gegund, onder de 
voorwaarden bepaald in de wet. 
De betrokken personen duiden de overheid aan die, of het orgaan dat, in hun 
gezamenlijke naam, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht zal 
optreden.” 
 

Artikel 19 Wet Overheidsopdrachten laat zich aldus lezen (en de bestaansreden laat 
zich verklaren) als een machtiging voor sommige overheden om (tijdelijk) hun 
bevoegdheid met betrekking tot het organiseren van aan overheidsopdracht over te 
dragen aan een andere overheid. De eigenheid van de samengevoegde opdracht in 
de zin van artikel 19 Wet Overheidsopdrachten bestaat er immers in dat er één 
publieke contractant gemachtigd kan worden om in te staan voor de organisatie van 
de gunning en uitvoering van werken, leveringen en diensten voor rekening van 
verschillende overheden. Deze werken, leveringen en diensten zullen dan 

                                                
16 Onder meer in het kader van de reorganisatie van de drinkwatersector, bij de oprichting van de 
intercommunale Scheldelandschapspark alsook t.a.v. de intercommunale Cipal werd op grond van vergelijkbare 
overwegingen immers reeds door de toezichthoudende overheid opgetreden. 
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beschouwd worden als één enkele opdracht. Dit impliceert dat de andere partners die 
betrokken zijn bij een samengevoegde opdracht hun bevoegdheid ter zake afstaan 
aan de aangeduide overheid en ze niet langer bevoegd zijn om beslissingen te treffen 
aangaande het verloop van de gunningprocedure, inbegrepen de beslissing tot 
gunnen of de beslissing om aan de opdracht geen gevolg te geven17. 
 
Met name omwille van de voorwaarde uit het 2de lid van artikel 19 zou er voor kunnen 
worden geopteerd om de gemeenten een ‘interlokale verenging’, zijnde een 
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 6 e.v. van 
het DIS, te laten oprichten. De oprichting van deze ‘tussenschakel’ lijkt de meest 
logische keuze, omdat de onderlinge afspraken tussen de gemeenten – vennoten op 
die manier kunnen worden geformaliseerd. De aan te besteden opdracht vereist 
immers een samenwerking over een langere periode, zodat de loutere aanduiding 
van een overheid in de zin van artikel 19 Wet Overheidsopdrachten een minder 
aangewezen keuze lijkt. 
 
In het contract zouden dan wel ook nog de nodige controlemechanismen dienen te 
worden voorzien en tevens zouden de voorwaarden voor de uitvoering van de 
opdracht gedetailleerd moeten worden beschreven want anders is dit alsnog een 
(verboden) delegatie van gemeenten naar derden toe. 
 
Vooralsnog is ons ook geen praktijkvoorbeeld bekend, waarbij een samengevoegde 
overheidsopdracht wordt georganiseerd door een interlokale vereniging. In de meeste 
gevallen wordt één gemeente aangeduid om alles in goede banen te leiden, weze het 
dat het meestal ook geen vormen van langdurige samenwerking betreft. 
 
 
Scenario 2: Gezamenlijke oprichting dochterondernem ing 
 
In dit scenario zou ISVAG samen met de private partner een dochteronderneming 
oprichten, waarbij ISVAG zou optreden als de opdrachtgever en de op te richten 
entiteit als de uitvoerder18. 
 
De juridische grondslag hiervoor zou kunnen worden gezocht in artikel 78 van het 
DIS: 
 

“Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen kunnen 
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen deelnemen in 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf niet deze 
rechtsvorm hebben aangenomen, voorzover het maatschappelijk doel van 
deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen en voorzover 
de wetgeving van de overheidsopdrachten wordt nageleefd. 
De beslissing daartoe wordt genomen door de algemene vergadering op 
grond van een door de raad van bestuur opgemaakt verslag dat het belang 

                                                
17 R.v.St., nr. 42.706, 27 april 1993. 
18 Zulke gemeenschappelijke dochteronderneming werd o.m. opgericht door de drinkwaterintercommunales voor 
hun rioleringsactiviteiten en ook door de intercommunale Scheldelandschapspark samen met een privaat 
consortium voor de ontwikkeling van projecten in het scheldebekken 
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van de deelneming aantoont. De deelneming is onderworpen aan de 
voorwaarde dat aan de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging 
minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend. Voor dat mandaat 
komt uitsluitend een op voordracht van de gemeenten benoemd bestuurder in 
aanmerking.” 
 

Deze innovatie uit het DIS machtigt onder meer de opdrachthoudende vereniging (cfr. 
de rechtsvorm die ISVAG heeft aangenomen) om deel te nemen in andere 
rechtspersonen. Hierbij dient er vanuit gegaan te worden dat dit artikel ook de 
toelating verschaft om – samen met anderen – een nieuwe rechtspersoon op te 
richten.19 
 
Hoewel er niet voorzien is in een bijzonder administratief toezicht – in de zin van een 
goedkeuring / machtiging van de participatiebeslissing – blijft wel het algemeen 
schorsings- en vernietigingstoezicht bestaan. In de parlementaire voorbereiding werd 
bovendien alvast aangekondigd dat dit toezicht nauwlettend zal worden uitgeoefend. 
Het is dan ook de vraag in hoeverre deze werkwijze de instemming van de 
toezichthoudende overheid zal wegdragen. 
 
Uit de parlementaire voorbereiding van het DIS blijkt immers dat de participatie er niet 
op mag gericht zijn om te ontsnappen aan de regelgeving inzake de 
intergemeentelijke samenwerking20: 
 

“Toetreding van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging tot 
een rechtspersoon die zelf niet deze rechtsvorm heeft aangenomen is 
mogelijk. Er worden wel een aantal voorwaarden gesteld qua doelstellingen 
en inspraak. De vereniging zelf moet hierover oordelen en haar beslissing 
wordt onderworpen aan het algemeen toezicht van de Vlaamse regering die 
eventuele misbruiken niet zal dulden. Zo kan het niet dat een 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging samen met een 
privaatrechtelijke rechtspersoon een andere rechtspersoon opricht op grond 
van dit artikel of dat zij toetreedt tot een privaatrechtelijke rechtspersoon met 
de klaarblijkelijke bedoeling te ontsnappen aan de decretale regeling voor de 
intergemeentelijke samenwerking.” 
 

In de Omzendbrief bij het DIS van 11 januari 2002 wordt die vereiste als volgt nader 
toegelicht : 
 

“Het is niet de bedoeling dat als alternatief voor de opheffing van de 
gemengde intercommunale sector, de gemeenten en hun verenigingen 
stelselmatig hun toevlucht nemen tot een samenwerking op grond van artikel 
78, waarbij hun inspraak veel geringer is.  Artikel 78 moet dus zo begrepen 
worden dat het samenwerkingsverband geen lege doos wordt en dat het de 
uitvoering van zijn opdrachten volledig toevertrouwt aan een derde 

                                                
19 Zie ook F. VANDENDRIESSCHE, “Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en private partners”, 

C.D.P.K. 2002, p. 340, nr. 42. 

20 Parl.St., Vlaams Parlement, 2000-2001, nr. 565/1, p. 23. 
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maatschappij. De vereniging moet zelf meester blijven van haar eigen 
doelstelling en van de verwezenlijking daarvan, desnoods in samenwerking 
met derden, maar zonder afstand te doen van haar bevoegdheden” (eigen 
onderlijning). 

 
 
Artikel 78 DIS kan derhalve allicht niet gebruikt worden door een intercommunale 
zoals ISVAG om te participeren in een rechtspersoon die vervolgens de uitvoering 
van de eigen kerntaken (nl. dienstverlening aan de gemeenten of de door de 
gemeenten overgedragen bevoegdheden met betrekking tot een of meer functioneel 
samenhangende beleidsdomeinen) volledig zou overnemen. 
 
Een dergelijke participatie komt immers neer op een omzeiling, via artikel 78 DIS, van 
de publiekrechtelijke controlemechanismen van het DIS en een overdracht van de 
kerntaken van een intercommunale zoals ISVAG aan een derde.   
 
De vraag welke taken door een intercommunale dan wel aan een dochter kunnen 
worden overgedragen, zonder dat dit leidt tot een ongeoorloofde delegatie van 
bevoegdheid, is niet eenduidig te beantwoorden. Of sprake is van een uitholling van 
de uiteindelijke zeggenschap en verantwoordelijkheid is in grote mate immers 
afhankelijk van de concrete omstandigheden die met het toekennen van dergelijke 
“opdracht” gepaard gaan. Ook de houding van de toezichthoudende overheid ter 
zake is van determinerend belang. In ieder geval kan er van worden uitgegaan dat de 
uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid bij de intercommunale 
moet blijven berusten. 
 
In casu leidt het voorgaande tot de conclusie dat het allicht niet aan ISVAG zal 
worden toegestaan om haar opdracht integraal (via bevraging) aan een 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke (zie infra) rechtspersoon toe te vertrouwen. Op 
die wijze zou immers precies wel gekomen worden tot een uitholling van de 
opdrachthoudende vereniging ISVAG, die immers niet langer operationeel zou 
instaan voor de afvalverwerkingsactiviteit. 
 
Ook t.a.v. dit scenario lijkt aldus besloten te moeten worden dat het juridisch niet 
evident is (tenzij slechts in een beperkte uitbesteding van de activiteiten naar de privé 
/ gemeenschappelijke dochteronderneming zou worden voorzien) en dat een en 
ander in voorkomend geval best op voorhand wordt afgestemd met de 
Toezichthoudende Overheid, om te zien waar zij de grens trekken en wat alsnog 
toelaatbaar zou blijken. 
 
 
Andere aandachtspunten 
 
Duur van de samenwerking 
 
In beginsel mag de samenwerking met een private partner slechts worden 
aangegaan voor een beperkte periode. Inzonderheid mag er geen samenwerking 
voor een onbepaalde duur worden aangegaan. 
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De achterliggende redenering is dat de markt niet voor een te lange periode mag 
worden afgesloten van mededinging. Wanneer een contract de begunstigde partij 
aldus de mogelijkheid heeft geboden om de kosten te compenseren en winst te 
genereren, dient er een nieuwe mededinging te worden georganiseerd. In beginsel, 
luidt de algemene regel dat een contract de duurtijd van 4 jaar niet mag 
overschrijden21. Er bestaat dan een risico dat potentiële andere kandidaten / 
geïnteresseerden overeenkomsten voor een langere duur zouden betwisten, ten 
gevolge waarvan de termijn zijn kunnen worden verminderd tot een redelijke duur 
(aanvaardbaar in het kader van de overheidsopdrachtenreglementering).  
 
In zoverre dit de nodige onzekerheid voor alle partijen met zich meebrengt en de 
economische haalbaarheid van een samenwerking in het gedrang kan brengen, zou 
alsnog een meer langdurige samenwerking kunnen worden verdedigd. Hiertoe wordt 
immers in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid geboden, op voorwaarde dat dit 
behoorlijk gemotiveerd wordt. In de hypothese waar er door ISVAG een 
dochteronderneming zou worden opgericht, zou in die omstandigheid met name een 
reden voor een lange contractperiode kunnen worden gezocht. 
 
Private en publieke partners in binnen- en buitenland 
 
De samenwerkingsmogelijkheden dienen eigenlijk ook uitgebreid te worden tot 
publieke partners, met name kan dan gedacht worden aan andere Belgische 
intercommunales die actief zijn op de afvalmarkt en die evenzeer geïnteresseerd 
zouden kunnen zijn om een samenwerking met ISVAG aan te gaan. 
 
Evenzeer dient in herinnering gebracht te worden dat het allicht ook niet mogelijk zal 
zijn om de samenwerking (hetzij contractueel, hetzij via de oprichting van een 
gemeenschappelijke rechtspersoon) te beperken tot enkel Belgische of Vlaamse 
partners. 
 
In het eindverslag van fase 1 werd immers reeds uiteengezet dat het onduidelijk is in 
hoeverre het principe van ‘zelfvoorziening’ kan aangewend worden als 
rechtvaardiging voor het introduceren en/of handhaven van beperkingen t.a.v. in het 
bijzonder de uitvoer van afval. Het voorbehouden van de verwerking van 
binnenlandse geproduceerde afvalstoffen voor binnenlandse verwerkingsinstallaties 
(cf. het beleid van OVAM) kan strijdig zijn met de Europese wetgeving inzake het vrij 
verkeer van goederen. 
 
Waakzaamheid geboden 
 
Er dient (zeker na het aflopen van de eerste bevraging) vermeden te worden dat er 
(over)winsten naar de private sector wegvloeien. 
 
Er dient tevens vermeden te worden dat men, na het aflopen van een eerste periode 
van samenwerking, bij een tweede bevraging afhankelijk wordt van één of enkele 
spelers. Immers, indien binnen afzienbare tijd de oven te Wilrijk zou verdwijnen en 

                                                
21 Hetgeen voortvloeit uit de expliciete beperking (in de overheidsopdrachtenreglementering) van de duur van 
een raamovereenkomst tot 4 jaar. 
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niet vervangen wordt door een andere eigen installatie van ISVAG, plaatst dit de 
private (of publieke) partners in een comfortabele onderhandelingspositie.  
 
 
Arbeidsrechtelijke impact: overdracht of terbeschikkingstelling van het personeel 
 
De vraag dient gesteld te worden of, indien ISVAG diens taken al aan een derde zou 
kunnen uitbesteden, ook het personeel kan worden overgedragen aan die derde 
desgevallend ter beschikking kan worden gesteld, dan wel terugkeert naar de 
gemeenten. 

 
In bijlage 4  worden enkele algemene scenario’s geschetst, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen de regels die van toepassing zijn op statutair en op 
contractueel personeel, alsook tussen terbeschikkingstelling (waarbij personeelsleden 
hun taken zullen uitvoeren bij een andere werknemer, maar waarbij er wel een band 
blijft bestaan met de oorspronkelijke werkgever) en overdracht (waarbij de band 
tussen de oorspronkelijke werkgever en het personeelslid verbroken wordt). 
 
Naast bovenstaande juridische aspecten dient bij de uitwerking van het 
voorkeursalternatief ook de nodige aandacht besteed worden aan de  
fiscaalrechtelijke aspecten (BTW, vennootschapsbelasting, …). 
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2.7 Conclusie  

 
De rapportage voor Fase 1 leidde wat betreft toekomstalternatieven voor ISVAG 
alvast tot de definitieve schrapping van het scenario ‘onmiddellijk sluiten per 09/2011. 
Bijgevolg wordt de piste van het ‘verlengen van de activiteiten inzake eindverwerking’, 
hetzij tijdelijk hetzij permanent op de huidige site, nadrukkelijk naar voren geschoven.  
Bij deze piste van ‘tijdelijke verlenging’ stelt zich bovendien de keuze voor 
‘herverdeling van stromen’ versus ‘nieuwbouw’ na afloop van de verlengingstermijn. 
 
Teneinde een verdere selectie te kunnen doorvoeren en een concretisering toe te 
laten van de mogelijke opties tot verlenging van de ISVAG activiteiten, zijn in deze 
Fase van het onderzoek aanvullende analyses uitgevoerd over (1) 
optimalisatiemogelijkheden op de huidige site, (2) alternatieve technieken, (3) 
alternatieve locaties, (4) wenselijkheid van nieuwbouw, (5) mogelijke termijnen bij 
tijdelijke verlenging en (6) scope en vorm van samenwerkingsverbanden met andere 
publieke / private partners. 
 
Deze analyses leiden respectievelijk tot de volgende conclusies: 
 
verdere reductie van de NOx en dioxine emissies op de huidige site zijn mogelijk tot 
een ambitieniveau van respectievelijk 100 mg NOx/Nm³ en 0,005 tot 0,008 ng/Nm³  
(als jaargemiddelde waarde) terwijl de energierecuperatie ongeveer 15 % kan worden 
verhoogd 
 
ISVAG voldoet thans ruimschoots aan de wettelijke emissienormen, zoals ook 
bevestigd is in Fase 1. Verdere reductie van NOx emissies (voor zover 
maatschappelijk wenselijk) is evenwel mogelijk: 
1. hetzij door een extra meetpunt te plaatsen zo dicht als technisch mogelijk bij de 

bestaande niet-katalytische DeNOx installatie (SNCR) om een betere sturing van 
de ureuminjectie te verkrijgen.  Dit vergt een minimale investering met beperkte 
impact op de huidige installatie die zou toelaten om 100 mg NOx/Nm³ te kunnen 
ambiëren 

2. hetzij door de SCNR te vervangen door een katalytische DeNOx (SCR), hetgeen 
zou toelaten om een emissieniveau van 60 mg NOx/Nm³ te kunnen ambiëren.  Dit 
vergt echter een aanzienlijke investering (kostprijs 10 mio €22,23), die bovendien 
structureel ingrijpt op de bestaande installatie en het energetisch rendement 
ervan vermindert 

 
De aanpassingen in 2009 aan de mouwenfilter resulteerden al in een duidelijke daling 
van de dioxine emissies. Een ambitieniveau van 0,005 à 0,008 ng/Nm³ wordt 
haalbaar geacht door optimalisatie van de actiefkoolinjectie, de keuze van het type 
adsorbens/actief kool, bijkomende sensibilisering voor doorgedreven homogenisering 
van het afval, etc. 

                                                
22 http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtemissie/factsheets/overzicht-factsheets/selectieve/ 

23 http://www.emis.vito.be/techniekfiche/selectieve-katalytische-reductie 
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Een vergroting van de capaciteit van de luchtkoeler laat ongeveer 5 % extra 
energierecuperatie toe.  In combinatie met de uitbreiding van het vermogen van de 
turbine (momenteel in eigendom van Electrabel, met een overeenkomst tot begin 
2013, doch voor 5 jaar verlengbaar) zou een verbetering tot 15% mogelijk moeten 
zijn.  Alternatieve locaties (voor zover ze al als een ‘alternatief’ kunnen gezien 
worden) leiden niet tot een verbetering van de logistieke prestaties 
 
De evaluatie van een aantal mogelijke alternatieve locaties (binnen en buiten het 
verzorgingsgebied) voor de activiteiten van ISVAG toont geen verbetering qua 
logistieke prestaties ten opzichte van de huidige situatie.  De gemiddelde reistijd over 
de weg zal immers in mindere of meerdere mate toenemen. Transport over het water 
voor de locaties in of nabij het verzorgingsgebied leidt tot hoge logistieke kosten.  De 
reductie in wegkilometers is niet voldoende om de overslagkost te verantwoorden. 
Indien de gemiddelde afstand echter zeer groot zou zijn (bv Rotterdam) in vergelijking 
met de afstand tot de overslaglocatie, dan loont het gebruik van binnenwateren wel.  
 
De emissiekosten voor de langere trajecten liggen tenslotte veel hoger dan voor de 
meer nabij gelegen locaties.  In vergelijking met transport over de weg liggen de 
emissiekosten bij transport over het water wel iets lager, doch slechts bij één 
onderzochte alternatief (Petroleum Zuid met overslag aan Albertkanaal) bleek er een 
lagere emissiekost (0,3214 t.o.v. 0,3438 euro / ton afval) t.a.v. de huidige site (maar 
wel hogere transportkost: 4,5509 t.o.v. 2,6894 euro / ton afval) 
 
De toepassing van alternatieve verwerkingstechnieken bij eventuele nieuwbouw  
wordt (naast nieuwbouw zelf) ontraden door beperkte afzetmogelijkheden en het 
ontbreken van milieuwinst 
 
De aanvullende analyse van alternatieve verwerkingstechnieken benoemt enkel de 
mechanisch-biologische behandelingstechniek als volwaardig BBT alternatief.  Het 
resultaat van deze behandeling (SRF of RDF) kan ingezet worden in 
meeverbrandingsinstallaties of monoverbrandingsinstallaties.  In de praktijk blijken de 
afzetmogelijkheden voor deze fracties in meeverbrandingsinstallaties evenwel niet 
bestaande of zeer beperkt . Bij inzet van het RDF in monoverbrandingsinstallaties, 
heeft deze techniek bovendien, over de ganse keten beschouwd tot en met 
verwerking van de output-fractie, een slechtere globale milieuperformantie (op basis 
van carbon footprint), door het energieverbruik voor het drogen van afval en meer 
transport. 
 
Nieuwbouw veronderstelt bovendien aanzienlijke investeringen, zonder duidelijke 
milieuwinst.  Een nieuwbouw, al dan niet op een andere locatie, is slechts te 
verantwoorden wanneer nieuwe inzichten en kennis, beter beschikbare technologieën 
ontwikkelen, zodat de huidige BBT niet langer BBT is.  Dit laatste is op korte termijn 
echter niet te verwachten noch het geval, wat ook door OVAM erkend wordt. 
Bovendien suggereert het beleid van OVAM dat slechts tot nieuwe investeringen 
kan/mag worden overgegaan precies wanneer het gaat om een 
vervangingsinvestering, eventueel in combinatie met schaalvergroting als het 
geografisch en economisch verantwoord is.  De optie om de bestaande ISVAG 
capaciteit zo lang mogelijk te blijven benutten, wordt daarmee onderschreven. 
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Naast het in fase 1 weerhouden alternatief om door te gaan met de activiteiten te 
Wilrijk voor een normale vergunningstermijn van 20 jaar, zijn  er drie mogelijke 
termijnen te identificeren voor tijdelijke verlenging met andere politieke en 
maatschappelijke implicaties: 2013/2014 of 2018 of 2023 
 
Een set aan factoren beïnvloedt de termijnkeuze voor tijdelijke verlenging : 
politieke, maatschappelijke, technische, marktevolutieve, beleidsmatige en juridische. 
Drie mogelijke termijn komen uit de aanvullende analyse naar voren: 
 
a) een termijn van maximum 3 jaar (afloop 2013/2014) : dit impliceert kiezen 
voor sluiting en sanering en niet verder optimaliseren (behoudens plaatsen extra 
meetpunt inzake NOx reducties en optimalisaties inzake dioxine reducties) en de tijd 
nemen om te zien hoe de afvalmarkt evolueert en welke mogelijkheden er zich dan 
aandienen;  
 
b) een termijn van maximum 7 jaar (afloop 2018) : dit impliceert het maximaal 
benutten van de afschrijvingstermijnen van de huidige BBT, het over een relevante 
termijn nog kunnen beschikken over een (zeer) aantrekkelijke dividendenstroom en 
om toch het perspectief te bieden aan de lokale gemeenschap van sluiting van 
ISVAG over een overzienbare termijn van 7 jaar; 
 
c) een termijn die loopt tot 2023 : een besluit over de voortzetting van de 
activiteiten  van ISVAG valt dan in 2023  samen met de beslissing om de 
intercommunale al dan niet langer verder te zetten, terwijl de termijn tot 2023 zelf 
wellicht voldoende lang genoeg zal zijn om alle gesuggereerde optimalisaties door te 
voeren (zie supra). 
 
In wat volgt zal ook de termijn die loopt tot tenminste 2023 verder worden 
geëvalueerd, in concreto een termijn die de normale vergunningstermijn beslaat (20 
jaar, tot 2031). 

De meeste publieke en private partijen staan niet afkerig ten opzichte van 
samenwerking met ISVAG 
 
Vele gesprekspartners van de marktconsultatie gaan uit van een verderzetting van de 
activiteiten van ISVAG op de huidige site: de ecologische en energetische prestaties 
van ISVAG zijn immers goed tot uitstekend, het is bijna schuldenvrij en heeft zich 
ontpopt tot een ware cash cow richting vennoten (wat zeer belangrijk is gezien de 
krapper wordende budgetten van steden en gemeenten).  Voor het scenario van 
‘tijdelijke verlenging’ zijn bovendien de volgende mogelijkheden geopperd: 
• ISVAG samen helpen optimaliseren op de huidige site (technisch, organisatorisch 

én logistiek), aanbieden van extra verwerkingscapaciteit als buffer op hun huidige 
installaties in afwachting om (ten laatste na afloop van de tijdelijke verlenging) in 
te zetten op een globale optimalisatie van de afvalketen in het verzorgingsgebied 

• ISVAG installatie overnemen (mits positieve business case) 
• (dringend) aanhaken op hun eigen investeringsplannen (en deze eventueel in 

functie van ISVAG wijzigen) 
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• ISVAG als verkoper van haar afvalstromen, bijvoorbeeld aan strategische, 
industriële bedrijven met grote energiebehoefte en die afval inzetten als 
energiebron (eventueel met gezamenlijke energiecentrale) 

• overnemen van de afvalstromen van ISVAG. 

 
De juridisch-procedureel eenvoudigste piste is doorgaan tot 2023; samenwerking is 
tot dan niet eenvoudig op te zetten zolang ISVAG als opdrachthoudende vereniging 
blijft bestaan 
 
Op basis van voorgaande komen drie duidelijke pistes naar voren: 
 
1. doorgaan op de huidige site zolang de intercommunale ISVAG bestaat (i.c.  

minstens tot 2023), mits op korte termijn doorvoering van optimalisaties 
2. tijdelijk doorgaan (hetzij tot 2013/2014 of tot 2018 (mits optimalisaties op korte 

termijn)) om daarna de afvalstromen van ISVAG definitief te herverdelen 
3. tijdelijk doorgaan (hetzij tot 2013/2014 of tot 2018 (mits optimalisaties op korte 

termijn)) om in te spelen op nieuwbouwplannen van andere actoren of in 
samenspraak een nieuwbouwplan op te zetten 

In het licht van samenwerking biedt het eerste alternatief beperkte mogelijkheden: er 
is sowieso geen mogelijkheid om een samenwerkingsverband op te richten, maar er 
kan wel gedacht worden aan bijvoorbeeld overheidsopdrachten voor het doorvoeren 
van de gesuggereerde optimalisaties. De ontwikkeling van de investering in, en de 
realisatie van de optimalisaties op korte termijn (ecologisch, energetisch, 
voorverwerking) moeten immers via de overheidsopdrachtenreglementering 
(minstens via marktbevraging) plaatsvinden indien ISVAG op derden beroep wil doen.   
Een meer verregaande of structurele samenwerking ziet er niet in dit alternatief. 
 
Het tweede en het derde alternatief bieden wel mogelijkheden tot het ontwikkelen van 
structurele samenwerkingsverbanden (hetzij contractueel, hetzij via de oprichting van 
een dochteronderneming), maar het is onduidelijk of ze binnen de huidige juridische 
regelgeving en ISVAG-context juridisch realiseerbaar zijn: 
• bij herverdeling van stromen is het niet vanzelfsprekend dat dit vanuit ISVAG 

vorm kan worden gegeven zonder over te gaan tot een verboden (te 
verregaande) bevoegdheidsoverdracht door ISVAG aan de partner. In beginsel 
zou zulke (volledige) herverdeling immers neerkomen op het overdragen van de 
eigen activiteiten door ISVAG aan een private partner, hetgeen op gespannen 
voet staat met het verbod op delegatie van eigen verantwoordelijkheden en taken 
en met het Decreet Intergemeentelijke samenwerking24. 

• bij nieuwbouw zou structurele samenwerking betrekking kunnen hebben op het 
delen met een andere partner van (capaciteiten van) een 
eindverwerkingsinstallatie.  Ook dan zal er echter over gewaakt moeten worden 
dat ISVAG als opdrachthoudende vereniging een eigen operationele activiteit 
behoudt en de volledige uitvoering derhalve niet aan de partner overdraagt. Dit 

                                                
24 De fusie van Isvag met Igean bijvoorbeeld zou hier een mogelijke juridische oplossing kunnen bieden vanuit het 

perspectief van een totaal ketenbeheer, waarbij de eindverwerking dan wel zou kunnen overgedragen worden moest men 

opteren om de verbrandingsoven te sluiten 

VOORSTEL



 

 
THV Ecobel –BO2/1885.010.R2(2)  - 31/5/2010 48 

 
TPUit-18.1N Rev1 

 

lijkt niet uitgesloten, maar dreigt er dan wel toe te leiden dat de juridische 
structurering de nodige complexiteit zal vertonen, o.m. inzake het organiseren van 
een complexe bevraging voor de keuze van de partner, het vastleggen van de 
verdeling van de capaciteiten, de respectievelijke aansprakelijkheden, de inzet 
van eigen personeel, etc. 

Elke piste zal grote politieke moed vergen; de minste (juridische) onzekerheid lijkt in 
het scenario ‘doorgaan tot minstens 2023’ te liggen 
 
Zolang ISVAG als opdrachthoudende vereniging blijft bestaan en met de opdracht 
inzake afvalverwerking belast blijft, is het juridisch niet evident om die opdracht op 
fundamenteel andere wijze te gaan realiseren, met name door de bestaande 
afvalstromen te gaan herverdelen naar andere partijen. Deze beperking geldt hierbij 
niet alleen voor ISVAG zelf, maar ook voor de betrokken deelgenoten krachtens 
artikel 12, § 1, 2de lid van het DIS25, aangezien de gemeenten de aan ISVAG 
toevertrouwde taak niet zelfstandig of in samenwerking met een derde kunnen 
uitoefenen26.  De piste ‘herverdeling van stromen’ zal daarom gepaard moeten gaan 
met het beëindigen van (de opdracht aan) de opdrachthoudende vereniging ISVAG. 
Zulke beëindiging is voor 2023 niet onmogelijk, maar procedureel wel eenvoudiger te 
realiseren indien gewacht wordt tot 2023. In 2023 is er immers nood aan een 
specifiek initiatief om het bestaan van de intercommunale te verlengen, zodat het 
beëindigen ervan een minder complexe aangelegenheid wordt. Een voortijdige 
beëindiging zal integendeel vereisen dat hierover wordt beslist met bijzondere 
meerderheid (een verzoek van ¾ van de deelnemende gemeenten en mits hiertoe 
beslist wordt met een meerderheid van ¾ van het aantal stemmen in de algemene 
vergadering), zodat één en ander hier wel complexer is. 
 
Eender welke beslissing met betrekking tot de toekomst van de ISVAG-
verwerkingsinstallatie te Wilrijk zal (maatschappelijke, politieke, juridische, …) voor- 
en tegenstanders kennen. In het scenario ‘doorgaan tot minstens 2023’27 (of 2031) 
moet verantwoord worden waarom de sluiting niet voor de eerste jaren is, en dit in 
tegenstelling tot wat sommigen hoopten en hebben gewenst.  In het scenario met 
herverdeling of nieuwbouw zal gemotiveerd moeten worden waarom ISVAG 
vroegtijdig wordt ontbonden, wat juridische risico’s zou kunnen inhouden omwille van 
het feit dat samenwerking niet evident te organiseren en te realiseren is. 
 
In het verdere vervolg van deze rapportage worden deze alternatieven verder 
onderzocht in termen van financieel-economische haalbaarheid en carbon footprint. 
Hierbij is het van belang de SWOT analyse van de alternatieven te situeren ten 

                                                
25 Dit artikel luidt als volgt: 

“Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het 
samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn 
doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met 
derden dezelfde opdracht uit te voeren.” 

26 Zie ook de bespreking ter zake in het eindverslag van fase 1. 

27 Wat na het aflopen van deze termijn moet gebeuren wordt in de volgende hoofdstukken niet verder doorgerekend. De 

mogelijke opties moeten op dat moment terug geëvalueerd worden. 
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aanzien van plausibele, toekomstige afvalwerelden. De uitwerking van deze 
’toekomstbeelden” is het voorwerp van volgend hoofdstuk 3 . 
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3 TOEKOMSTBEELDEN VOOR ISVAG  

3.1 Zinvolheid van Scenario planning 
 
De rapportage van Fase 1 toont in het betreffende Hoofdstuk 5 de resultaten van een 
omgevingsscan van de relevante afvalmarkt. Deze scan zoomt voornamelijk in op 
juridische en beleidsmatige aspecten die spelen of zouden kunnen spelen op 
Europees respectievelijk Vlaams niveau. 
 
Voor de finale beoordeling van de relevantie en de wenselijkheid van 
toekomstalternatieven voor ISVAG, is het belangrijk dat deze alternatieven geplaatst 
worden ten overstaan van meerdere toekomstbeelden , waarin naast juridische en 
beleidsmatige aspecten ook andere aspecten (zoals sectorale, technologische, 
economische en sociaal-maatschappelijke) aan de orde zijn. Het gaat hier telkens om 
‘drijvende krachten’ (key driving forces) die een directe impact hebben op de uitkomst 
van de kernvraag op welke wijze de intergemeentelijke samenwerking ISVAG haar 
maatschappelijke opdracht (de verwerking van afval der deelgenoten), verder kan 
invullen na 1 september 2011. 
 
De toekomstbeelden moeten dan gelezen worden als ‘verhalen’ waarin 
onzekerheden met betrekking tot toekomstige evoluties van deze drijvende krachten 
op sectoraal niveau en op macro niveau worden geëxpliciteerd. De beslissing over de 
toekomst van ISVAG is immers gehuld in onzekerheid. In functie van bepaalde 
scenario’s over de toekomstige ‘wereld’ waarbinnen ISVAG zich zal moeten 
bewegen, wordt duidelijk welke van de gesuggereerde toekomstalternatieven een 
beter dan wel slechter antwoord bieden op onzekere, toekomstige ontwikkelingen die 
van belang zijn voor ISVAG. De resterende strategische keuze-opties die dan 
voorliggen voor de Raad van Bestuur van ISVAG worden daarmee scherper gesteld.  
 
Voor de ontwikkeling van relevante toekomstbeelden heeft de THV Ecobel gebruik 
gemaakt (zij het in sterk vereenvoudigde vorm) van de techniek van Scenario 
planning. Deze techniek heeft niet zozeer de ambitie om de toekomst te voorspellen, 
maar wel om vanuit een bepaalde logica te komen tot meerdere plausibele 
”werelden” waarbinnen ISVAG zich in de toekomst zou moeten bewegen. De waarde 
in het gebruik van Scenario planning is dat de toekomst inherent onzeker is.  Hoe 
meer onzekerheid omtrent de ontwikkeling van een bepaalde drijvende kracht 
(bijvoorbeeld het Vlaamse afvalbeleid), des te crucialer deze kracht kan zijn voor de 
toekomstige positie van - in dit geval - ISVAG. 
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3.2 Drijvende krachten die de toekomst(keuze) van ISVAG beïnvloeden 
 
Drijvende krachten zijn dus factoren en/of gebeurtenissen met directe impact op de 
uitkomst van de kernvraag, namelijk: “Wat met ISVAG na 1 september 2011?”  Over 
het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen drijvende krachten op twee 
niveaus: (1) macro- of sectoraal niveau en (2)  micro- of bedrijfsniveau. Bij het macro-
niveau gaat het om drijvende krachten die gelegen zijn buiten de sector, maar deze 
wel beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld politieke, economische, sociale en 
technologische factoren. Microfactoren daarentegen hebben betrekking op afnemers 
en leveranciers van diensten of activiteiten in de afvalsector, subsidiemogelijkheden 
en potentiële nieuwe toetreders en de rivaliteit tussen bestaande concurrenten (cfr. 
sectormodel van Michael Porter). 
 
Het onderzoeksteam verzamelde de volgende set van drijvende krachten 28: 
 

• Drijvende krachten op het micro-niveau: 
o beschikbare / nuttige capaciteit (in functie van aflopende 

milieuvergunningen bestaande installaties) in overeenstemming met 
behoefte; 

o bestaansreden van zuivere intercommunales belast met 
afvalverwerking blijft bestaan (OVAM houdt Europese beleidsmatige 
context op afstand); 

o prijsdruk vanuit de burgers in het verzorgingsgebied; 
o tariefontwikkeling voor verbranding van restafval vergeleken met de 

kostprijs van bijvoorbeeld composteren / recyclage; 
o differentiatie in inzamelstromen en afdankgedrag van burgers versus 

service wensen van burgers; 
o innovatiedynamiek binnen de sector waardoor huidige BBT op termijn 

onder druk komt; 
o waarde van afvaldienstverlening door burgers; 
o industriële bedrijven die afval als energiebron gebruiken voor hun 

productieactiviteiten met eigen, kleine centrales (< 40.000 ton)29; 
o industriële bedrijven die afvalstoffen gebruiken als nieuw materiaal; 
o streven naar verticale integratie van de afvalketen; 
o schaalvergroting (installaties van minstens 300.000 ton) in 

afvalverbranding; 
o duidelijkheid over R1/D10 definitie; 

 
• Drijvende krachten op het macro-niveau: 

o ontwikkeling van Vlaanderen als een vooruitstrevende duurzame, 
afvalarme economie met eigen verantwoordelijkheid voor burgers en 
industrie; 

                                                
28 Het is daarbij niet de bedoeling geweest om zo exhaustief mogelijk te zijn.  De drijvende krachten zijn hier in 

willekeurige volgorde opgeschreven. 

29 Dit is een mogelijke trend, die zich mogelijk kan voordoen naast de schaalvergroting (zie verder) 
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o invulling van het Vlaamse afvalbeleid door OVAM gegeven de 
Europese beleidsmatige context ter zake (cfr. vrij verkeer van 
huishoudelijke afvalstromen in Europa (in combinatie met de creatie 
van een grote Europese afzetmarkt voor afval)); 

o gezondheid van / ruimte binnen de gemeente- en stadsfinanciën; 
o milieu- en klimaatbewustzijn van de burger; 
o duurzaamheid van het economisch herstel en de relatie met de 

ontwikkeling van het volume aan bedrijfsafval respectievelijk 
huishoudelijk afval; 

o bevoordeling door aangepaste regelgeving van de overheid van het 
gebruik van secundaire grondstoffen zoals bodemassen in 
standaardbestekken van de wegenbouw en bij eigen producerende 
ondernemingen; 

o ontwikkeling van politiek Europa; 
o internalisering van externe effecten in de vervoerskosten / duurzame 

afvalmobiliteit; 
o afbouw van Groene Stroom Certificaten / ontwikkeling van Groene 

Materiaal Certificaten; 
o verstrenging heffingenbeleid inzake afval; 
o ontwikkeling van grondstof- en energieprijzen 

 
Een volgende onderdeel van de toegepaste Scenario planning is de ranking van deze 
drijvende krachten naar (1) mate van onzekerheid en (2) mate van belangrijkheid 
voor de toekomstige positie van ISVAG. Dit is gebeurd aan de hand van een 
scoringssysteem gaande van 1 (minst onzeker of minst belangrijk) tot 10 (meest 
onzeker of meest belangrijk), waarbij door elk lid van het onderzoeksteam een score 
werd gegeven en de uiteindelijk toegekende scores, zoals opgenomen in 
onderstaande tabellen, de resultante is van deze brainstorm. Deze analyse 
resulteerde bijgevolg in de scoring en ordening van “key driving forces” op micro 
niveau (Tabel 4 ) en macro niveau (Tabel 5 ). De belangrijkste drijvende krachten (op 
basis van sommatie van de scores) zijn aangeduid in groen. In deze analyse zijn de 
individueel toegekende scores eerder van ondergeschikt belang en is het vooral de 
bedoeling de belangrijkste dominante krachten te identificeren. Dit werd kritisch 
geëvalueerd. 
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Tabel 4: Ranking van drijvende krachten voor de toekomst van ISVAG op micro-niveau. 

Drijvende krachten op micro niveau Onzekerheid qua 
ontwikkeling 

Belangrijkheid 
voor ISVAG 

beschikbare / nuttige capaciteit (in functie van aflopende 
milieuvergunningen bestaande installaties) in 
overeenstemming met behoefte  

7 8 

tariefontwikkeling voor verbranding van restafval 
vergeleken met de kostprijs van bijvoorbeeld 
composteren / recyclage 

6 8 

streven naar verticale integratie van de afvalketen 3 8 

innovatiedynamiek binnen de sector waardoor huidige 
BBT op termijn onder druk komt 

4 6 

schaalvergroting (installaties van minstens 300.000 ton) 
in afvalverbranding 

2 8 

bestaansreden van zuivere intercommunales belast met 
afvalverwerking 

4 5 

duidelijkheid over de R1 / D10 definitie 2 7 

prijsdruk vanuit de burgers in het verzorgingsgebied 5 4 

industriële bedrijven die afval als energiebron gebruiken 
voor hun productieactiviteiten met eigen, kleine 
centrales (< 40.000 ton) 

2 6 

industriële bedrijven die afvalstoffen gebruiken als nieuw 
materiaal (waste-to-material principe) 

2 6 

differentiatie in inzamelstromen en afdankgedrag van 
burgers versus service wensen van burgers  

2 4 

waarde van afvaldienstverlening door burgers 3 2 
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Tabel 5: Ranking van drijvende krachten voor de toekomst van ISVAG op macro-niveau. 

Drijvende krachten op macro niveau Onzekerheid qua 
ontwikkeling 

Belangrijkheid 
voor ISVAG 

invulling van het Vlaamse afvalbeleid door OVAM 
gegeven de Europese beleidsmatige context ter 
zake (cfr. vrij verkeer van huishoudelijke 
afvalstromen in Europa (in combinatie met de 
creatie van een grote Europese afzetmarkt voor 
afval)) 

7 9 

gezondheid van / ruimte binnen de gemeente- en 
stadsfinanciën 

6 8 

afbouw van Groene Stroom Certificaten / 
ontwikkeling van Groene Materiaal Certificaten 

4 7 

ontwikkeling van Vlaanderen als een 
vooruitstrevende groene, afvalarme economie met 
eigen verantwoordelijkheid voor burgers en 
industrie 

5 6 

internalisering van externe effecten in de 
vervoerskosten / duurzame afvalmobiliteit 

4 6 

verstrenging van het heffingenbeleid inzake afval 4 6 

milieu- en klimaatbewustzijn van de burger 4 6 

ontwikkeling van grondstof- en energieprijzen 4 5 

duurzaamheid van het economisch herstel 7 2 

bevoordeling door aangepaste regelgeving van de 
overheid van het gebruik van secundaire 
grondstoffen zoals bodemassen in 
standaardbestekken van de wegenbouw en bij 
eigen producerende ondernemingen 

4 3 

ontwikkeling van politiek Europa 6 1 
 
De volgende stap in de techniek van Scenario planning is de ontwikkeling van 
scenario logica op basis van de weerhouden “key driving forces” op micro- en macro-
niveau. De scenario logica vertrekt van mogelijke ontwikkelingsrichtingen / eindstadia 
voor elk van de ‘key driving forces’. Vervolgens worden daarmee zogenaamde 
“projectiebundels van key driving forces” gemaakt. Deze resulteren in de 
onderstaande drie consistente en plausibel geacht toekomstbeelden . 
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Elementen van 3  toekomstige 

wereldbeelden 

Toekomstbeeld  I 

 

Voorzichtig 

Duurzaam 

Vlaanderen 

Toekomstbeeld II 

 

Ambitieus  

Duurzaam 

Vlaanderen met 

behoud controle 

huishoudelijke 

afvalmarkt 

Toekomstbeeld III 

 

Ambitieus 

Duurzaam 

Vlaanderen met 

volledig vrije 

afvalmarkt 

beschikbare / nuttige capaciteit (in 

functie van aflopende 

milieuvergunningen bestaande 

installaties) in overeenstemming 

met behoefte  

beperkte kans op 

overcapaciteit door 

sturend OVAM 

beleid, geen 

geografische 

herverdeling op 

Vlaams niveau 

beperkte kans op 

overcapaciteit door 

sturend OVAM 

beleid, geografische 

herverdeling op 

Vlaams niveau 

kans op bestendigen 

overcapaciteit, geen 

geografische 

herverdeling op 

Vlaams niveau 

tariefontwikkeling voor 

verbranding van restafval 

vergeleken met de kostprijs van 

bijvoorbeeld composteren / 

recyclage 

wordt stabieler, maar 

blijft relatief hoog 

wordt stabieler, maar 

blijft relatief hoog 

blijft turbulent, maar 

relatief laag 

streven naar verticale integratie 

van de afvalketen 

intercommunales en 

privé actief; 

gefragmenteerd 

inzetten op Ladder 

van Lansink door 

gemeenten 

(eindverwerking niet 

structureel benaderd 

vanuit globaal lokaal 

afvalbeheer) 

 

intercommunales en 

privé actief; 

structureel inzetten 

op Ladder van 

Lansink 

(eindverwerking 

structureel benaderd 

vanuit globaal lokaal 

afvalbeheer) 

enkel privé actief; 

structureel inzetten 

op Ladder van 

Lansink 

(eindverwerking 

structureel benaderd 

vanuit globaal lokaal 

afvalbeheer) 

innovatiedynamiek binnen de 

sector waardoor huidige BBT op 

termijn onder druk komt 

zet zich door zet zich door zet zich nog sneller 

door  

schaalvergroting (installaties van 

minstens 300.000 ton) in 

afvalverbranding 

zet zich door zet zich door zet zich nog sneller 

door  

invulling van het Vlaamse 

afvalbeleid door OVAM gegeven 

de Europese beleidsmatige context 

ter zake 

nabijheidsprincipe 

voor huishoudelijk 

afval; beheer van 

huishoudelijke 

afvalstromen is een 

publieke zaak  

nabijheidsprincipe 

voor huishoudelijk 

afval; beheer van 

huishoudelijke 

afvalstromen is een 

publieke zaak 

huishoudelijk afval 

mag over de grens en 

wordt een zaak van 

de private sector 

gezondheid van / ruimte binnen de 

gemeente- en stadsfinanciën 

afnemend afnemend stabiel, maar onder 

druk 

afbouw van Groene Stroom 

Certificaten / ontwikkeling van 

Groene Materiaal Certificaten 

afbouw GSC’s / geen 

GMC’s 

afbouw GSC’s / start 

van GMC’s 

afbouw GSC’s / start 

van GMC’s 
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ontwikkeling van Vlaanderen als 

een vooruitstrevende groene, 

afvalarme economie 

blijft steken in 

ambitie 

wordt realiteit wordt versneld 

realiteit 

internalisering van externe 

effecten in de vervoerskosten / 

duurzame afvalmobiliteit 

trage omzetting van 

EU richtlijnen ter zake 

trage omzetting van 

EU richtlijnen ter zake 

snelle omzetting van 

EU richtlijnen ter zake 

 

Deze drie toekomstbeelden houden opportuniteiten bedreigingen in voor ISVAG en 
worden verderop in deze rapportage het referentiekader binnen dewelke de finale 
strategische keuzes voor de toekomst van ISVAG moeten gesitueerd worden. 
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4 DETAILANALYSE VAN DE WEERHOUDEN ALTERNATIEVEN  

4.1 Financiële business cases 

4.1.1 Basisassumpties: 

In de businesscases worden op basis van bepaalde assumpties financiële projecties 
gemaakt naar de toekomst toe. De assumpties hieronder gelden als basisassumpties 
aangezien ze gebruikt worden in vrijwel alle businesscases in deze studie. Deze 
assumpties werden bepaald in samenspraak met de directie van ISVAG en zijn 
gebaseerd op de meest recent beschikbare en geauditeerde jaarrekening, namelijk 
deze van 2008.  

• Evolutie Afvalstromen: de hoeveelheid aangeleverde afval op ISVAG wordt 
verondersteld constant te blijven op het niveau van 2008 (173 kton). Deze 
assumptie werd overeengekomen met de directie van ISVAG aangezien er in 
de voorbije jaren nog geen aanwijzingen zijn die een dalende trend 
bevestigen.  

 
• Bestaande Balans: tenzij anders vermeld werden balansposten zo constant 

mogelijk gehouden 
o Materieel Vaste Activa (MVA): Bestaande MVA worden verder 

afgeschreven. Er werd een gemiddelde leeftijd bepaald voor de 
bestaande activa. De resterende boekwaarde werd vervolgens lineair 
afgeschreven over de resterende termijn van de verschillende 
activacategorieën (gebouwen, installaties…). Er worden geen  
vervangingsinvesteringen verondersteld. 

o Vlottende Activa : tenzij anders aangegeven werd verondersteld dat 
het niveau van de geldbeleggingen constant blijft. Het niveau van 
liquide middelen zal schommelen naargelang de kasstromen 
gegenereerd. 

o Eigen Vermogen : Het eigen vermogen blijft ongewijzigd tegenover 
2008. De kapitaalsubsidies worden wel zoals gepland verder in 
resultaat genomen, alsook varieert het overgedragen resultaat 
naargelang het scenario. 

o Vreemd Vermogen : De bestaande schuld en interesten worden zoals 
gepland betaald in alle scenario’s. Overige schulden en overlopende 
rekeningen worden verondersteld constant te blijven. 

 
• Inkomsten:   

o Inkomsten Afval :  de prijzen per ton voor vennoten en voor derden 
blijven identiek aan deze in 2008 maar geïndexeerd aan 2% per jaar. 

o Energie-inkomsten: er werd een gemiddelde prijs voor stoom en voor 
groenestroomcertificaten berekend op basis van de inkomsten in 2008 
gedeeld door het aantal MWh geproduceerd. Deze prijzen worden 
geïndexeerd aan 2% per jaar 

o Renteinkomsten: Geldbeleggingen en Liquide Middelen genereren 
interestinkomsten. Als assumptie wordt gehanteerd dat 
Geldbeleggingen 3% per jaar zullen opbrengen terwijl Liquide 
Middelen 2,5% per jaar. 
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o Overige Inkomsten : Andere inkomsten van onder andere schroot 
worden verondersteld constant te blijven op niveau van 2008 maar 
geïndexeerd aan 2% per jaar 

 
• Kosten:  

o Variabele Operationele Kosten : De kostprijs voor het afvoeren van 
residu, milieuheffing en elektriciteit werden uitgedrukt per ton verwerkt 
door ISVAG op basis van de cijfers voor 2008. Deze prijzen werden 
geïndexeerd aan 2% per jaar en worden telkens vermenigvuldigd met 
de aangenomen hoeveelheid verwerkt door ISVAG.  

o Afvalverwerking door Derden : Voor afval dat niet verwerkt kan 
worden binnen de bestaande capaciteit van ISVAG wordt 
aangenomen dat het verwerkt wordt door derden. Hiervoor wordt de 
gemiddelde prijs gehanteerd op basis van 2008, door de totale 
kostprijs voor verwerking door derden te delen door het aantal ton 
verwerkt door derden. Deze prijs wordt geïndexeerd aan 2% per jaar. 

o Vaste Operationele Kosten : Personeelskosten, onderhoud, niet-
recupereerbare BTW worden verondersteld constant te blijven 
doorheen de tijd. De kosten worden enkel geïndexeerd. 
Personeelskosten worden geïndexeerd aan 4% per jaar om rekening 
te houden met anciënniteittoeslagen terwijl de andere kosten aan 2% 
per jaar geïndexeerd worden. In de voorspelde periodes wordt er geen 
rekening gehouden met andere kosten aangezien deze relatief klein 
zijn vergeleken met de andere posten. 

o Dividenden: behalve de bekende dividenden van 2008 en 2009, 
werden in de scenario’s geen dividenden uitgekeerd (zie ook 
beoordelingsmethodiek hieronder) 

o Sluitingskosten: alle scenario’s veronderstellen een sluiting van de 
bestaande installatie op een bepaald moment. Om de bestaande 
installatie te sluiten zullen er sluitings- en saneringskosten 
aangerekend worden. De sluitingskosten werden echter enkel in 
rekening genomen in het laatste scenario ‘Nieuwbouw’ (scenario 6). 
De reden hiervoor is dat enkel in dit scenario de kosten hiervan nog 
een impact hebben op de toekomst van ISVAG. In de andere 
scenario’s valt de sluiting samen met het einde van ISVAG en 
vertegenwoordigen dan ook een vorm van ‘sunk costs’. Daarenboven 
zijn de sluitingskosten in alle scenario’s gelijk (na indexatie) waardoor 
een kost op sluitingsdatum een gelijkaardige impact zal hebben op alle 
businesscases en geen impact heeft op de algemene conclusie. 
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4.1.2 Methodiek 

 

Aangezien de termijnen van de verschillende businesscases niet altijd gelijk zijn, 
werd bij de analyse voornamelijk gebruik gemaakt van de nettokostprijs voor de 
vennoten van ISVAG. De nettokostprijs (NKP), is de prijs per ton afval geleverd door 
de vennoten nodig om in dat jaar aan alle verplichtingen (buiten dividenden) te 
voldoen en een nulresultaat te behalen. Dit kan zowel de prijs per ton zijn om de 
kasstroom van de periode op nul te krijgen (binnenkomende = buitengaande 
kasstromen), of het boekhoudkundig resultaat van de periode op nul te krijgen 
(inkomsten = kosten).  

Het verschil tussen de NKP en de prijs die de vennoten in dat jaar betalen, geeft de 
marge weer die de vennoten hebben. Deze marge staat ter beschikking van ISVAG 
om vervolgens te besteden aan bijvoorbeeld dividenduitkeringen aan de vennoten. 
Hoe lager de NKP in vergelijking met de prijs die de vennoten betalen, hoe groter de 
kasstroom of het resultaat dat gecreëerd wordt en hoe meer dividenden uitbetaald 
kunnen worden. 

Gezien de verschillen in structuren, investeringen en tijdspanne van de verschillende 
scenario’s is het moeilijk een dividendenpolitiek te bepalen die toelaat de scenario’s 
op gelijke voet te behandelen. Door gebruik te maken van de NKP en de beschikbare 
kasstromen en resultaat, wordt in elke periode aangegeven welke middelen maximaal 
ter beschikking staan. 

De NKP vertaalt zich omgekeerd evenredig in de kasstroom en het boekhoudkundig 
resultaat. Met andere woorden: hoe lager de NKP, hoe hoger deze twee stromen. Het 
minimum van de kasstromen en het boekhoudkundig resultaat bepaalt de maximale 
hoeveelheid cash beschikbaar om eventuele dividenden uit te keren aan de 
vennoten30. Dit aspect wordt meegenomen in de beoordeling. 

 

4.1.3  “AS IS”-situatie (=benchmark) tot 2031 (normale vergunningstermijn) 

 

Het ‘As Is’ scenario wordt in eerste instantie besproken aangezien het als 
referentiekader kan fungeren voor de andere businesscases. In het ‘As-Is’ 
businesscase worden enkel de basisassumpties gehanteerd en doorgetrokken 
gedurende 20 jaar. 

                                                
30 Er wordt abstractie gemaakt van overgedragen winsten en opgespaarde liquide middelen in de tussenperiode 

tot aan de vernieuwing van de milieuvergunning. De maximale dividenden worden op periodebasis beschouwd 

in de beoordeling. 
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Figuur 7 : Evolutie nettokostprijs , resultaat en kasstroom “AS IS”-situatie 

 

Resultaten:  
 

� NKP: Initieel ligt de NKP van de kasstroom hoger dan deze van de resultaten. Dit is 
voornamelijk te wijten aan afbetalingen van de bestaande leningen die enkel een 
kasstroom vertegenwoordigen maar niet in resultaat worden opgenomen. Eens de 
bestaande lening afgelost is, ligt de NKP van de resultaten hoger omwille van 
afschrijvingen die geen kasstroom vertegenwoordigen. Dit blijft tot 2018 wanneer alle 
bestaande activa afgeschreven zijn. 

De NKP stabiliseert zich op een niveau tussen de 50 en de 60 euro31 per ton en 
vertoont een dalende trend.  In alle periodes ligt de NKP lager dan de huidige prijs 
van 124 euro per ton (jaar 2008) die de vennoten betalen, die daarenboven 
geïndexeerd wordt in deze simulaties. Er is met andere woorden een ruime marge 
aanwezig . 

� Resultaat & Kasstroom:  de conclusies van de NKP kunnen hier herhaald worden. 
Het minimum van beiden geeft weer wat de maximale uitkeerbare dividenden zijn. 
Van een minimum van ongeveer €8 miljoen in 2012, is er tot de laatste afschrijving in 
2018 steeds minimaal €10 miljoen beschikbaar om uit te keren. In de jaren daarna 
neemt het beschikbare bedrag steeds toe. 
Het maximale dividend na 2023 is echter onzeker en dan ook aangeduid in een 
andere kleur (donker blauw). Begin 2023 is  juridisch het einde van ISVAG (tenzij 
verlengd) en de kans bestaat dat de installatie op dat moment niet meer de best 
beschikbare techniek zal zijn waardoor er nieuwe investeringen zullen dienen te 
gebeuren. 
 

                                                
31 Deze NKP is in grote mate afhankelijk van de afvalassumpties die gehanteerd worden. Wanneer verondersteld 

wordt dat de aangeleverde afval een dalende trend van 2% per jaar vertoont en vervolgens zich stabiliseert rond 

160kton, wordt een NKP tussen de 40 en 50 euro/ton behaald. Dit heeft te maken met verwerkingskosten door 

derden die een significante kostenpost vertegenwoordigen en meedalen met het aangeleverde afval.  
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4.1.4 Optimalisatiescenario 0: Normale vergunningstermijn tot 2031 + Eigen 
Optimalisaties 2031 

 
Deze businesscase veronderstelt dezelfde assumpties als het ‘As-Is’ businesscase 
waarbij alle financieel interessante optimalisaties worden uitgevoerd waar ISVAG zelf 
controle over heeft. M.a.w.  wordt er 20 jaar geëxploiteerd tot 2031, doch rekening 
houdende met de realisatie van onderstaande optimalisaties: 
 
� Grotere Condensatoroppervlak Luchtkoeler:  installatie in 2012 ter waarde van 

€ 2mio en afgeschreven over het resterende termijn (20 jaar). Deze installatie laat 
toe de massadoorzet met 5% te laten toenemen zodat 5% meer stroom kan 
opgewekt worden. 

� Heraanbesteding Stoomturbine: er wordt verondersteld dat na afloop van het 
huidige contract met Electrabel (1.2.2013) het vermogen van de turbine kan 
uitgebreid worden. De medecontractant van ISVAG (Electrabel of andere) zal hier 
voor in staan, zodat er geen kosten zijn voor ISVAG. Dankzij de uitbreiding van 
het vermogen van de turbine is een grotere massadoorzet mogelijk, waarbij 
aangenomen wordt dat ISVAG 10% meer afval kan verwerken (161 k ton inclusief 
5% luchtkoeler) en bijgevolg 15% (10% + 5% luchtkoeler) meer stroom opwekt. Er 
wordt conservatief aangenomen dat de huidige verdeling van de inkomsten van 
stoom en Groenestroomcertificaten tussen ISVAG en de vervangende 
elektriciteitsproducent behouden blijft.  

� Eigen Verbruik Elektriciteit:   ISVAG zal een deel van de opgewekte stroom 
(10%) aanwenden voor eigen gebruik. 

� Geen SCR DeNOx investering  

 
 

 
Figuur 8 : Evolutie nettokostprijs , resultaat en kasstroom Optimalisatiescenario 0 

 
 
Resultaten:  
� NKP:  De NKP vertoont een gelijkaardig patroon in vergelijking met de ‘As-Is’ 

businesscase met het verschil dat deze consistent iets lager ligt. De verhoogde 
capaciteit laat toe om afvalverwekingskosten door derden te verminderen alsook 
meer stroom te verkopen. Daarenboven levert het gebruik van eigen elektriciteit 
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een besparing op aan de kosten. Nadat alle huidige activa (behalve nieuwe 
luchtkoeler) afgeschreven is de NKP van de resultaten en kasstroom nagenoeg 
gelijk. Beiden dalen geleidelijk tot ongeveer 13euro /ton in 2031. 

� Resultaat & Kasstroom: de conclusies voor het resultaat van de ‘As-Is’ 
businesscase kunnen hier herhaald worden met het verschil dat er meer middelen 
beschikbaar zijn voor uitkeringen.  Van een minimum van ongeveer €8 miljoen in 
2012, tot ongeveer €18 miljoen in 2018 wanneer de laatste afschrijving van de 
bestaande activa plaatsvindt.  In de jaren daarna neemt het beschikbare bedrag 
steeds toe. Het maximale dividend na 2023 is echter onzeker en dus aangeduid in 
een verschillende kleur (donker blauw) omwille van dezelfde redenen aangehaald 
in de ‘As-Is’ businesscase (zie ook § 4.2.3) 

 

4.1.5 Optimalisatiescenario 1: Tijdelijk Verlengen tot 2018 + Eigen Optimalisaties 

 
Deze businesscase gaat uit van een tijdelijke verlenging van de milieuvergunning tot 
wanneer alle bestaande activa afgeschreven worden (2018), maar met optimalisaties. 
Gezien de korte termijn van de tijdelijke verlenging (ongeveer 6 jaar) worden geen 
nieuwe, grote investeringen gedaan.  Deze businesscase veronderstelt de volgende 
optimalisaties: 

• Grotere Condensatoroppervlak Luchtkoeler:  installatie in 2012 ter waarde 
van € 2mio en afgeschreven over het resterende termijn (6 jaar). Deze 
installatie laat toe de massadoorzet met 5% (147kton) te laten toenemen 
zodat 5% meer stroom kan opgewekt worden 

• Behoud Bestaande Stoomturbine:  Er wordt verondersteld dat de huidige 
stoomturbine behouden wordt en een verlenging van het contract met 
Electrabel bekomen wordt aan dezelfde voorwaarden. 

• Eigen Verbruik Elektriciteit:   ISVAG zal een deel van de opgewekte stroom 
(10%) aanwenden voor eigen gebruik. (netto 5% in verlies, in combinatie met 
winst door luchtkoeler) 

• Geen SCR DeNOx investering 

 
 
Figuur 9: Evolutie nettokostprijs , resultaat en kasstroom Optimalisatiescenario 1 
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 Resultaten:  

� NKP:  De NKP is initieel voor de kasstromen hoger dan deze voor de resultaten 
omwille van de laatste afbetaling van de bestaande lening. De NKP voor de 
resultaten blijft stabiel aangezien de periode na de afschrijvingen niet in beschouwing 
wordt genomen. De NKP stabiliseert zich echter aan een veel lager niveau in 
vergelijking met het ‘As-Is’ scenario aangezien er besparingen zijn op 
verwerkingkosten door derden en elektriciteit. De NKP stabiliseert zich voor de 
kasstromen rond 50 euro/ton terwijl deze van de resultaten rond 70 euro/ton 
schommelt. Het verschil tussen beide NKP’s vertegenwoordigt de kostprijs per ton 
van de afschrijvingen die wegen op de resultaten maar niet op de kasstromen. 
 

� Resultaat & Kasstroom: de resultaten en kasstromen weerspiegelen de conclusies 
op basis van de NKP. In alle periodes liggen deze hoger vergeleken met het ‘As-Is’ 
scenario omwille van de toegenomen inkomsten en gedaalde kosten. Buiten de 
eerste periode van 2012, is er minimaal €12 mio beschikbaar die geleidelijk stijgt naar 
€15mio voor dividenduitkeringen. 
 

 

4.1.6 Optimalisatiescenario 2: Tijdelijk Verlengen tot 2018 + Eigen Optimalisaties 
+ DeNOx 

 
Dit scenario maakt gebruik van dezelfde assumpties als het scenario hierboven. 
Behalve de meer procesmatige optimalisaties wordt bovendien geïnvesteerd in een 
nieuwe katalyserende DeNOx installatie. De assumpties die voor deze businesscase 
gehanteerd werden worden hieronder beschreven: 

 

� Grotere Condensatoroppervlak Luchtkoeler:  installatie in 2012 ter waarde van 
€ 2mio en afgeschreven over het resterende termijn (6 jaar). Deze installatie laat 
toe de massadoorzet met 5% te laten toenemen zodat 5% meer stroom opwekt 

� Behoud Bestaande Stoomturbine: Er wordt verondersteld dat de huidige 
stoomturbine behouden wordt en een verlenging van het contract met Electrabel 
bekomen wordt aan dezelfde voorwaarden. 

� Eigen Verbruik Elektriciteit:   ISVAG zal een deel van de opgewekte stroom 
(10%) aanwenden voor eigen gebruik.  

� SCR DeNOx investering  : Er wordt geïnvesteerd in 2012 in een nieuwe SCR 
DeNOx installatie ter waarde van €10 miljoen (Bron VITO) (prijspeil 2008 
geïndexeerd aan 2% per jaar). Deze installatie dient vervolgens afgeschreven te 
worden over de resterende termijn van 6 jaar. Er zijn voldoende liquide middelen 
van de voorgaande jaren aanwezig om deze investering te bekostigen zonder 
bijkomend te lenen.  

Doordat de SCR 10% van de stoom verbruikt zal ook met de bestaande turbine 
meer ruimte komen om afval te verzetten. De capaciteit van de installatie zal met 
10% (161k ton per jaar inclusief 5% van luchtkoeler) stijgen. De SCR gaat echter 
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ten koste van bijkomend 10% van de opgewekte stroom ( +5% -10 % - 10% = 
netto -15% elektriciteit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 : Evolutie nettokostprijs , resultaat en kasstroom Optimalisatiescenario 2 

 

Resultaten:  

� NKP:  De NKP van de kasstromen ligt initieel hoger in vergelijking met het 
optimalisatiescenario hierboven en bedraagt 155 euro /ton, wat hoger is dan de 134 
euro /ton die de vennoten betalen in die periode. Er is met andere woorden cash 
nodig uit de liquide middelen om de investering te bekostigen.  Voor de volgende 
periodes ligt de NKP echter lager en stabiliseert zich rond 45 euro /ton. De 
toegenomen massadoorzet door de luchtkoeler en SCR laat toe om te besparen op 
verwerkingskosten door derden. De netto stoominkomsten liggen echter lager. De 
NKP van de resultaten ligt daarentegen hoger dan het scenario hierboven, wat te 
wijten is aan de hoge afschrijvingskosten voor de SCR installatie over de resterende 
6 jaar. De NKP van de resultaten stabiliseert zich rond 75 euro / ton. 
 

� Resultaat & Kasstroom: De kasstroom is initieel beperkt negatief wat betekent dat 
er onvoldoende beschikbare inkomsten zijn om de investering te dekken. De 
bestaande liquide middelen dienen beperkt aangesproken te worden en er kunnen 
dus ook geen dividenden uitgekeerd worden. Het resultaat ligt lager dan in de 
businesscase hierboven omwille van de additionele afschrijvingen. Na de intiële 
investeringsperiode groeit het maximale dividend van ongeveer €11mio tot € 14 mio. 
Er zijn dus minder middelen beschikbaar om uit te keren in vergelijking met de 
voorgaande businesscase.  

 

4.1.7 Optimalisatiescenario 3: Tijdelijk Verlengen tot 2023 + Energie 
Optimalisaties 

 

Deze businesscase veronderstelt een tijdelijke verlenging tot begin 2023, wanneer de 
huidige rechtspersoonlijkheid van de ISVAG verloopt. Deze periode van 10 jaar, 
vanaf verloop van de huidige milieuvergunning, biedt voldoende tijd om een aantal 
andere optimalisaties door te voeren. Deze businesscase maakt gebruik van de 
volgende assumpties: 
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� Grotere Condensatoroppervlak Luchtkoeler:  installatie in 2012 ter waarde van 
€ 2mio en afgeschreven over het resterende termijn (10 jaar). Deze installatie laat 
toe de massadoorzet met 5% te laten toenemen zodat 5% meer stroom kan 
opgewekt worden. 

� Heraanbesteding Stoomturbine: er wordt verondersteld dat na afloop van het 
huidige contract met Electrabel (1.2.2013) het vermogen van de turbine kan 
uitgebreid worden. De medecontractant van ISVAG (Electrabel of andere) zal hier 
voor in staan, zodat er geen kosten zijn voor ISVAG. Dankzij de uitbreiding van 
het vermogen van de turbineis een grotere massadoorzet mogelijk, waarbij 
aangenomen wordt dat ISVAG 10% meer afval kan verwerken (161 k ton inclusief 
5% luchtkoeler) en bijgevolg 15% (10% + 5% luchtkoeler) meer stroom opwekt. Er 
wordt conservatief aangenomen dat de huidige verdeling van de inkomsten van 
stoom en Groenestroomcertificaten tussen ISVAG en de vervangende 
elektriciteitsproducent behouden blijft.  

� Eigen Verbruik Elektriciteit:   ISVAG zal een deel van de opgewekte stroom 
(10%) aanwenden voor eigen gebruik.  

� Geen SCR DeNOx investering   

 
Figuur 11 : Evolutie nettokostprijs , resultaat en kasstroom Optimalisatiescenario 3 

 

Resultaten: 

� NKP:   De NKP vertoont het effect van de toegenomen inkomsten uit energie na de 
optimalisaties, waardoor inkomsten uit afval minder essentieel worden om de kosten 
te dekken. Het effect van de luchtkoeling en grotere turbine heeft een significante 
impact op de inkomsten. De NKP van de kasstromen daalt snel tot rond  30 euro/ton. 
De NKP van de resultaten vertoont een gelijkaardig patroon maar ligt hoger omwille 
van de afschrijvingen van de huidige activa tot 2018. 
Hierbij dient echter een kanttekening geplaatst te worden. Een deel van de reden dat 
de NKP significant kleiner wordt, is te danken aan inkomsten uit interesten op liquide 
middelen. Aangezien er geen dividenden uitgekeerd worden, wordt er bijgevolg veel 
cash gespaard dat interesten een niet te onderschatten inkomstenbron 
vertegenwoordigen. Figuur 12  toont dit aan voor de kasstromen. Het is duidelijk dat 
vanaf een bepaald punt de inkomsten uit afval minder noodzakelijk zijn om de kosten 
te dekken. Dit veronderstelt echter wel dat er geen uitkeringen gebeuren en dat de 
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interesten op liquide middelen een significante inkomst vertegenwoordigen. Echter 
zelfs zonder financiële inkomsten kunnen we concluderen dat  er steeds minder 
inkomsten uit afval noodzakelijk zijn om de lopende kosten te dekken. 

 
Figuur 12 : Evolutie kasstromen Optimalisatiescenario 3 

 
� Resultaat & Kasstroom: De verhoogde energie-inkomsten leiden tot een significant 

hoger beschikbaar bedrag voor uitkeringen. Het minimum van de kasstroom en 
resultaat bedraagt vanaf 2013 minimaal € 15 miljoen en stijgt tot ongeveer €24 
miljoen in 2023 die jaarlijks uitgekeerd kan worden aan dividenden. 
 

4.1.8 Optimalisatiescenario 4: Tijdelijk Verlengen tot 2023 + Energie 
Optimalisaties + DeNOx 

 

Deze businesscase gaat ook uit van een tijdelijke verlenging tot 2023 met dezelfde 
assumpties als deze hierboven. Er wordt echter wel geïnvesteerd in een nieuwe SCR 
DeNOx installatie. De gehanteerde assumpties zijn: 

 

� Grotere Condensatoroppervlak Luchtkoeler:  installatie in 2012 ter waarde van 
€ 2mio en afgeschreven over het resterende termijn (10 jaar). Deze installatie laat 
toe de massadoorzet met 5% te laten toenemen zodat 5% meer stroom kan 
opgewekt worden. 

� Heraanbesteding Stoomturbine : er wordt verondersteld dat na afloop van het 
huidige contract met Electrabel (1.2.2013) het vermogen van de turbine kan 
uitgebreid worden. De medecontractant van ISVAG (Electrabel of andere) zal hier 
voor in staan, zodat er geen kosten zijn voor ISVAG. Dankzij de uitbreiding van 
het vermogen van de turbineis een grotere massadoorzet mogelijk, waarbij 
aangenomen wordt dat ISVAG 10% meer afval kan verwerken (161 k ton inclusief 
5% luchtkoeler) en bijgevolg 15% (10% + 5% luchtkoeler) meer stroom opwekt. Er 
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wordt conservatief aangenomen dat de huidige verdeling van de inkomsten van 
stoom en Groenestroomcertificaten tussen ISVAG en de vervangende 
elektriciteitsproducent behouden blijft. 

� Eigen Verbruik Elektriciteit:   ISVAG zal een deel van de opgewekte stroom 
(10%) aanwenden voor eigen gebruik.  

� SCR DeNOx investering  : Er wordt geïnvesteerd in 2012 in een nieuwe SCR 
DeNOx installatie ter waarde van €10 miljoen (Bron VITO) (prijspeil 2008 
geïndexeerd aan 2% per jaar). Deze installatie dient vervolgens afgeschreven te 
worden over de resterende termijn van 10 jaar. Er zijn voldoende liquide middelen 
van de voorgaande jaren aanwezig om deze investering te bekostigen zonder 
bijkomend te lenen.  

De SCR gaat echter ten koste van bijkomend 10% van het opgewekte stroom 
(+5% luchtkoeler + 10% stoomturbine -10 % eigen verbruik - 10% verlies door 
SCR= netto -5% elektriciteit). 

�  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13 : Evolutie nettokostprijs , resultaat en kasstroom Optimalisatiescenario 4 

 

Resultaten: 

� NKP:  De NKP vertoont een gelijkaardig patroon als in het optimalisatiescenario 
zonder DeNOx investering. In de initiële periode wordt de NKP van de kasstroom 
additioneel beïnvloed door de investering, en de NKP van de resultaten blijft 
beïnvloed door de afschrijvingen van de installatie over de resterende periode. De 
additionele energieinkomsten worden echter geneutraliseerd door de SCR. De NKP 
van de kasstromen daalt tot ongeveer 35 euro /ton terwijl deze van de resultaten 
steeds iets erboven blijft omwille van de afschrijvingen van de SCR installatie. 
 

� Resultaat & Kasstroom: Het resultaat en kasstroom vertonen dan ook een 
gelijkaardige conclusie. In het investeringsjaar, is de kasstroom aanzienlijk lager om 
vervolgens steeds iets lager te liggen in vergelijking met de businesscase hierboven 
omwille de kleinere hoeveelheid opgewekte stroom. De resultaten eveneens liggen 
iets lager in vergelijking met het scenario hierboven omwille van de afschrijvingen van 
de DeNOx installatie en lagere energie-inkomsten. 
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4.1.9 Scenario 5: Sluiting + Herverdeling 

 
Deze businesscase betreft een zo kort mogelijke verlengingstermijn waarbij 
vervolgens de stromen worden herverdeeld. Dit scenario veronderstelt een 
verlengingstermijn van 3 jaar waarbij in het laatste jaar de huidige site gesloten en 
gesaneerd wordt. Hierbij worden geen optimalisaties doorgevoerd. 
 
 

 
Figuur 14 : Evolutie nettokostprijs , resultaat en kasstroom scenario 5 

 

 
Resultaten: 

NKP:  De NKP vertoont een identiek verloop als het “AS IS”-scenario, maar slechts 
voor 3 jaar.  
 
Resultaat & Kasstroom: Het resultaat en de kasstroom vertonen dan ook een 
gelijkaardige conclusie. Het maximaal uit te keren dividend stijgt van 8 miljoen tot 12 
miljoen in de 3 resterende jaren.   

 

4.1.10 Scenario 6: Zelfstandig Nieuwbouw 

 
Deze laatste businesscase veronderstelt dat ISVAG nu beslist tot de bouw van een 
nieuwe installatie op een andere locatie en dat de huidige locatie gesloten en 
gesaneerd wordt. De assumpties gehanteerd in dit scenario zijn: 
 
 

• Eigen Optimalisaties : tot de nieuwe installatie gereed is, wordt aangenomen 
dat ISVAG dezelfde ‘eigen’ optimalisaties doorvoert die geen significante 
investeringskosten / afschrijving vereisen: 

� Grotere Condensatoroppervlak Luchtkoeler:  installatie in 2012 ter 
waarde van € 2mio en afgeschreven over het resterende termijn (10 
jaar). Deze installatie laat toe de massadoorzet met 5% te laten 
toenemen zodat 5% meer stroom kan opgewekt worden. 
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� Eigen Verbruik Elektriciteit: ISVAG zal een deel van de opgewekte 
stroom (10%) aanwenden voor eigen gebruik. 

• Nieuwbouw:  Er wordt verondersteld gestart te worden met de bouw van de 
nieuwe installatie op 1.1.2017 en dat de bouw 2 jaar zal duren. De installatie 
zal dan ook operationeel zijn vanaf 1.1.2019. Vijf jaar wordt verondersteld 
voldoende lang te zijn voor de voorbereidende maatregelen en 
werkzaamheden (zoals de verwerving van de gronden, de aanstelling van 
ontwerpers, de uitwerking van het ontwerp, de openbare aanbesteding voor 
de bouw, de milieuvergunningsaanvraag, …). De installatie wordt 
verondersteld 140 miljoen (prijspeil 2008) te kosten, betalingen die worden 
gespreid over 2 jaar (duur bouw) en geïndexeerd aan 2 % per jaar.  

� Capaciteit:  De nieuwe installatie zal een capaciteit hebben van 170 k 
ton op jaarbasis. Om rekening te houden met shutdowns wordt de 
werkelijke capaciteit gelegd op 160 k ton op jaarbasis.  

� Energie:  De nieuwe installatie wordt verondersteld dezelfde efficiëntie 
te behalen als een volledig geoptimaliseerde installatie. Dit komt 
overeen met 14% volume winst (160 / 140kton). 

� DeNOx: De nieuwe installatie wordt verondersteld een SCR DeNOx 
installatie te hebben. Dit gaat ten koste van 10% van de opgewekte 
stroom. 

� Financiering:  Er wordt uitgegaan van de nieuwe installatie volledig 
met een nieuwe lening te financieren. Sluitingskosten worden 
eveneens mee gefinancierd. Er geldt een rentevoet van 5,80% op de 
leningen op 20 jaar. De lening wordt via een annuïteit afgelost. 

� Sluitings-  & Saneringskosten : €11 miljoen (prijspeil 2008, 
geïndexeerd aan 2%) aan sluitings- en saneringskosten verondersteld 
(bron: Directie ISVAG). Deze kosten worden geactiveerd en 
afgeschreven over 20 jaar. 

 
  

 

 
Figuur 15 : Evolutie nettokostprijs , resultaat en kasstroom scenario 6 

 
 

Resultaten:  

� NKP:  De NKP verloopt licht beter in vergelijking met het AS-IS scenario tot 2017 
waarna begonnen wordt met de bouw van de nieuwe installatie. De NKP van de 
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kasstromen stijgt drastisch tot meer dan 500 euro/ton, wat de prijs zou zijn om de 
nieuwe installatie te financieren enkel met kasstromen van de periodes zelf (zonder te 
lenen). De NKP van de kasstromen stabiliseert zich rond 135 euro maar stijgt 
geleidelijk. Dit is te wijten aan het feit dat inkomsten uit niet-afval minder snel stijgen 
in vergelijking met de kosten. Voornamelijk de kosten van financiering wegen hierop. 
De NKP van de resultaten ligt na de bouwfase hoger (rond 150euro /ton) omwille van 
de nieuwe afschrijvingen maar daalt geleidelijk. 
 

� Resultaat & Kasstroom: De resultaten en kasstromen vertonen een gelijkaardige 
conclusie. Na de bouw van de nieuwe installatie vertonen de resultaten een 
aanzienlijke knik omwille van de hoge financieringskosten. Na de bouwfase bedraagt 
het maximale dividend ongeveer €1,5 mio. Deze stijgt geleidelijk tot € 9mio. De 
maximale dividenden worden hierboven ook aangegeven in aan andere kleur 
(donkerblauw) vanaf 2023, gezien de onzekerheid van deze assumpties (zie ook 
opmerking onder § 4.2.3) 
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4.1.11 Conclusie Businesscases 

 
Hierna wordt een samenvattend overzicht gegeven van de nettokostprijs, zowel voor 
de kasstroom als voor het resultaat, van alle businesscases samen. 
 

 
 

Figuur 16: Overzicht van de Nettokostprijs (kasstroom) voor alle scenario’s 

 

 
Figuur 17: Overzicht van de Nettokostprijs (resultaat) voor alle scenario’s 

 

Bij een tijdelijke verlenging van de activiteiten op de huidige site blijkt dat de 
optimalisatiescenario’s zonder SCR DeNOx-installatie de beste resultaten 
voorleggen, ongeacht de termijn van de verlenging. Vanuit een financieel standpunt 
wegen eventuele opbrengsten niet op tegenover de investerings-, afschrijvings- en 
eventuele financieringskosten. Een korte tijdelijke verlenging of zelfstandig een 
nieuwe site bouwen blijven financieel het minst aantrekkelijk. 

Een andere belangrijke conclusie is dat de nettokostprijs van de vennoten aanzienlijk 
daalt doorheen de tijd en ook veel lager ligt dan de werkelijke prijs die de vennoten 
betalen. Dit zorgt voor een aanzienlijke marge en levert dan ook veel beschikbare 
middelen op. Dit is voornamelijk te danken aan twee factoren: 
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(1) De financiering van de huidige installatie is vrijwel volledig afgelost bij de 
hernieuwing van de milieuvergunning, en de huidige installatie is bijna volledig 
afgeschreven; 
(2) Na optimalisaties spelen energie-inkomsten een zeer belangrijke rol, en dalen de 
kosten van verwerking door derden. Niet-afvalinkomsten kunnen in belangrijke mate 
de kosten dekken. 

 

De eerste factor verklaart in belangrijke mate waarom zelfstandig investeren in een 
nieuwe installatie vanuit financieel oogpunt minder interessant is. Het brengt een 
grote afschrijvingslast met zich mee, gekoppeld aan een bijkomende financiering. 
Indien men het volledige bedrag leent impliceert dit lagere dividenden in de periodes 
na nieuwbouw omwille van de hoge financieringslast.  

Daarenboven dient men rekening te houden met behoorlijke sluitings- en 
saneringskosten voor de huidige site. De NKP zal met andere woorden aanzienlijk 
hoger liggen in vergelijking met de optimalisatie van de huidige situatie, en er zal 
minder uitgekeerd kunnen worden aan de vennoten van ISVAG. 

De tweede factor is van groot belang en leidt tot een lage NKP in de 
optimalisatiescenario’s tot 2023. Dit zou betekenen dat de vennoten praktisch niet 
zouden hoeven te betalen voor de verwerking van afval. Deze conclusie is echter in 
grote mate afhankelijk van de gehanteerde assumpties. In de businesscase met 
verlenging tot 2023 wordt bijvoorbeeld aangenomen dat er geen negatieve evolutie is 
van de energieprijzen en dat men via nieuwe contractonderhandelingen / 
marktbevraging kan komen tot een uitbreiding van het vermogen van de turbine. 
Daarenboven houden de scenario’s geen rekening met eventueel bijkomende kosten. 
Er zijn met andere woorden veel onzekerheden verbonden aan het bekomen van 
deze zeer lage NKP. Er kan echter wel geconcludeerd worden dat de optimalisaties 
ervoor zorgen dat de niet-afvalinkomsten in grote mate de operationele kosten 
kunnen dekken in de huidige installatie. De nettokostprijs per ton afval voor de 
vennoten, zal met andere woorden aanzienlijk lager liggen. 
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4.2 Carbon footprint 

 
Een carbon footprint analyse (CFP) geeft een maat voor de broeikasgasemissies 
(voornamelijk CO2, CH4 en N2O) van een product, een proces of een systeem, en het 
resultaat wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten (Figuur 18 ). In de context van 
voorliggend rapport, wordt de CFP gebruikt om de prestatie van verschillende 
alternatieve verwerkingssystemen voor 1 ton restafval met elkaar te vergelijken. De 
inzameling van het afval en het transport zijn niet inbegrepen in de doorgerekende 
alternatieven32. De systeemgrens van de alternatieven ligt dus bij de aflevering van 
het afval aan de verwerkingsinstallatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 18: Elementen beschouwd in de Carbon Footprint Analyse. 

 
Hiervoor worden massa- en energiebalansen opgesteld met een beschrijving en 
kwantificatie van alle inputs en outputs van de verschillende alternatieven. Behalve 
de directe impacts en emissies worden ook indirecte impacts meegeteld, zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts van het beschouwde systeem. 
 
Met directe impacts van het proces worden bijvoorbeeld de CO2-emissies via de 
schouw van het verbrandingsproces bedoeld.  
 
Indirecte impacts stroomopwaarts van het verbrandingsproces hebben betrekking op 
impacts die gerelateerd zijn aan de productie of voorziening van de inputs voor de 
verbrandingsinstallatie. Bijvoorbeeld: het elektriciteitsverbruik tijdens de verbranding 
veroorzaakt op zich niet rechtstreeks broeikasgasemissies, maar de productie van de 
elektriciteit en de winning van de brandstoffen waaruit de elektriciteit wordt 
geproduceerd veroorzaken deze wel.  
 
Indirecte impacts stroomafwaarts van het verbrandingsproces hebben betrekking op 
impacts die gerelateerd zijn aan de outputs van de verbrandingsinstallatie. 

                                                
32 De emissiekosten gerelateerd aan het transport werden wel begroot in § 2.3.2 
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Voorbeelden zijn de CO2-emissies die gepaard gaan met het transport van de 
bodemas naar de stortplaats en met de manipulaties van de bodemas op de 
stortplaats, en ook de impacts die vermeden worden door de opwekking van 
elektriciteit bij afvalverbranding (waardoor elektriciteitsopwekking via klassieke 
centrales vermeden wordt). 
 
De alternatieven waarvoor een CFP analyse werd uitgevoerd zijn dezelfde als bij de 
business cases. Detailgegevens over de massa- en energiestromen die per scenario 
zijn meegenomen in de carbon footprint analyse zijn terug te vinden in Bijlage 5 . 
Voor het bepalen van de CO2-equivalentiefactoren per input en output wordt de Eco-
invent database (Recipe Midpoint methode) gebruikt. 
 
De resultaten worden samengevat in Tabel 6 en weergegeven in Figuur 19. 
 
 De resultaten zijn voor alle scenario’s zowel voor ‘input’ als ‘proces’ hetzelfde, en 
verschillen enkel voor ‘output’33. Wat betreft carbon footprint zit het verschil in de 
scenario’s dus enkel in de hoeveelheid energierecuperatie (en de daaraan 
gekoppelde vermeden klassieke elektriciteitsproductie). De scenario’s met de meeste 
energierecuperatie scoren daardoor het beste, namelijk AS IS, optimalisatiescenario 
0 (verlenging tot 2031 + energie optimalisaties), optimalisatiescenario 1 (tijdelijk 
verlengen 2018 + energie optimalisaties) en optimalisatiescenario 3 (tijdelijk 
verlengen 2023 + energie optimalisaties). 
 

Tabel 6: Carbon footprint van alternatieven besproken in de businesscases. 

 
kg CO2 eq. 
/ ton afval 

AS IS Optima lisatie -
scenario 0 

Optimalisatie -
scenario 1 

Optimalisatie -
scenario 2 

Optimalisatie -
scenario 3 

Optimalisatie -
scenario 4 

INPUT 59 59 59 59 59 59 

PROCES 514 514 514 514 514 514 

OUTPUT -218 -218 -218 -207 -218 -207 

Totaal CFP 356 356 356 367 356 367 

- Optimalisatiescenario 0: Verlengen tot 2031 + energie optimalisaties;  

- Optimalisatiescenario 1: Tijdelijk verlengen tot 2018 + eigen optimalisaties; 

- Optimalisatiescenario 2: Tijdelijk verlengen tot 2018 + eigen optimalisaties + DeNOx; 

- Optimalisatiescenario 3: Tijdelijk verlengen tot 2023 + energie optimalisaties; 

- Optimalisatiescenario 4: Tijdelijk verlengen tot 2023 + energie optimalisaties + DeNOx; 

 
Voor de alternatieven ‘nieuwbouw verbrandingsinstallatie’ en ‘herverdelen’ werd geen 
aparte CFP-analyse uitgevoerd, omdat voor deze alternatieven wordt uitgegaan van 
eenzelfde milieu-impact (en carbon footprint) als voor het optimalisatiescenario dat 
weerhouden zal worden. 
 
  

                                                
33 De optimalisaties m.b.t. dioxine- en NOx-emissies hebben geen effect op de carbon footprint; daarom komt de 

carbon footprint van een scenario met enkel ecologische optimalisatie overeen met het AS IS scenario. 
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Figuur 19: Carbon footprint analyse van alternatieven besproken in de business cases. 

 

4.2.1 Conclusie Carbon Footprint 

 

Bij een tijdelijke verlenging van de activiteiten op de huidige site blijkt dat de 
optimalisatiescenario’s zonder SCR DeNOx-installatie (AS IS, Optim0, Optim1 en 
Optim3) de beste resultaten voorleggen, ongeacht de termijn van de verlenging. 
Vanuit carbon footprint bekeken brengt de installatie van een SCR DeNOx installatie 
enkel een vermindering van de mogelijke energierecuperatie met zich mee, en 
hierdoor minder vermeden CO2-emissies door klassieke 
elektriciteitsproductiecentrales.  

Het verschil tussen de scenario’s AS IS, Optim0, Optim1 en Optim 3 enerzijds, en 
Optim2 en Optim4 anderzijds zit in de hoeveelheid energierecuperatie (en de 
daaraan gekoppelde vermeden klassieke elektriciteitsproductie). 
De scenario’s met de meeste energierecuperatie per ton afval (AS IS, Optim0, 
Optim1 en Optim3) hebben de laagste carbon footprint en veroorzaken dus het 
minste impact per ton afval op gebied van broeikasgasemissies. 
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5 SLOTBESCHOUWINGEN EN EINDADVIES  

 
De Toekomststudie dient een volledig, onderbouwd en consistent antwoord te geven 
op de volgende centrale vraagstelling: 
 

Op welke wijze kan de intergemeentelijke samenwerking ISVAG haar 
maatschappelijke opdracht, nl. de verwerking van afval der deelgenoten, verder 

invullen na 1 september 2011? 
 
Fase 1 van deze studie (evaluatie AS IS en identificeren van toekomstalternatieven) 
leidde tot de definitieve conclusie dat onmiddellijke sluiting van ISVAG per 01/09/11 
niet wenselijk is. Onmiddellijke sluiting vraagt nl. om een prompte oplossing voor de 
huidige afvalstromen, gezien ISVAG’s statutaire verantwoordelijkheid, maar deze 
oplossing is niet automatisch beschikbaar in Vlaanderen voor 2011. Bovendien 
dreigen de ISVAG vennoten niet langer de vruchten te kunnen plukken van een 
schuldenvrije situatie vanaf 2012 en van een op ecologisch en energetisch vlak 
performante BBT verbrandingsinstallatie.  Tenslotte stellen zich tal van juridische en 
organisatorische complexiteiten waarvan het risico bestaat dat zij niet tijdig opgelost 
geraken per 01/09/11. 
 
Fase 3 van de studie zocht - via aanvullende detailanalyses34, een carbon footprint en 
een financiële business case - naar sterktes en zwaktes van ‘doorgaan op de huidige 
site voor een nieuwe, normale vergunningstermijn van 20 jaar (tot 2031 dus)’ versus 
‘na verloop van een bepaalde termijn stoppen op de huidige site en die termijn 
gebruiken om een sluitende oplossing uit te werken voor de ISVAG afvalstromen door 
definitieve herverdeling van aangevoerde tonnen afval dan wel door nieuwbouw’ om 
alzo het meest duurzame scenario te selecteren.  Bij het uitwerken van deze twee 
hoofdscenario’s (doorgaan versus tijdelijk verlengen) zijn nadrukkelijk 
optimalisatiemogelijkheden betrokken die zowel tot milieutechnische dan wel tot 
financiële optimalisaties zullen leiden. De synthese van deze oefening is vervat in een 
gedetailleerde SWOT-analyse waarbij de na Fase 1 nog overblijvende 
toekomstalternatieven ook zijn bekeken in functie van eventuele opportuniteiten en 
bedreigingen die de betreffende alternatieven respectievelijke kunnen versterken dan 
wel verzwakken.  Opportuniteiten en bedreigingen hangen dan weer samen met drie 
mogelijke toekomstbeelden voor afval in Vlaanderen en in Europa (gaande van 
traditioneel Vlaams (Toekomstbeeld I), gecontroleerd vooruitstrevend Vlaams 
(Toekomstbeeld II) tot zeer vooruitstrevend Europees (Toekomstbeeld III)). 
 
De SWOT toont een duidelijk voorkeursalternatief,  
 
een nieuwe vergunning aanvragen voor de normale ver gunningstermijn van 20 
jaar en doorgaan op de huidige site tot minstens de  reeds vastgelegde looptijd 
van de intercommunale ISVAG (i.c. 2023), mits uitbr eiding van het vermogen 

                                                
34 Detailanalyses inzake (1) optimalisatiemogelijkheden op de huidige site, (2) alternatieve locaties, (3) alternatieve technieken, 

(4) wenselijkheid van nieuwbouw, (5) mogelijke termijnen bij tijdelijke verlenging en (6) scope en vorm van 

samenwerkingsverbanden met andere publieke / private partners 
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van de  stoomturbine (via contractbespreking / mark tbevraging) in combinatie 
met het op korte termijn vergroten van de capacitei t van de luchtkoeler en het 
plaatsen van een extra meetpunt bij de bestaande ni et-katalytische DeNOx 
installatie (ambitie 100 mg NOx/Nm³).  Vóór 2023 mo et een nieuwe grondige 
evaluatie gebeuren over de al dan niet verderzettin g van de activiteiten op de 
ISVAG site gezien: (1) in 2023 de statutaire termij n van ISVAG in principe 
afloopt, (2) er voor de huidige - tegen dan boekhou dkundig volledig 
afgeschreven – roosteroven er mogelijk een alternat ieve BBT beschikbaar zal 
zijn 35 (aangezien ISVAG ambieert om op elk moment state-o f-the-art te blijven), 
(3) de situatie van de Vlaamse en Europese afvalmar kt op dat moment mogelijk 
veranderd zal zijn en deze gewijzigde context mee i n overweging kan genomen 
worden en (4) de rechtsfiguur van een intercommunal e mogelijk niet langer 
houdbaar zal zijn. 
 
De specifieke SWOT matrix voor dit alternatief is hierna weergegeven (zie Bijlage 6  
voor de SWOT’s van de andere onderzochte scenario’s): 

                                                
35 Een techniek die momenteel BBT is, zal niet plots niet-BBT worden; er wordt in BBTs altijd rekening gehouden 
wordt met afschrijvingstermijnen van installaties. Omdat momenteel nog nieuwe roosterovens vergund worden, 
zullen roosterovens nog zeker 20 jaar bestaan, mogelijk wel mits aanpassingen (zoals verbeterde 
energierecuperatie, minder NOx,…). Als een nieuwe technologie duidelijk beter scoort dan roosteroven, zal die in 
de volgende BBT opgenomen worden, en zal het vanaf dan moeilijker zijn om een roosteroven vergund te krijgen, 
maar momenteel is dit nog niet aan de orde.  
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SWOT-matrix voorkeursalternatief 
Doorgaan op de huidige site tot minstens 2023 mits:  

• een nieuwe vergunning voor de normale termijn van 20 jaar (tot 2031) 
• groter condensatieoppervlak luchtkoeler 
• heraanbesteding stoomturbine 
• eigen verbruik elektriciteit 
• extra meetpunt bij bestaande niet-katalytische DeNOx installatie 

 

Sterkten van het alternatief Zwakten van het alternatief 
• behoud en zelfs nog versterking van ISVAG als ‘cash cow’ voor de 

vennoten (ook door interesten op liquide middelen) 
• sterkste toename energie-inkomsten (ISVAG als energieproducent ipv 

eindverwerker) icm afname kosten eindverwerking door derden wegens 
tijdelijke capaciteitstekorten 

• maximale benutting van energetische en ecologische mogelijkheden 
• verdere reductie in NOx emissies (tot 100 mg NOx/Nm³), zij het minder dan 

bij installatie SCR 
• laagste logistieke transportkost in vergelijking met beschouwde alternatieve 

locaties 
• weinig juridische complexiteiten tot 2023 (enkel marktbevraging nodig voor 

optimalisaties en onderhandeling energiecontract) 
• eventuele sluitingskosten huidige site worden uitgesteld tot na 2023 

 

• beperkte tot geen marktgedrevenheid 
• unimodale bereikbaarheid van de site blijft 
• weinig ‘prikkels’ om roosteroven (die in 2018 boekhoudkundig 

afgeschreven zal zijn) om te schakelen volgens de laatste nieuwe 
technologische ontwikkelingen 

• focus op eindverwerking en niet op optimalisatie globaal afvalbeheer 
• energie-inkomsten afhankelijk van uitkomsten energie-contract 

 

Opportuniteiten  die het alternatief kunnen verster ken Bedreigingen die het alternatief kunnen  verzwakken  
• OVAM beleid dat mikt op maximale benutting bestaande installaties icm 

toepassing van het nabijheidsprincipe (vooral bij Toekomstbeeld I en II) � 
OVAM stelt ISVAG niet in vraag 

• stijgende markttarieven voor verbranding van restafval (vooral bij 
Toekomstbeeld I en II) 

• afnemende gezondheid van de gemeente- en stadsfinanciën waardoor 
behoefte ontstaat aan bijkomende inkomstenstromen 
 

• lokaal (politiek en maatschappelijk) draagvlak niet eenduidig positief 
• innovatiedynamiek binnen de sector waardoor huidige BBT op termijn 

onder druk komt (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• afname volume huishoudelijk afval mede door (beleidsgericht) streven naar 

verticale integratie van de afvalketen (vooral bij Toekomstbeeld III met 
snellere klim op Ladder van Lansink) 

• afbouw Groene Stroom Certificaten 
• introductie van duurzame afvalmobiliteit bij internalisering van externe 

effecten in de vervoerskosten (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• dalende markttarieven (mede onder maatschappelijke druk) voor 

huishoudelijk afval (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• spanningen in het landschap van intercommunales 
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Wanneer vergeleken met alle andere onderzochte toekomstalternatieven en de AS 
IS, scoort dit alternatief het best omwille van de volgende sterkten: 
 
 
 
Het toont de beste balans tussen NOx verbetering en energierecuperatie zonder 
structurele ingrepen aan de huidige installatie 
 
Doorgaan tot minstens 2023 is een voldoende lange termijn om de gesuggereerde 
optimalisaties aan de eigen installaties door te voeren, in combinatie met de plaatsing 
van een stoomturbine met een groter vermogen . 
 
Na het verlopen van het huidige contract (in principe op 1.2.2013, doch is verlengbaar 
voor 5 jaar) kan via een martkbevraging een nieuw en gunstiger contract 
onderhandeld worden voor de stoomturbine. In dit voorkeursscenario wordt ook 
geopteerd om de huidige niet-katalytische DeNox (SNCR) installatie te behouden en 
de NOx emissies nog verder te reduceren door de bijplaatsing van een extra 
meetpunt zodat de ureum-injectie kan geoptimaliseerd worden 
 
Door deze ingreep is een ambitieniveau van 100 mg NOx/Nm³ haalbaar, wat toch ver 
beneden de huidige wettelijke norm is (200 mg NOx/Nm³). 
 
In twee scenario’s wordt door de  installatie van een katalytische DeNox (SCR)  een 
nog sterkere NOx reductie (tot 60 mg NOx/Nm³) mogelijk, maar dit gaat gepaard met 
structurele ingrepen aan de bestaande installatie.  Bovendien leiden ze tot 
energieverlies.  
 
Dit wordt ook duidelijk in de carbon footprints. De optimalisatiescenario’s zonder SCR 
DeNOx-installatie kunnen de beste resultaten voorleggen. Vanuit carbon footprint 
bekeken brengt de installatie van een SCR DeNOx installatie enkel een vermindering 
van de mogelijke energierecuperatie met zich mee, en hierdoor minder vermeden 
CO2-emissies door klassieke elektriciteitsproductiecentrales.  
 
In het scenario, waarbij in afwachting van de definitieve herverdeling van de stromen 
nog tijdelijk wordt doorgegaan op de huidige site tot 2013, worden geen optimalisaties 
meer voorzien zodat dit scenario op ecologisch en energetisch vlak het slechtste 
scoort.  
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Het biedt de meeste zekerheid op behoud en zelfs versterking van ISVAG als ‘cash 
cow’ voor de vennoten 
 
 
Ook op financieel vlak is doorgaan tot minstens 2023 te verkiezen boven de andere 
scenario’s. Er kunnen in dit scenario de meeste energie-inkomsten gegenereerd 
worden door de aanpassingen aan de luchtkoeler en de  turbine. Dit maakt dat 
enerzijds minder afval moet afgevoerd worden naar derden voor verwerking (dus 
minder kosten) en anderzijds kan meer energie gerecupereerd worden. 
 
Aangezien ISVAG tegen 2012 schuldenvrij is en de huidige installatie tegen 2018 
boekhoudkundig volledig afgeschreven zal zijn, daalt de nettokostprijs voor de ISVAG 
vennoten voor de verwerking van het afval aanzienlijk. Hoe langer deze situatie, hoe 
meer beschikbare financiële middelen dit oplevert voor de ISVAG vennoten, wat een 
aantrekkelijk perspectief is binnen de context van onder druk staande gemeente- en 
stadsfinanciën. Tot 2023 wordt aangenomen dat geen grote kosten nodig zullen zijn 
voor bijvoorbeeld structurele aanpassingen aan de installatie. 
 
Na 2023 zouden structurele aanpassingen, rekening houdende met de stand van de 
techniek, noodzakelijk kunnen worden, wat een ‘bedreiging’ kan zijn. Voorzien wordt 
dat de doorgevoerde optimalisaties tegen dan, zoals de huidige installatie nu, 
boekhoudkundig volledig afgeschreven zullen zijn. Wellicht ontwikkelen zich de 
komende jaren nieuwe technieken die tegen 2023 de huidige geoptimaliseerde 
installatie anders zullen beoordelen als het gaat om de BBT-status. Niettemin is het 
aangewezen een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen uitgaande van de huidige 
BBT-status van de installatie voor de normale termijn van 20 jaar (tot 2031); het 
dwingt namelijk niet om de gehele termijn uit te doen.  
 
 
Het is tot 2023 juridisch gezien de meest eenvoudige en minst risicovolle piste 
 
Het voorkeursalternatief is ook juridisch gezien het minst complexe van alle andere 
beschouwde scenario’s. In dit scenario is enkel een marktbevraging nodig voor de 
doorvoering van de optimalisaties en onderhandeling van het energiecontract.  In 
2023 houdt ISVAG in principe op te bestaan als intercommunale, behoudens een 
andersluidende beslissing bij bijzondere meerderheid door de Raad van Bestuur. 
Vanuit het normale bedrijfsstreven van een ‘going concern’ mag verondersteld 
worden dat de intercommunale zal blijven bestaan na 2023 tenzij er op dat moment 
zwaarwichtige redenen zijn om dat niet te doen. 
 
Zolang evenwel ISVAG als opdrachthoudende vereniging blijft bestaan en met de 
opdracht inzake afvalverwerking belast blijft, is het juridisch niet evident om die 
opdracht op een fundamenteel andere wijze te gaan realiseren, met name door de 
bestaande afvalstromen te gaan herverdelen naar andere partijen. 
 
In de scenario’s waarbij herverdeling van de stromen is voorzien vanaf 2018, en het 
scenario waarbij herverdeling op zeer korte termijn wordt voorzien (vanaf  2013) zal 
namelijk moeten overgegaan worden tot een voortijdige beëindiging van de 
samenwerking, welke een dubbele 3/4de meerderheid vraagt en (mogelijks) de 
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vereiste van de oprichting van een interlokale vereniging.  Daardoor scoren deze 
scenario’s op dit vlak aanzienlijk slechter in vergelijking met dit voorkeursscenario. 
 
Dit geldt ook voor het volgend onderzochte scenario: een nieuwbouw (vanaf 2018) 
kan weliswaar door ISVAG zelfstandig gerealiseerd worden, waarbij dan wel 
onzekerheid zou kunnen bestaan ten aanzien van het voortbestaan van ISVAG na 
2023, wat naar krediet verstrekkers toe mogelijk een obstakel kan zijn. Bij de 
realisatie van een nieuwbouw in een structureel samenwerkingsverband moet er ook 
over gewaakt worden dat ISVAG als opdrachthoudende verenging een eigen 
operationele activiteit behoudt en de volledige uitvoering derhalve niet overdraagt aan 
de partner. De juridische structurering zal desgevallend de nodige complexiteit 
vertonen. 
 
 
Het speelt tot 2023 goed in op het meest waarschijnlijke Toekomstbeeld voor afval, 
namelijk een gecontroleerd vooruitstrevend Duurzaam Vlaanderen (Toekomstbeeld 
II) 
 
Het voorkeursscenario speelt ook het meest in op de Toekomstbeelden I en II, zoals 
ze geschetst werden in Hoofdstuk 3 van dit rapport.  Toekomstbeeld II (een 
gecontroleerd vooruitstrevend Duurzaam Vlaanderen) wordt op basis van de huidige 
informatie als het meer waarschijnlijke gezien. 
 
Doorgaan tot 2023 en het doorvoeren van optimalisaties aan de huidige installatie is 
in lijn met het eerder sturende beleid van OVAM dat mikt op een maximale benutting 
van de bestaande installaties in combinatie met het nabijheidsprincipe, zoals wordt 
geschetst in de Toekomstbeelden I en II. In deze context zal ook de prijs voor 
restafval stabiel blijven, maar relatief hoog. Door de dividendenstroom die nog zal 
groeien tot 2023 wordt ruimte gegeven aan de gemeente- en stadsfinanciën.  
 
Anderzijds speelt het voorkeursscenario veel minder in op Toekomstbeeld III, waarbij 
gestreefd wordt naar een volledig vrije afvalmarkt die ambitieus is op het vlak van 
duurzame ontwikkeling, mede gestimuleerd door het beleid.  De kans dat de ISVAG 
installatie dan niet langer BBT zal zijn, wordt groter geacht in dit Toekomstbeeld, 
wegens de naar verwachting hogere innovatiedynamiek in de sector.  Tegen 2023 zal 
dit dan wellicht het geval zijn. 
 
De eventuele bedreiging van afbouw van de Groene Stroom Certificaten (is van 
toepassing in elk van de Toekomstbeelden) is aanwezig in alle toekomstscenario’s, 
behalve in het scenario dat uitgaat van sluiting van ISVAG in 2013, waarna de 
afvalstromen aan de markt worden aangeboden. De verbeterde en verhoogde 
energierecuperatie zorgt voor een flinke toename van de opbrengsten, waardoor de 
netto bijdrage van de vennoten voor de eindverwerking van een ton afval praktisch 
naar 0 evolueert.  
 
Door het verder inzetten op de Ladder van Lansink door andere spelers kan het 
volume huishoudelijk afval dat voor eindverwerking in aanmerking komt afnemen en 
anderzijds kunnen, onder maatschappelijke druk, de huidige markttarieven onder 
druk te komen staan. Bovendien kunnen spanningen rond de rol van 
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intercommunales ook als een bedreiging worden beschouwd in dit scenario en als 
verder geëvolueerd wordt naar een vrije markt.  
 
 
De terugvaloptie wanneer het voorkeursalternatief niet wordt weerhouden, is die van 
de korte pijn, maar houdt juridische en organisatorische complexiteiten en risico’s in: 
sluiten in 2013 zonder optimalisaties 
 
Niettegenstaande “doorgaan tot minstens 2023 en het op korte termijn doorvoeren 
van optimalisatiemogelijkheden met een nieuwe vergunning die loopt tot 2031” als 
duurzaam voorkeursalternatief uit de analyse komt, zullen tegen elk scenario, waarin 
niet de sluiting op korte termijn wordt weerhouden, bezwaren worden geuit door 
onder meer de omwonenden. Eveneens is het voorkeursscenario niet in lijn met wat 
sommige politiekers / beleidsvoerders hadden gehoopt. 
 
Indien om andere dan ecologische, energetische, financiële, economische en 
juridische motieven, het duurzaam voorkeursalternatief niet wordt weerhouden en 
met andere woorden de ecologische, energetische, financiële, economische en 
juridische criteria van duidelijk ondergeschikt belang zijn, scoort het scenario 
inhoudende de sluiting op korte termijn (2013) en de herverdeling van de 
afvalstromen het best. 
 
Dit scenario ’sluiting en herverdeling van stromen’ houdt echter heel wat risico’s en 
juridische complexiteiten in.  Zo bestaat de reële kans dat na 2013 geen ecologisch, 
energetisch en logistiek beter duurzaam alternatief voorligt of dat er een goede 
onderhandelde verwerkingsovereenkomst voorligt.  Dit scenario laat wel toe in te 
spelen op de ontwikkelingen die zich voordoen onder Toekomstbeeld III, bij een 
verdere vrijmaking van de afvalmarkt. 
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6 BIJLAGEN  
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Bijlage 1  
 

ACHTERGRONDINFORMATIE SELECTIEVE CATALYTISCHE 
REDUCTIE VOOR DENOX
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Optimalisatie DeNOx ISVAG 
 
De huidige installatie van ISVAG is voorzien van een SNCR-installatie (Selectieve Niet-
Catalytische Reductie) om de emissie van stikstofoxiden (NOx) naar de lucht te beperken. De 
SNCR is geïnstalleerd tussen de verbrandingskamer en vlak voor de ketel. 

 

Bij een SNCR-installatie wordt ureum ingespoten en reageert de ureum met stikstofoxiden 
tot de onschadelijke gassen stikstof en waterdamp. 

 

De gemiddelde NOx-emissie van ISVAG bedroeg in 2008 148 mg/Nm³ rookgas. Vlarem legt 
voor NOx een emissiegrenswaarde van 200 mg/Nm³ op. 

Door een betere sturing van de ureum-injectie (bvb gebaseerd op een NOx- of NH3-meting in 
de rookgassen zo dicht mogelijk na de SNCR) kan nog een aanzienlijke verbetering 
bekomen worden van het emissieniveau. Hiervoor wordt een ambitieniveau van 90 mg/Nm³ 
vooropgesteld. Dit ambitieniveau ligt onder de range die de BREF Waste Incineration 
opgeeft (120-180 mg/Nm³), maar is in de praktijk haalbaar zoals reeds bewezen bij 
verschillende verbrandingsinstallaties in Duitsland (waaronder MVR). 

 

Voor de toepassing van SCR (Selectieve Catalytische Reductie) op een 
huisvuilverbrandingsinstallatie vermeldt de BREF Waste Incineration een concentratierange 
voor NOx van 40 tot 100 mg/Nm³, en is een ambitieniveau van 60 mg/Nm³ realistisch. 

 

Bij de eventuele overschakeling van een SNCR naar een SCR bij een 
afvalverbrandingsinstallatie moet met volgende technische aspecten rekening gehouden 
worden: 

• Om deactivatie van de katalysator te voorkomen moet een SCR aan het einde van de 
rookgaszuivering geplaatst worden; voor ISVAG is de best mogelijke locatie voor een 
SCR tussen de bestaande mouwenfilter en natte gaswassing; 

• Door het concept van een SCR is het drukverlies over de installatie groter dan bij 
SNCR; bij overschakeling op SCR moet het design van de hele installatie herbekeken 
worden en moet een bijkomende ventilator geïnstalleerd worden om het drukverlies 
te compenseren; 

• De katalysator van een SCR moet, afhankelijk van de juiste samenstelling van de 
katalysator, op een temperatuur tussen 180 en 450 °C gehouden worden. Courante 
SCRs werken bij een temperatuur van ongeveer 260 °C . Aangezien de rookgassen 
na de mouwenfilter gemiddeld een temperatuur van 160 °C hebben, moeten de 
rookgassen heropgewarmd worden alvorens ze naar de SCR gaan. Hiervoor kan 
energie uit de stoomketel van de bestaande installatie aangewend worden indien de 
temperatuur van de SCR onder de 240 °C ligt en moet  brandstof gebruikt worden 
indien de temperatuur hoger ligt. Indien stoom gebruikt wordt, is er minder energie 
beschikbaar voor de productie van elektriciteit. Het totale energieverlies bij 
omschakeling van SNCR naar SCR bij ISVAG bedraagt maximaal 10 % van de 
huidige energierecuperatie. 

• Het gebruik van SCR heeft als bijkomend effect dat behalve NOx ook dioxines in de 
rookgassen gereduceerd worden. Gezien de reeds lage dioxineconcentraties van 
ISVAG zal dit effect echter zeer beperkt zijn; 
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Verder zijn zowel de investerings- als de onderhoudskost voor een SCR beduidend groter 
dan voor een SNCR. De investeringskost voor een SCR voor ISVAG komt op ongeveer 10 
M€. 

 

Omwille van de combinatie van al deze technische gegevens en het feit dat de daling van 
100 naar 60 mg/Nm³ de impact van NOx-emissie van ISVAG op de leefkwaliteit van de 
directe omgeving bovendien niet significant zal verbeteren, wordt de overschakeling op een 
SCR niet aangewezen. 
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Bijlage 2  
 

Sortering en voorbehandeling grof vuil
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Sortering en voorbehandeling grof vuil 
 
Door het opgehaalde grof vuil te sorteren en/of voor te behandelen kan de uiteindelijk te 
verwerken hoeveelheid gereduceerd worden en worden bij voorkeur herbruikbare of 
recycleerbare stromen uitgesorteerd. 
 
ISVAG ontvangt jaarlijks ongeveer 40.000 ton grof vuil. Een volledige installatie voor 
sortering en voorbehandeling van dergelijke hoeveelheid grof vuil zal ongeveer dezelfde 
grootte hebben als de huidige bunkerinstallatie van ISVAG. 
 
Samenstelling grof vuil 
 
De samenstelling van grof vuil verschilt significant van de samenstelling van restafval (zie 
Figuur a en Figuur b) : grof vuil bevat typisch minder (vochtig, laag-calorisch) GFT-afval dan 
restafval en heeft een aanzienlijk groter aandeel houtafval. Verder zit in grof vuil ook meer 
metaalafval dan in restafval. 
 
 

 
Figuur a: Samenstelling grof  vuil 
 

 
Figuur b: Samenstelling restafval 
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Sortering/voorbehandeling grof vuil 
 
Dit verschil in samenstelling tussen grof vuil en restafval biedt de kans om het grof vuil voor 
te behandelen of te sorteren vóór eindverwerking samen met het restafval. 
 
Een dergelijke voorbehandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit een (manuele) sortering, een 
verkleining van het resterende afval en een mechanische scheiding van de verkleinde fractie. 
De manuele sortering (sorteertafel of sorteerband) dient om grotere stukken niet-brandbaar 
materiaal uit te sorteren zodat deze niet als ballast mee door de verbrandingsinstallatie gaan.  
Door het resterende materiaal vervolgens te verkleinen met een shredder wordt het 
gehomogeniseerd. 
In een mechanische scheidingsinstallatie (zeving, windzifting, harde-delen-afscheiders, 
ballistische uitwerpers, magneten, inductieve scheiders,…) kan het afval vervolgens verder 
gescheiden worden in een metaalfractie (ferro, non-ferro), een inerte fractie (glas, zand, 
stenen,…) en een brandbare fractie. Door het verwijderen van de niet-brandbare fracties zal 
de gemiddelde energie-inhoud van de resterende fractie toenemen. 
 
Deze sortering en/of voorbehandeling kan zowel op de site van ISVAG gebeuren als bij een 
bestaand containerpark. Indien dit op ISVAG gebeurt, biedt dit het voordeel dat de brandbare 
fractie direct aan de ovens gevoed kan worden. Indien het bij een bestaand containerpark 
gebeurt, biedt dit het voordeel dat de uitgesorteerde fracties (voornamelijk metalen en 
inerten) direct kunnen samengevoegd worden met andere gelijkaardige stromen uit het 
containerpark. 
 
De aanpak voor grof vuil kan desgewenst ook gefaseerd aangepakt worden. 
In een eerste fase kan de aanpak voor grof vuil beperkt worden tot de sortering (en 
verkleining). De tweede fase behelst dan de uitbreiding met mechanische scheiding. 
Na een zekere evaluatieperiode en een analyse van de (economische en ecologische) 
impact van de eerste fase, kan dan alsnog gekozen worden om over te gaan tot een 
mechanische scheidingsinstallatie. 
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Bijlage 3  
 

BESCHRIJVING VAN DE LOCATIES EN ANALYSE VAN HET 
TRANSPORT
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Overzichtskaart beschouwde locaties in of nabij het  verzorgingsgebied van ISVAG 
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Indaver Doel 

Beschrijving locatie  
 
Situering: 
 
Adres: Haven 1940, Molenweg, 9130 Doel 
Coördinaten (Lambert ‘72): (143 395, 219 556) 
Oppervlakte: 40,7 ha 
 
Karakteristieken van het terrein en de omgeving: 
 
Deze site van Indaver is gelegen in de voormalige polders van de Waaslandhaven (Noord), 
tussen de R2 (Liefkenshoektunnel) en het Deurganckdok. De percelen van Indaver worden 
begrensd door de Sint-Antoniusweg, de Molenweg en het Geslecht. De locatie situeert zich 
daarmee centraal op het “eiland” dat wordt gevormd door de Schelde en de dokken 
(Deurganckdok, Doeldok, Verrebroekdok en Vrasenedok) en dat volledig wordt beheerst 
door industrie. Enkel de Schelde zelf wordt nog omzoomd door een smalle groenstrook. In 
deze groenzone bevindt zich ook het Fort Liefkenshoek, op ca. 1 km ten NO van de site. 
 
Op de site bevinden zich 3 roosterovens voor huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar 
bedrijfsafval, met energierecuperatie. Daarnaast zijn er 3 wervelbedovens met terugwinning 
van energie en uitgebreide gaswassing voor industrieel slib en vaste afvalstoffen. Er zijn 
installaties voor de voorbehandeling van energierijke afvalstoffen en voor de behandeling 
van assen en kwikhoudende afvalstoffen. Tenslotte is er een deponie voor gevaarlijke 
afvalstoffen en reststoffen vanverbranding en/of de behandeling van afvalstoffen (Categorie 
1) en voor anorganisch niet-gevaarlijk afval met een laag gehalte aan biologisch afbreekbare 
stoffen (Categorie 2). 
 
Eigendom:  
 
De activiteiten van Indaver situeren zich volgens het kadasterplan op3 kadastrale percelen, 
die eigendom zijn van de MGI Linkeroever (Maatschappij voor Grond- en 
Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied). Indaver oefent op deze percelen 
het recht van erfpacht uit. Eén van de 3 percelen ligt braak. Zie verder voor kadastrale 
gegevens. 
 
Bestemmingsplannen: 
 
1. Gewestplan (GIS Data Vlaanderen) 
De site zelf: zeehavengebied type 2 (1048).  
Omgeving: zeehavengebied type 2 (1048) en natuurgebied met erfdienstbaarheid (t.a.v. 
transport- en pijpleidingen) (0730) (ten oosten van de site) 
 
2. Gewestelijk RUP 
Site zelf: Op deze plaats is er geen Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht. 
Omgeving: Onmiddellijk ten westen van de site (grenzend aan de site) is het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan "Waaslandhaven fase 1 en omgeving-" van kracht. 
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3. Natura 2000:  
Site zelf: Vogelrichtlijn Schorren en polders van de Beneden-Schelde 
Omgeving: Habitatrichtlijn Schelde en Durme-estuarium 
 
4. Vogelatlas:  
De braakliggende terreinen en waterpartijen in de Waaslandhaven zijn een pleistergebied en 
broedgebied van nationaal belang voor onder meer ganzen, zangvogels, meeuwen, eenden, 
roofvogels en steltlopers. Tevens speelt dit gebied een belangrijke rol voor de slaaptrek van 
meeuwen en voedseltrek van eenden 
 
5. VEN en IVON: 
Site zelf: NVT 
Omgeving: oevers van de Schelde: VEN-gebied : De Slikken en schorren langsheen de 
Schelde. Type gebied: Grote eenheid natuur (gen). 
 
6. Landschapsatlas: 
Site zelf: NVT 
Omgeving: Ankerplaatsen: Brakwaterschorren langsheen de Schelde ten noorden van 
Antwerpen; Traditionele landschappen : Schelde-estuarium met brakwater  
 
Afzetmogelijkheden stoom, warmte en elektriciteit: 
 
Deze locatie bevindt zich in een industriegebied (Waaslandhaven), op relatief grote 
afstanden van woonkernen. Er zijn potentieel mogelijkheden om gerecupereerde energie af 
te zetten bij de omliggende bedrijven. Stadsverwarming is moeilijk haalbaar. 
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Luchtfoto en kadastergegevens  
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Analyse van het afvaltransport  
 
Basis situatie (alle afvalverkeer via de weg) 
 
Er werd nagegaan wat de gevolgen zijn indien al dit verkeer afgewikkeld zou worden naar de 
site van Indaver te Doel. Het resultaat is te zien in volgende Figuur (Fig. a ): 
 

 
Figuur a:  Verkeersafwikkeling naar de site van Indaver te Doel, waarbij al het 

afvaltransport over de weg plaatsvindt  
 
Hierbij kan worden opgemerkt dat er in dit scenario zo’n 62 vrachtwagens met afval over de 
R1 ring noordwaarts rijden. Dit cijfer is iets lager dan de eerder berekende belasting bij 
transport naar de ISVAG site. Opvallend is daarentegen wel dat er een sterk verhoogde 
belasting op het noordelijk stuk van de R1 ring is (tot 149 vrachtwagens), en op het 
noordelijk deel van de A12 (tot 168 vrachtwagens). Hoofdreden is dat dit voor alle 
aangesloten gemeentes de zo goed als enige toegangsroute tot de site van Indaver Doel is. 
 
De impact van dit afvalverkeer op de R1 ring wordt als volgt berekend: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de R1 ring 
noordwaarts rijdt komt neer op 64.646 (gemeten aan de uitgang van de 
Kennedytunnel richting Nederland, kolom T24, Bijlage 4, rapport fase 1). Kijken we 
enkel naar het verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 56.936 voertuigen 
(kolom T16, Bijlage 4, rapport fase 1). Tussen 14u en 15u zijn dit zo’n 3.514 
voertuigen. 

 
• 62 en 149 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,10% e n 0,23% van het totale 

dagelijkse verkeersvolume op de R1 ring noordwaarts  uit, of 0,11% en 0,26% 
van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u.  

 
• Tussen 14u en 15u rijden er gemiddeld 15 en maximaa l 34 vrachtwagens naar 

de ISVAG site (zie rapport fase 1). Dit komt overee n met 1 vrachtwagen voor de 
meeste gemeentes, en ongeveer 5 vrachtwagens voor A ntwerpen (noord) en 
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Antwerpen (midden); voor de R1 ring noordwaarts bed raagt dit gemiddeld 
0,43% en maximaal 0,97% van het totale verkeer gedu rende dat uur. 

 
De impact op de A12 (noord) wordt als volgt berekend: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de A12 
(noord) noordwaarts rijdt komt neer op 25.693 (gemeten ter hoogte van het 
Albertdoek en Hoevenen, kolom T24, Bijlage 4, rapport fase 1). Kijken we enkel naar 
het verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 23.426 voertuigen (kolom 
T16, Bijlage 4, rapport fase 1). Tussen 14u en 15u zijn dit zo’n 1.469 voertuigen. 

 
• 168 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,65% van het  totale dagelijkse 

verkeersvolume op de A12 (noord) noordwaarts uit, o f 0,72% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. 

 
• Tussen 14u en 15u rijden er gemiddeld 15 en maximaa l 34 vrachtwagens naar 

de ISVAG site (zie rapport fase 1). Dit komt overee n met 1 vrachtwagen voor de 
meeste gemeentes, en ongeveer 5 vrachtwagens voor A ntwerpen (noord) en 
Antwerpen (midden); voor de A12 (noord) noordwaarts  bedraagt dit gemiddeld 
1,02% en maximaal 2,31% van het totale verkeer gedu rende dat uur. 

 
Deze situatie is, qua belasting op het wegennet, vergelijkbaar is met deze van het scenario 
waarin al het afvalverkeer naar de ISVAG site blijft afgewikkeld worden. Merk echter wel op 
dat de gemiddelde reistijd voor de gemeentes tot aan de site van de Indaver Doel (33 ± 8 
min. ) wel de hoogste is van alle beschouwde sites in de regio rond Antwerpen.  
 
 
Optie (via de binnenwateren met overslag aan Petrol eum Zuid) 
 
Er werd ook nagegaan wat de gevolgen zijn indien het afval van midden - en zuidelijk deel 
van het verzorgingsgebied eerst naar de locatie Petroleum Zuid gaan voor overslag en van 
daaruit over het water (de Schelde) naar Indaver Doel wordt getransporteerd. Het noordelijk 
deel van het verzorgingsgebied gaat rechtstreeks via de weg naar Indaver Doel. De 
gebruikte verdeling van de gemeentes in noordelijk deel, en midden en zuidelijk deel staat 
weergegeven in Tabel a. 
 
Tabel a:  Indeling verzorgingsgebied in noordelijk deel en midden+zuidelijk deel 
 

NOORDELIJK DEEL MIDDEN + ZUIDELIJK DEEL
ANTWERPEN (NOORD) ANTWERPEN (MIDDEN)
IGEAN (BRASSCHAAT) ANTWERPEN (ZUID)
IGEAN (BRECHT) BOOM
IGEAN (ESSEN) HEMIKSEM
IGEAN (KALMTHOUT) IGEAN (AARTSELAAR)
IGEAN (KAPELLEN) IGEAN (BOECHOUT)
IGEAN (MALLE) IGEAN (BORSBEEK)
IGEAN (NOORD) IGEAN (EDEGEM)
IGEAN (SCHILDE) IGEAN (HOVE)
IGEAN (SCHOTEN) IGEAN (KONTICH)
IGEAN (STABROEK) IGEAN (LINT)
IGEAN (WIJNEGEM) IGEAN (RANST)
IGEAN (WUUSTWEZEL) IGEAN (RUMST)
IGEAN (ZANDHOVEN) IGEAN (SCHELLE)
IGEAN (ZOERSEL) IGEAN (WOMMELGEM)

INDAVER (WILLEBROEK)
MORTSEL
NIEL
PUURS  
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Het resultaat van de belasting van het wegennetwerk is te zien in Fig. b . 
 

 
Figuur b: Verkeersafwikkeling over de weg naar de site van Indaver te Doel, waarbij 

enkel het noordelijk deel van het afvaltransport over de weg plaatsvindt 
 
In dit scenario rijden slechts 9 vrachtwagens met afval over de R1 ring zuidwaarts rijden. Het 
verkeer is ook meer gespreid over het wegennetwerk, waarbij de belasting op het noordelijk 
deel van de A12 zo’n 29 vrachtwagens bedraagt. 
 
De impact op de A12 (noord) is nu: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de A12 
(noord) noordwaarts rijdt komt neer op 25.693 (gemeten ter hoogte van het 
Albertdoek en Hoevenen, kolom T24, Bijlage 4, rapport fase 1). Kijken we enkel naar 
het verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 23.426 voertuigen (kolom 
T16, Bijlage 4, rapport fase 1). Tussen 14u en 15u zijn dit zo’n 1.469 voertuigen. 

 
• 29 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,11% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de A12 (noord) noordwaarts uit, o f 0,12% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. 

 
• Tussen 14u en 15u rijden er gemiddeld 15 en maximaa l 34 vrachtwagens naar 

de ISVAG site (zie rapport fase 1). Dit komt overee n met 1 vrachtwagen voor de 
meeste gemeentes, en ongeveer 5 vrachtwagens voor A ntwerpen (noord) en 
Antwerpen (midden); voor de A12 (noord) noordwaarts  bedraagt dit gemiddeld 
1,02% en maximaal 2,31% van het totale verkeer gedu rende dat uur. 

 
Eens alle vrachtwagens hun afval op de overslaglocatie aan Petroleum Zuid afgeleverd 
hebben, wordt dit afval per schip via de Schelde naar Indaver Doel gebracht. De afstand die 
gevaard wordt bedraagt zo’n 19 kilometer; de gemiddelde vaarrtijd bedraagt hier gemiddeld 
3 tot 4 uren. 

 

VOORSTEL



 

 
THV Ecobel –BO2/1885.010.R2(2)  - 31/5/2010 99 

 
TPUit-18.1N Rev1 

 

Hooge Maey 
 
Beschrijving locatie  
 
Situering: 
Adres: Haven 550, Moerstraat 99, 2030 Antwerpen 
Coördinaten (Lambert ‘72): (148 338, 222 154) 
Oppervlakte: 96,1 ha 
 
Karakteristieken van het terrein en de omgeving: 
 
De Intercommunale Vereniging Hooge Maey werd in december 1998 opgericht, met als doel 
de sanering en duurzame exploitatie van deze stortplaats met minimale risico's voor de 
omgeving. De site Hooge Maey bevindt zich in het noorden van het Antwerpse havengebied 
op de rechter Scheldeoever, vlak tegen het grondgebied van Stabroek. De site wordt 
ingesloten door de R2 (verbinding naar de Liefkenshoektunnel) in het noordwesten, de A12 
(Havenweg) in het noordoosten, en de spoorwegen in het zuiden.  
 
De Hooge Maey ligt op de overgang tussen de haven-gerelateerde industrie ten westen 
ervan, en de landelijke polders aan de andere kant van de A12, in het oosten. Het terrein 
strekt zich uit over 100 hectaren en werd voor de sanering ingedeeld in 4 zones. Elke zone 
heeft een eigen saneringsaanpak.  
 
Op de noordelijk gelegen zone (zone A) werd vroeger industrieel en huishoudelijk afval 
gestort, met een lokale verontreiniging door industrieel slib en teer als gevolg. De 
verontreiniging werd afgegraven. Deze zone is niet meer actief. Vandaag bevindt zich hier 
een bufferbekken met rietveld. Het regenwater van zone B wordt via deze zone afgevoerd 
naar het Schijn, dat ten noorden van de site passeert. 
 
In zone B, dat de westelijke hoek van het terrein van Hooge Maey vormt, werd gedurende 20 
jaar industrieel en huishoudelijk afval gestort. Om ervoor te zorgen dat het afval dat erin 
geborgen is geen invloed meer kan hebben op het milieu, werd deze zone geïsoleerd. 
Vandaag doet deze gesaneerde zone opnieuw dienst als stortzone. 
 
In de centraal gelegen zone C werd tot 16 juli 2009 afval gestort. Ondertussen is deze 
stortzone afgedekt, en heeft ze de vorm aangenomen van een “groene tafelberg”, die 
zichtbaar is vanop de A12. 
 
Zone D, op de oostelijke hoek van het terrein, werd gedeeltelijk in concessie gegeven aan 
een bedrijf dat het materiaal aanmaakt dat nodig is voor de eindafdek (Hydrostab) en een 
bedrijf dat bouw- en sloopafval recupereert 
 
Eigendom 
 
Eigendom van Hooge Maey. Zie verder voor kadastrale gegevens van omliggende percelen. 
 
Bestemmingsplannen 
 
1. Gewestplan (GIS Data Vlaanderen) 
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Site zelf: bijzondere industriegebieden (afvalverwerking) (1030) 
Omgeving: bufferzones (0600) (R2, Liefkenshoektunnel), ten N van site; industriegebieden 
(1000), ten N en ten W van de site; agrarische gebieden (0900), ten O van de site; 
reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's (1181), ten O van de site; gebieden 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (0200), ten Z van de site; 
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten (0702), ten Z van de site 
 
2. Gewestelijk RUP 
 
Site zelf: Op deze plaats is er geen Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht. 
Omgeving: GRUP Liefkenshoek Spoortunnel (ten N van de site); Gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan "Zeehaven Antwerpen rechteroever " Bietenveld"", ten O van de site. 
 
3. Natura 2000:  
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: De Kuifeend en Blokkersdijk (ten Z van site); Schorren en Polders van de 
Beneden-Schelde (ten O van de site); Habitatrichtlijn Schelde en Durme-estuarium 
 
4. Vogelatlas:  
 
De Hooge Maey is een broedgebied van nationaal belang voor o.a. zangvogels, meeuwen, 
eenden, zwanen, roofvogels en steltlopers. Tevens is het, samen met de omliggende 
gebieden, waaronder het natuurreservaat De Kuifeend, een pleistergebied van internationaal 
belang voor deze vogels. Tenslotte zijn de waterpartijen in het gebied ook van belang voor 
de slaaptrek en voedseltrek van respectievelijk meeuwen en eenden.  
 
5. VEN en IVON: 
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: Gemeente : Antwerpen Naam van het VEN-gebied : De Kuifeend Nummer van 
het VEN-gebied : 303 Type gebied : Grote eenheid natuur (gen) Datum invoegetreding : 31-
10-2003 Provincie : Antwerpen 
 
6. Landschapsatlas: 
 
Site zelf: NVT 
Omgeving : ten oosten van de site: Relictzones: Ontginningsblok Stabroek - Kapellen  
Ankerplaatsen : Poldergebied van Stabroek met overgangszone naar de Kempen  
Traditionele landschappen : Scheldepolders ten oosten van de Schelde  
 
Afzetmogelijkheden stoom, warmte en elektriciteit: 
De Hooge Maey bevindt zich in een industriegebied (in het Noordelijk deel van de Antwerpse 
haven). Er zijn potentieel mogelijkheden om gerecupereerde energie af te zetten bij de 
omliggende bedrijven, maar dan wel eerder voor verwarming dan voor toepassing in 
industriële processen. Vele van de omliggende bedrijven zijn immers loodsen en 
magazijnen. Stadsverwarming is waarschijnlijk moeilijk haalbaar, aangezien de site ca. 3 km 
verwijderd is van Stabroek, en ca. 11 km van Antwerpen. 
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Luchtfoto en kadastergegevens 
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Analyse van het afvaltransport 

 
Fig. c  geeft de verkeersafwikkeling weer indien al het afvaltransport afgewikkeld zou worden 
naar de site van de Hooge Maey.  
 

 
Figuur c:  Verkeersafwikkeling naar de site van de Hooge maey, waarbij al het 

afvaltransport over de weg plaatsvindt  
 
Dit scenario is qua verkeersdrukte bijna volledig vergelijkbaar met dat waarin al het 
afvalverkeer naar de site van Indaver Doel zou afgewikkeld worden. 
 
De gemiddelde reistijd (transport over de weg) naar de Hooge Maey bedraagt 28 ± 8 min . 
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Terrein aan het Albertkanaal te Merksem 
 
Beschrijving locatie  
 
Situering: 
 
Adres: Carettestraat 17, 2170 Merksem 
Coördinaten (Lambert ‘72): (154 718, 213 975) 
Oppervlakte: 1,4 ha 
 
Karakteristieken terrein en omgeving: 
 
Het perceel is gelegen naast het Albertkanaal ter hoogte van de Bocht van Merksem, in een 
industriegebied. Het werd via onteigening verworven door nv De Scheepvaart. Tussen 1969 
en 1994 werd het terrein gebruikt door Antwerpse Automobielwerken voor een garage met 
spuitcabine. Van 1994 tot 2000 was Carosserie Beerens nv er gevestigd.  
 
Hoewel de directe omgeving van de site wordt gedomineerd door de industrie langs het 
Albertkanaal, zijn er in de buurt ook vele woonhuizen aanwezig. Bovendien zijn er iets verder 
in de Carettestraat 2 voetbalterreinen, waardoor het industriële karakter van de buurt wat 
wordt getemperd. Het centrum van Merksem is slechts zo’n 600 meter verwijderd van de 
site. Bewoning in de noordrand van Antwerpen wordt dan weer fysisch van de site 
gescheiden door het Albertkanaal, de R1 (Viaduct van Merksem) en het Lobroekdok. 
 
Op dit moment is het terrein braakliggend. Het perceel zal deels afgegraven worden in het 
kader van de verbreding van het Albertkanaal ter hoogte van de Kop van Merksem. Alvorens 
dit gebeurt zal er echter tijdelijk een parking voor het Sportpaleis worden ingericht. Na de 
verbredingswerken is het de bedoeling van nv De Scheepvaart het terrein in concessie te 
geven van watergebonden industrie. 
 
Eigendom: 
 
Het terrein is eigendom van nv De Scheepvaart. Zie verder voor kadastergegevens van 
omliggende percelen. 
 
Bestemmingsplannen: 
 
1. Gewestplan (GIS Data Vlaanderen): 
 
Site zelf: industriegebieden (1000) 
Omgeving: gebieden voor dagrecreatie (0401) (voetbalveld ten N van de site); ambachtelijke 
bedrijven en kmo's (1100) (ten NO van de site); woongebieden (0100) 
 
2. Gewestelijk RUP: 
 
Site zelf: Op deze plaats is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening 
grootstedelijk gebied Antwerpen" van kracht. 
Omgeving: Ook in de ruimere omgeving is is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
"Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" van kracht. 
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3. Natura 2000:  
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: Habitatrichtlijn Schelde en Durme-estuarium 
 
4. Vogelatlas: NVT 
 
5. VEN en IVON: NVT 
 
6. Landschapsatlas: 
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: (ten N van de site): Relictzones: Kasteeldomeinen Schoten - Merksem - Deurne 
 
 
Afzetmogelijkheden stoom, warmte en elektriciteit: 
 
De site is gelegen in Merksem en is omringd door woongebieden, wat het een potentieel 
interessante locatie maakt voor de afzet van warmte onder de vorm van stadsverwarming. 
Verder zijn er omwille van de omliggende industrie langs het Albertkanaal ook enkele 
mogelijkheden voor de afzet van stoom of warmte naar omliggende bedrijven. 
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Luchtfoto en kadastergegevens 
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Analyse van het afvaltransport 
 
Fig. d  geeft de verkeersafwikkeling weer indien al het afvalverkeer afgewikkeld zou worden 
naar de site aan het Albertkanaal (deze locatie is van belang bij overslag).  
 

 
Figuur d:  Verkeersafwikkeling naar de site aan het Albertkanaal, waarbij al het 

afvaltransport over de weg plaatsvindt  
 
In dit scenario rijden zo’n 62 tot 102 vrachtwagens met afval over de R1 ring noordwaarts. 
De A12 is zo goed als ontlast; er is wel een verhoogde druk op de Noorderlaan in de buurt 
van het centrum van Antwerpen. De situatie is zeer vergelijkbaar met deze van de optimale 
locatie (zie ook het eindverslag van fase 1). 
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Petroleum Zuid 
 
Beschrijving locatie  
 
Situering: 
 
Adres: Scheldekaaien 1-6 2020 Antwerpen 
Coördinaten (Lambert ’72): (147 669, 205 340) 
Oppervlakte: 52,3 ha 
 
Karakteristieken terrein en omgeving: 
 
Petroleum Zuid is een gebied in de zuidelijke rand van de stad Antwerpen. De site wordt 
begrensd door de Schelde, de Generaal Armstrongweg, de spoorlijn Boom-Antwerpen en de 
Hobokense polder.  
 
Halverwege vorige eeuw was Petroleum Zuid het hart van de Antwerpse petroleumindustrie. 
Op vandaag heeft Petroleum Zuid echter een verlaten, post-industrieel karakter. Slechts een 
viertal bedrijven zijn er nog actief. Deze situeren zich in de als industriegebied bestemde 
cluster, aan de Scheldekaaien.  
 
Het grootste deel van het voormalige industrieterrein is verlaten. Op deze braakliggende 
gronden is de natuur zich spontaan weer beginnen ontwikkelen. De zuidkant van het gebied 
is op vandaag dus grotendeels “groen”. Van het vroegere vormingsstation, dat centraal 
gelegen is op Petroleum Zuid, worden enkel nog de meest oostelijke spoorbundels gebruikt.  
 
Eigendom: 
 
In de zone Petroleum Zuid zijn er eigendommen van de stad Antwerpen, het Fonds voor 
Spoorweginfrastructuur, het Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en het Vlaams 
Gewest. 
 
 
Bestemmingsplannen: 
 
Petroleum Zuid heeft reeds een lange en geladen geschiedenis achter de rug. De industriële 
activiteiten op Petroleum Zuid zijn ongeveer 100 jaar geleden gestart. In 1900 besloot het 
stadsbestuur om de petroleumtanks van het noorden van de stad over te brengen naar de 
locatie waar nu Petroleum Zuid gesitueerd is. In 1903 was het terrein volledig ingericht.  
 
Na de eerste wereldoorlog werd Petroleum Zuid een bloeiend industriegebied. Het was toen 
één van de belangrijkste toeleveringsgebieden voor petroleum in België en Europa.  
 
Bij de opmaak van het structuurplan Antwerpen in 1960 werd beslist dat Petroleum Zuid 
diende omgevormd te worden tot een gemengd woon- en groengebied. Vervolgens werd het 
gebied op het gewestplan van 1979 ingekleurd als gemengd woon- en parkgebied.  
 
Op het einde van de jaren ’80 en het begin van de jaren ’90 verliepen de concessies van 
veel petroleumbedrijven. Deze bedrijven verlieten het gebied en de installaties werden 
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afgebroken. De gronden kwamen braak te liggen. Omwille van zware 
bodemverontreinigingen werd het plan voor de hervorming tot een gemengd woon- en 
parkgebied van de baan geschoven.  
 
Onder druk van natuurverenigingen werd de bestemming voor het verlaten deel van 
Petroleum Zuid in 1995 omgezet naar parkgebied. Het deel van Petroleum Zuid aan de 
Schelde, waar nog enkele bedrijven actief waren, werd omgezet naar industriegebied. 
 
De afgelopen decennia groeide echter het besef rond de ontwikkelingsmogelijkheden van 
Petroleum Zuid. In 2001 besliste het stadsbestuur de herontwikkeling van Petroleum Zuid op 
te starten, en na een aantal verkennende studies werd in 2004 beslist om Petroleum Zuid te 
herontwikkelen tot een gemengd trimodaal bedrijventerrein in een groene omgeving. 
 
Het nieuwe bestuursakkoord 2007-2013 maakt van de herontwikkeling van Petroleum Zuid 
een prioriteit.   
 
In 2009 werd door het stadsbestuur, na afstemming met de Vlaamse Regering, beslist dat er 
een nieuw voetbalstadion komt op de kop van Petroleum Zuid. Verder is er ruimte voor een 
trimodaal ontsloten overslag terminal met logistiek distributiecentrum en een hoogwaardig 
bedrijventerrein. 
 
Door het gebied zal een groene zone lopen die de Hobokense polder verbindt met de 
ringzone en de Scheldekaaien. 
 
Belangrijke parameters bij de invulling van het terrein zijn: een hoogwaardige ruimtelijke en 
stedenbouwkundige beeldkwaliteit, een rationeel ruimtebeslag, eco-effectiviteit, duurzaam 
energiebeheer en parkmanagement. Hierbij wordt onder meer gedacht aan toelevering van 
groene energie aan het bedrijventerrein, bijvoorbeeld via een biomassa-energiecentrale. 
 
1. Gewestplan (GIS Data Vlaanderen): 
 
Site zelf: industriegebieden (1000) 
Omgeving: Natuurgebied (0701): ten zuiden en ten westen van het gebied: Hobokense 
polder; 
 
 
2. Gewestelijk RUP36: 
 
Site zelf: Op deze plaats is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening 
grootstedelijk gebied Antwerpen" van kracht. De site wordt in dit Gewestelijk RUP bestemd 
als ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter’ en in het zuidoosten 
als ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein’. 
 
Omgeving: Ook in de ruimere omgeving is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
"Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" van kracht. Ten oosten van de site wordt in dit 
                                                

36 Op het plan ‘Petroleum Zuid’ in bijlage wordt de toestand voordat dit GRUP van 
kracht ging aangeduid. 
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Gewestelijk RUP de bestemming ‘Gebied voor stedelijke activiteiten’ voorzien en ten zuiden 
de bestemmingen ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein’ en ‘Gebied voor spoorinfrastructuur’. 
 
 
3. Natura 2000:  
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: Habitatrichtlijn Schelde en Durme-estuarium 
 
4. Vogelatlas:  
 
De Schelde ter hoogte van deze site fungeert als pleistergebied van internationaal belang 
voor eenden. Tevens speelt de Schelde een rol bij de slaaptrek van meeuwen, de 
voedseltrek van eenden en de seizoenstrek van vele soorten. Ook de Hobokense Polder is 
een pleistergebied van regionaal belang voor eenden.  
 
 
5. VEN en IVON:  
 
Het gebied ten zuidwesten van de site (Hobokense Polder) is een VEN/IVON-gebied, 
aangezien het deel uitmaakt van de slikken en schorren langsheen de Schelde Het betreft 
een grote eenheid natuur (gen).   
 
6. Landschap: 
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: NVT 
 
Afzetmogelijkheden stoom, warmte en elektriciteit: 
 
De site “Petroleum Zuid” vormt het onderwerp van een herontwikkelingsproject. Ook in de 
toekomst zal de bedrijvigheid op deze site naar alle waarschijnlijkheid mogelijkheden bieden 
tot de afzet van stoom, warmte of elektriciteit. Bovendien is ook de uitbouw van en 
stadswarmte-netwerk vanop deze locatie een mogelijk alternatief, aangezien er dicht 
bewoonde zones (Hoboken, Antwerpen) aanwezig zijn op afstanden van 1 à 2 kilometer.  
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Luchtfoto 
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Analyse van het afvaltransport 
 
 
Basis situatie (alle afvalverkeer via de weg) 
 
Fig. e  geeft de verkeersafwikkeling weer indien al het afvaltransport via de weg afgewikkeld 
zou worden naar een site aan Petroleum Zuid.  
 

 
Figuur e:  Verkeersafwikkeling naar de site Petroleum Zuid, waarbij al het afvaltransport 

over de weg plaatsvindt  
 
In dit scenario rijden zo’n 51 tot 81 vrachtwagens met afval over de R1 ring zuidwaarts. De 
A12 wordt nu wel ontlast, maar dit gaat ten koste van een verhoogde belasting op de rest 
van het onderliggend wegennet. De N148 (Sint-Bernardse Steenweg) krijgt nu een 
verhoogde verkeersvraag te verwerken (61 tot 144 vrachtwagens). Bij nader onderzoek blijkt 
er echter een parallelweg beschikbaar te zijn, namelijk de Emiel Vloerstraat, welke via de 
Mazoutweg naar het terrein van Petroleum Zuid kan leiden (zie Fig. f ). 
 
De gemiddelde reistijd naar de site Petroleum Zuid bedraagt 23 ± 10 min . 
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Figuur f:  Ontsluiting naar de site Petroleum Zuid  

 
De impact van dit afvalverkeer op de R1 ring kan als volgt worden berekend: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de R1 ring 
zuidwaarts rijdt komt neer op 65.297 (gemeten aan de uitgang van de 
Kennedytunnel richting Nederland, kolom T24, Bijlage 4, rapport fase 1). Kijken we 
enkel naar het verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 57.776 voertuigen 
(kolom T16, Bijlage 4, rapport fase 1). Tussen 14u en 15u zijn dit zo’n 3.952 
voertuigen. 

 
• 51 en 81 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,08% en  0,12% van het totale 

dagelijkse verkeersvolume op de R1 ring noordwaarts  uit, of 0,09% en 0,14% 
van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u.  

 
• Tussen 14u en 15u rijden er gemiddeld 15 en maximaa l 34 vrachtwagens naar 

de ISVAG site. Dit komt overeen met 1 vrachtwagen v oor de meeste 
gemeentes, en ongeveer 5 vrachtwagens voor Antwerpe n (noord) en 
Antwerpen (midden); voor de R1 ring zuidwaarts bedr aagt dit 0,38% en 0,86%  
respectievelijk van het totale verkeer gedurende da t uur.    
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Optie 1 (noordelijk afvalverkeer via de binnenwater en met overslag aan het 
Albertkanaal) 
 
Fig. g  geeft weer wat de gevolgen zijn indien het afval van het noordelijk deel van het 
verzorgingsgebied eerst naar een locatie aan het Albertkanaal gaat voor overslag en van 
daaruit over het water naar Petroleum Zuid wordt getransporteerd. Het midden en zuidelijk 
deel van het verzorgingsgebied gaat rechtstreeks via de weg naar Petroleum Zuid. De 
gebruikte verdeling van de gemeentes staat eerder opgelijst (Tabel a).  
 

 
Figuur g:  Verkeersafwikkeling naar de site Petroleum Zuid, waarbij enkel het afval van 

het midden en zuidelijk deel van het verzorgingsgebied over de weg 
plaatsvindt en het noordelijk deel wordt overgeslagen aan het Albertkanaal 

 
De situatie is zeer vergelijkbaar met deze waarin al het afval naar de locatie Indaver Doel 
wordt afgewikkeld met overslag via Petroleum Zuid. De vaarafstand bedraagt zo’n 9 
kilometer, de vaartijd 2 tot 3 uren. 
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Optie 2 (noordelijk afvalverkeer via de binnenwater en met overslag aan het Vierde 
Havendok) 
 
Fig. h geeft weer indien het afval van het noordelijk deel van het verzorgingsgebied eerst 
naar Van Gansewinkel’s overslagstation aan het Vierde Havendok gaat en van daaruit over 
het water naar Petroleum Zuid wordt getransporteerd. Het midden en zuidelijk deel van het 
verzorgingsgebied gaat rechtstreeks via de weg naar Petroleum Zuid.  
 

 
Figuur h:  Verkeersafwikkeling naar de site Petroleum Zuid, waarbij enkel het afval van 

het midden en zuidelijk deel van het verzorgingsgebied over de weg 
plaatsvindt en het noordelijk deel wordt overgeslagen aan het 4de Havendok 

 
 
Deze situatie is zeer vergelijkbaar met optie 1 (noordelijk afvalverkeer via overslag 
Albertkanaal), zij het dat er een iets hogere drukte is op het noordelijk deel van de A12. De 
vaarafstand bedraagt zo’n 14 kilometer, de vaartijd 2,5 tot 3,5 uren. 
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Locatie aan de Schelde – Hemiksem 
 
Beschrijving locatie te Hemiksem 
 
Situering: 
 
Adres: Titanstraat, 2620 Hemiksem  
Coördinaten (Lambert ’72): (147 669,205 340) 
Oppervlakte: 2,9 ha 
 
Karakteristieken terrein en omgeving: 
 
Dit terrein in Hemiksem is gelegen vlak bij de Umicore-vestiging, tussen de Titanstraat en de 
Schelde. De omgeving wordt gedomineerd door industrie. De dichtstbijzijnde bewoning 
bevindt zich ongeveer 600 m ten oosten van de site, langs de Bredestraat en de Sint-
Bernardsesteenweg. Op basis van het terreinbezoek lijkt dit (ommuurde) terrein niet 
beschikbaar. 
 
Eigendom: 
 
Eigendom van Umicore. Zie verder voor kadastergegevens van omliggende percelen. 
 
Bestemmingsplannen: 
 
1. Gewestplan (GIS Data Vlaanderen) 
 
Site zelf: industriegebieden (1000) 
Omgeving: industriegebieden (1000) 
 
2. Gewestelijk RUP 
 
Site zelf: Op deze plaats is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening 
grootstedelijk gebied Antwerpen" van kracht. 
Omgeving: Ook in de ruimere omgeving is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
"Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" van kracht. 
 
3. Natura 2000:  
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: Habitatrichtlijn Schelde en Durme-estuarium 
 
4. Vogelatlas:  
 
De Schelde ter hoogte van deze site fungeert als pleistergebied van internationaal belang 
voor eenden. Tevens speelt de Schelde een rol bij de slaaptrek van meeuwen, de 
voedseltrek van eenden, en de seizoenstrek van vele soorten.  
 
5. VEN en IVON: NVT 
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6. Landschapsatlas:: 
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: Aan de overkant van de Schelde bevindt zich de Polder van Kruibeke, Bazel en 
Rupelmonde. Deze Polder heeft een belangrijke ruimtelijk structurerende waarde. Het betreft 
een gecompartimenteerd landschap met kleine percelen bos. In de polder liggen 
verschillende kreken. Een belangrijke beek; de Barbierbeek, is ingedijkt. Op de hogere 
donken liggen de akkers. De bewoning situeert zich eveneens op de donken en vooral op 
het cuestafront (cuesta van het Waasland). Naast de esthetische waarde van dit landschap, 
heeft deze oude polder ook een belangrijke historische en wetenschappelijke waarde. 
 
Afzetmogelijkheden stoom, warmte en elektriciteit: 
 
Door de ligging in industriegebied en op relatief korte afstand van woonzone zoals 
Hemiksem (op minder dan 2 km) biedt deze locatie mogelijkheden voor wat betreft de afzet 
van stoom, warmte en elektriciteit. 
 
Analyse van het afvaltransport 
 
Geen analyse van het afvaltransport voor deze site: zie verder locatie Schelle. 
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Luchtfoto en kadastergegevens 
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Locatie aan de Schelde –Schelle 
 
Beschrijving locatie te Schelle 
 
Situering: 
Adres: Coördinaten (Lambert ’72): (146 259, 201 444)) 
Oppervlakte: 34 ha 
 
Karakteristieken en omgeving: 
 
In de polder van Schelle bevindt zich een industrieterrein van ongeveer 34 ha aan de 
Schelde, tussen de Benedenvliet en de monding van de Rupel, in eigendom van Electrabel . 
Op het terrein bevindt zich de oude, niet actieve elektriciteitscentrale Interescaut met alle 
aanhorige gebouwen en infrastructuur. De elektriciteitscentrale Interescaut werd in 1930 
opgericht en in 2000 gesloten. In 2008 werden de laatste 2 van de oorspronkelijk 5 
schouwen, gesloten. De oude fabrieksgebouwen werden gesloopt. 
 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het volgende opgenomen betreffende 
de site:  
 
'De gemeente suggereert om het vroegere bedrijventerrein van Electrabel in te richten als een 
duurzaam bedrijventerrein voor watergebonden bedrijven of energieopwekking. De reeds ontwikkelde 
terreinen blijven dus een economische functie behouden. Conform de omzendbrief d.d. 8.07.1997 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen hoort 
een elektriciteitscentrale niet thuis in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Onder 
gemeenschapsvoorzieningen dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de 
bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap staan. Daarbij is het 
irrelevant of deze voorzieningen worden opgericht en uitgebaat door een overheid, dan wel door een 
privé-instelling, in zoverre althans de exploitant van de inrichting geen winstbejag 
nastreeft. Een elektriciteitscentrale is duidelijk gericht op winstbejag. De gemeente wenst de huidige 
site te behouden/reserveren als locatie voor de inplanting van een nieuwe  elektriciteitscentrale 
omwille van de strategische ligging (goede bereikbaarheid per schip en per spoor voor aanvoer 
grondstoffen). In afwachting van de bouw van een nieuwe centrale op termijn wenst de gemeente 
tijdelijk andere economische activiteiten toe te staan die niet belastend zijn voor de omgeving, nl. 
watergebonden bedrijvigheid  waarbij transport van goederen enkel gebeurt via overslag water-spoor. 
Vervoer van grondstoffen over de weg naar deze site is hierbij volledig uitgesloten omwille van de 
slechte ontsluiting over de weg (enkel via woonwijken). Deze overslagactiviteiten mogen de 
ontwikkeling van de elektriciteitscentrale niet hypothekeren. De gemeente suggereert verder om in de 
bestaande kantoorgebouwen in Interescaut een beperkte kantoorzone te ontwikkelen voor zover deze 
kantoren in functie staan van de watergebonden bedrijven of de elektriciteitscentrale. Een buffer met 
het er rond gelegen landbouw- en woongebied is nodig om het landelijke karakter en het toeristisch-
recreatief aspect van de omgeving te respecteren. Een spoorverbinding zorgt voor een verbinding met 
het achterland en zal de dorpskern vrijwaren van grote verkeersstromen. Dit past binnen het Vlaamse 
en provinciale ruimtelijk structuurplan waarin gepleit wordt voor alternatieve vervoerswijzen.' 
 
Er is een RUP voor deze site en zijn nabije omgeving gepland maar dit ligt voorlopig stil .  
 
 
Eigendom: 
 
De site is eigendom van Electrabel. 
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Bestemmingsplannen: 
 
1. Gewestplan (GIS Data Vlaanderen): 
 
Site zelf: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (0200) 
Omgeving: Industriegebied (1000), onmiddellijk ten zuiden van de site. Bufferzones (0600), 
natuurgebied (0701) en parkgebied (0500) (met bewoning) in het omliggende gebied. 
Daarrond: agrarische gebieden (0900) waarvan delen gecatalogeerd als landschappelijk 
waardevol (0901).  
 
2. Gewestelijk RUP 
 
Site zelf: Op deze plaats is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening 
grootstedelijk gebied Antwerpen" van kracht. 
Omgeving: Ook in de ruimere omgeving is is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
"Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" van kracht. 
 
3. Natura 2000:  
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: natuurgebied grenzend aan de site: Habitatrichtlijn Schelde en Durme-estuarium; 
Vogelrichtlijn: Durme en de middenloop van de Schelde 
 
4. Vogelatlas:  
 
De Schelde ter hoogte van deze site fungeert als pleistergebied van internationaal belang 
voor eenden. Tevens speelt de Schelde een rol bij de slaaptrek van meeuwen, de 
voedseltrek van eenden, en de seizoenstrek van vele soorten. Bijkomend is het natuurgebied 
rond de monding van de Rupel is een pleistergebied van nationaal belang. 
 
5. VEN en IVON:  
 
Het natuurgebied direct ten zuidwesten van de site is een VEN/IVON gebied, dat deel 
uitmaakt van de Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding. Het 
betreft een grote eenheid natuur (gen). 
 
6. Landschapsatlas: 
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: Aan de overkant van de Schelde bevindt zich de Polder van Kruibeke, Bazel en 
Rupelmonde. Deze Polder heeft een belangrijke ruimtelijk structurerende waarde. Het betreft 
een gecompartimenteerd landschap met kleine percelen bos. In de polder liggen 
verschillende kreken. Een belangrijke beek; de Barbierbeek, is ingedijkt. Op de hogere 
donken liggen de akkers. De bewoning situeert zich eveneens op de donken en vooral op 
het cuestafront (cuesta van het Waasland). Naast de esthetische waarde van dit landschap, 
heeft deze oude polder ook een belangrijke historische en wetenschappelijke waarde. 
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Afzetmogelijkheden stoom, warmte en elektriciteit: 
 
Er is weinig of geen industriële activiteit in de onmiddellijke omgeving van deze site. 
Afzetmogelijkheden van stoom, warmte of elektriciteit zijn dus zeer beperkt. Voor 
stadswarmte zouden eventueel Schelle en Niel in aanmerking komen. 
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Luchtfoto 
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Analyse van het afvaltransport 
 
Basis situatie (alle afvalverkeer via de weg) 
 
Fig. i  geeft weer wat de gevolgen zijn indien al dit verkeer via de weg afgewikkeld zou 
worden naar een site te Schelle (Interescaut).  
 

 
Figuur i:  Verkeersafwikkeling naar de site te Schelle (Interescaut), waarbij al het 

afvaltransport over de weg plaatsvindt 
 
Qua verkeersdrukte is dit scenario sterk vergelijkbaar met dat van het transport van en naar 
de ISVAG site. Het belangrijkste verschil is dat er nu meer verkeersdrukte op de N148 (Sint-
Bernardse Steenweg) en de Cleydaellaan komt (de vrachtwagens rijden ISVAG voorbij). 
 
De gemiddelde reistijd naar deze site bedraagt 26 ± 13 min . 
 
De impact van dit afvalverkeer op de A12 (de belasting op de R1 ring rond Antwerpen is 
gelijk aan deze in het standaard scenario met transport van en naar de ISVAG site) wordt als 
volgt berekend: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de A12 
richting Brussel rijdt komt neer op 24.552 (gemeten aan de Bevrijdingstunnel, kolom 
T24, Bijlage 4, rapport fase 1). Kijken we enkel naar het verkeersvolume tussen 6u 
en 22u, dan bedraagt dit 22.299 voertuigen (kolom T16, Bijlage 4, rapport fase 1). 
Tussen 14u en 15u zijn dit zo’n 1.627 voertuigen. 

 
• 110 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,45% van het  totale dagelijkse 

verkeersvolume op de A12 uit, of 0,49% van het tota le verkeersvolume tussen 
6u en 22u. 

 
• Tussen 14u en 15u rijden er gemiddeld 15 en maximaa l 34 vrachtwagens naar 

de ISVAG site. Dit komt overeen met 1 vrachtwagen v oor de meeste 
gemeentes, en ongeveer 5 vrachtwagens voor Antwerpe n (noord) en 
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Antwerpen (midden); voor de A12 richting Brussel be draagt dit 0,92% en 2,09% 
respectievelijk van het totale verkeer gedurende da t uur. 

 
 
Optie 1 (noordelijk afvalverkeer via de binnenwater en met overslag aan het 
Albertkanaal) 
 
Fig. j  geeft de verkeersafwikkeling weer indien het afval van het noordelijk deel van het 
verzorgingsgebied eerst naar een locatie aan het Albertkanaal gaat voor overslag en van 
daaruit over de Schelde naar Schelle wordt getransporteerd. Het midden en zuidelijk deel 
van het verzorgingsgebied gaat rechtstreeks via de weg naar Schelle.  
 

 
Figuur j:  Verkeersafwikkeling naar de site te Schelle (Interescaut), waarbij enkel het 

afval van het midden en zuidelijk deel van het verzorgingsgebied over de weg 
plaatsvindt en het noordelijk deel wordt overgeslagen aan het Albertkanaal 

 
De situatie is redelijk vergelijkbaar met deze waarin al het afval naar de locatie Petroleum 
Zuid getransporteerd wordt, met overslag. Een verschil met dat scenario is echter de 
zwaardere belasting op de A12 richting Brussel, waar er nu zo’n 44 vrachtwagens met afval 
komen te rijden. 
 
De impact van dit afvalverkeer op de A12 (de belasting op de R1 ring rond Antwerpen is 
gelijk aan deze in het standaard scenario met transport van en naar de ISVAG site) kan als 
volgt worden berekend: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de A12 
richting Brussel rijdt komt neer op 24.552 (gemeten aan de Bevrijdingstunnel, kolom 
T24). Kijken we enkel naar het verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 
22.299 voertuigen (kolom T16). Tussen 14u en 15u zijn dit zo’n 1.627 voertuigen. 
 

• 44 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,18% van het totale dagelijkse 
verkeersvolume op de A12 uit, of 0,20% van het tota le verkeersvolume tussen 
6u en 22u. 

VOORSTEL



 

 
THV Ecobel –BO2/1885.010.R2(2)  - 31/5/2010 127 

 
TPUit-18.1N Rev1 

 

• Tussen 14u en 15u rijden er gemiddeld 15 en maximaa l 34 vrachtwagens naar 
de ISVAG site. Dit komt overeen met 1 vrachtwagen v oor de meeste 
gemeentes, en ongeveer 5 vrachtwagens voor Antwerpe n (noord) en 
Antwerpen (midden); voor de A12 richting Brussel be draagt dit 0,92% en 2,09%  
respectievelijk van het totale verkeer gedurende da t uur. 

 
De vaarafstand bedraagt zo’n 19 kilometer; de gemiddelde vaartijd zo’n 3 tot 4 uren. 
 
Optie 2 (noordelijk afvalverkeer via de binnenwater en met overslag aan het Vierde 
Havendok) 

 
Fig. k  geeft de verkeersafwikkeling weer indien het afval van het noordelijk deel van het 
verzorgingsgebied eerst naar Van Gansewinkel’s overslagstation aan het Vierde Havendok 
gaat en van daaruit over het water naar Schelle wordt getransporteerd. Het midden en 
zuidelijk deel van het verzorgingsgebied gaat rechtstreeks via de weg naar Schelle.  
 

 
Figuur k:  Verkeersafwikkeling naar de site te Schelle (Interescaut), waarbij enkel het 

afval van het midden en zuidelijk deel van het verzorgingsgebied over de weg 
plaatsvindt en het noordelijk deel wordt overgeslagen aan het 4de Havendok 

 
Op een klein verschil aan het noordelijk deel van de A12 (noord) na, is deze situatie volledig 
analoog aan deze waarin overslag aan het Albertkanaal gebeurt. De vaarafstand bedraagt 
zo’n 24 kilometer; de gemiddelde vaartijd zo’n 3,5 tot 4,5 uren. 
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Locatie te Brecht (IGEAN - noord) 
 
Beschrijving locatie  
 
Situering: 
 
Adres: Oostmalsebaan 70-74, 2960 Brecht (St.-Lenaarts) 
Coördinaten (Lambert ’72): (172831, 225092) 
Oppervlakte: ca. 20 ha. 
 
Karakteristieken en omgeving: 
 
In het landelijke St.-Lenaarts (Brecht), ongeveer 2 km ten zuidoosten van het 
dorpscentrum, is op de terreinen van een voormalige kleigroeve en stortplaats de site 
van IGEAN noord gevestigd. Deze site, ook bekend als de voormalige site “Terra 
Cotta”, werd door OVAM ambtshalve gesaneerd. In augustus 2000 werden deze 
saneringswerken beëindigd. Met OVAM werden afspraken gemaakt over de 
afwerking en de nazorg van de site. Einde 2003 werden de stortactiviteiten op site 
noord te Brecht beëindigd. De laatste folie werd geplaatst in het voorjaar 2006 en de 
bewortelingslaag werd verder aangebracht in de 2de helft van 2006.  
 
In de stortplaats wordt biogas geproduceerd dat via gascollectoren en een 
leidingnetwerk naar de biogasmotor van de stortplaats wordt geleid. Hier wordt het 
biogas omgevormd tot elektriciteit. 
 
Midden 2005 heeft de bevoegde Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu 
& Natuur in beroep vergunning verleend voor volgende activiteiten: 
1. overslag huisvuil (150 ton opslagcapaciteit) en grofvuil (150 ton opslagcapaciteit) 
2. overslag EPS (150 m³ opslagcapaciteit) 
3. overslag AEEA (150 ton opslagcapaciteit) 
4. overslag diverse grondspeciën (600 m² opslagcapaciteit) 
5. inrichting KMO-park 
6. uitbreiding groencompostering tot een verwerkingscapaciteit van 35.000 ton/jaar. 
7. heropstart en uitbreiding vergisting 1-installatie 1 (verwerkingscapaciteit van 
20.000 ton/jaar) 
 
De reeds verleende vergunning voor de exploitatie van de vergistingsinstallatie 2 met 
een verwerkingscapaciteit van 45.000 ton/jaar werd hierin bevestigd. 
 
Eigendom: 
 
IGEAN 
 
Bestemmingsplannen: 
 
1. Gewestplan (GIS Data Vlaanderen): 
 
Site zelf: Stortgebied (niet-giftige stoffen) (1311), nabestemming: Bosgebied. 
Omgeving: Natuurgebied (0701), ten noorden, oosten en westen van de site. Ten 
zuiden van de site komen voornamelijk agrarische gebieden voor (0900). Ten 
noorden van de site, langsheen het kanaal Dessel-Schoten, is er een Industriegebied 
(1002) voor milieubelastende industrieën. Woongebied in de onmiddellijke omgeving 
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is beperkt tot een smalle strook langsheen de Oostmalsebaan, ten noordwesten van 
de site.  
 
2. Gewestelijk RUP 
 
Op deze plaats is geen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van kracht. 
 
3. Natura 2000:  
 
Site zelf: NVT 
Omgeving: op minder dan één kilometer ten noorden en ten oosten van de site zijn er 
heidegebieden (Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen 
Kamsalamanderhabitats) waar volgende waardewolle habitats voorkomen: open 
grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen, Noordatlantische 
vochtige heide met Erica tetralix en droge heide. Onder meer de Kamsalamander 
(Triturus cristatus) komt in deze omgeving voor. 
 
4. Vogelatlas:  
 
De site bevindt zich in de zone “Brecht – Rijkevorsel kleiputten”. Dit is een 
broedgebied van regionaal belang voor zangvogels en eenden. Het is verder een 
pleistergebied van nationaal belang voor eenden, en speelt een belangrijke rol in de 
voedseltrek van deze vogels.  
 
5. VEN en IVON:  
 
De natuurgebieden in de omgeving van de site zijn VEN/IVON gebieden (gen), die 
deel uitmaken van de Kempense Kleiputten.  
 
6. Landschapsatlas: 
 
De site bevindt zich in het kleiontginningsgebied Klein Veerle, St.-Lenaarts en St.-
Jozef. 
Omgeving: Op enkele kilometers ten ZW van de site begint de Brechtse Heide. Het 
landschap van de Brechtse Heide vormt een uitgestrekte open ruimte binnen de 
bewoningskernen van Brecht, St.-Lenaerts, St. Job-in-'t-Goor en Westmalle. 
Daarmee vertegenwoordigt dit landschap één van de grootste behoorlijk gaaf 
bewaarde landschappen van de provincie Antwerpen. De Brechtse Heide is een 
halfnatuurlijk- en op sommige plaatsen cultuurlandschap, dat door de verschillende 
menselijke invloeden, aangevuld met stukjes spontane natuur, een hele variatie aan 
biotooptypen omvat. Elk van deze biotopen wordt gekarakteriseerd door een typische 
vegetatie, flora en hieraan verbonden fauna. Als landschap vertegenwoordigt dit 
gebied dan ook een belangrijke natuurwetenschappelijke waarde. Doorheen het hele 
landschap van de Brechtse Heide vinden we sporen van de verschillende activiteiten 
die zich hier in de loop van de geschiedenis hebben afgespeeld. Maar vooral de 
uitgestrektheid en de weidsheid van dit landschap zijn overweldigend. De afwisseling 
in vegetatietypes, de kleine landschapselementen, de historische relicten en de 
mooie vergezichten dragen allen bij tot de hoge esthetische waarde van dit 
Kempische landschap.  
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Afzetmogelijkheden stoom, warmte en elektriciteit: 
 
Er is weinig of geen industriële activiteit in de onmiddellijke omgeving van deze site. 
Afzetmogelijkheden van stoom, warmte of elektriciteit zijn dus zeer beperkt. 
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Luchtfoto 
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Analyse van het afvaltransport 
 
Fig. l  geeft de verkeersafwikkeling weer indien het afval van het noordelijk deel van het 
verzorgingsgebied rechtstreeks naar de site van IGEAN (noord) te Brecht gaat en waarbij het 
afval van het midden en zuidelijk deel eerst naar de site van IGEAN (zuid) te Edegem gaat 
voor overslag op zwaardere vrachtwagens. De gebruikte verdeling van de gemeentes staat 
eerder opgelijst (Tabel a).  
 

 
Figuur l:  Verkeersafwikkeling naar de site te Brecht (site Noord van Igean), waarbij het 

afval van het midden en zuidelijk deel eerst wordt overgeslagen op grotere 
vrachtwagens te Edegem (site Zuid van Igean)  

 
Er wordt hierbij dus uitgegaan van grotere tonnages per vrachtwagen, waarbij elke 
vrachtwagen die naar de site van IGEAN (noord) Brecht rijdt er drie gewone vervangt, 
waardoor de gemiddelde belasting per vrachtwagen van 6,1 ton naar 18,3 ton gaat, maar het 
aantal vrachtwagens tot een derde afneemt. 
 
Het resultaat van de belasting van het wegennetwerk in de omgeving van de site van IGEAN 
(zuid) te Edegem is te zien in volgende Figuur: 
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Figuur m:  Verkeersafwikkeling ter hoogte van Edegem, bij overslag op grotere 

vrachtwagens (site Zuid van Igean)  
 
Het resultaat van de belasting van het wegennetwerk in de omgeving van de site van IGEAN 
(noord) te Brecht is te zien in volgende Figuur: 
 

 
Figuur n:  Verkeersafwikkeling ter hoogte van Brecht  
 
In dit scenario, voor de overslag naar de IGEAN site (zuid) te Edegem, rijden zo’n 26 
vrachtwagens met afval over de A12 (zuid) zuidwaarts en 37 over de N1 
(Mechelsesteenweg/ Grotesteenweg ) en de N173 (Prins Boudewijnlaan). 
 
Na overslag rijden er 46 zwaardere vrachtwagens met afval naar de IGEAN site (noord) te 
Brecht via de A12 (zuid) noordwaarts en de R1 ring noordwaarts. 
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De vrachtwagens die naar de IGEAN site (noord) te Brecht rijden zijn zowel lichte als 
zwaardere vrachtwagens. De eerste zijn afkomstig uit het noordelijk deel van het 
verzorgingsgebied en rijden rechtstreeks naar hun bestemming, de tweede zijn afkomstig 
van het overslagstation. In totaal rijden er zo’n 77 vrachtwagens over de E19 (noord) 
noordwaarts. 
 
De impact van dit afvalverkeer op de A12 (zuid) zuidwaarts kan als volgt worden berekend: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de A12 
(zuid) zuidwaarts rijdt komt neer op 24.552 (gemeten aan de Bevrijdingstunnel, 
kolom T24, Bijlage 4, rapport fase 1). Kijken we enkel naar het verkeersvolume 
tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 22.299 voertuigen (kolom T16, Bijlage 4, rapport 
fase 1). 

 
• 26 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,11% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de A12 (zuid) zuidwaarts uit, of 0,12% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. 

 
 
 
Voor de A12 (zuid) noordwaarts is de vergelijking als volgt: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de A12 
(zuid) noordwaarts rijdt komt neer op 20.369 (gemeten aan de Bevrijdingstunnel, 
kolom T24). Kijken we enkel naar het verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan 
bedraagt dit 18.422 voertuigen (kolom T16). 

 
• 46 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,23% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de A12 (zuid) noordwaarts uit, of  0,25% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. 

 
Voor de R1 ring noordwaarts is de vergelijking als volgt: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de R1 ring 
noordwaarts  rijdt komt neer op 64.646 (gemeten aan de Kennedytunnel, kolom 
T24). Kijken we enkel naar het verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 
56.936 voertuigen (kolom T16). 

 
• 46 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,07% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de R1 ring noordwaarts uit, of 0, 08% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. 

 
Voor de E19 (noord) noordwaarts is de vergelijking als volgt: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de E19 
(noord) noordwaarts  rijdt komt neer op 53.918 (maximum over de autosnelweg, 
gemeten te Merksem, kolom T24). Kijken we enkel naar het verkeersvolume tussen 
6u en 22u, dan bedraagt dit 48.509 voertuigen (kolom T16). 

 
• 77 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,14% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de E19 (noord) noordwaarts uit, o f 0,16% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. 
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Locatie te Rotterdam 
Analyse van het afvaltransport 
 
Basis situatie (alle afvalverkeer via de weg met ov erslag aan ISVAG) 
 
Er werd ook nagegaan wat de gevolgen zijn indien al het afvalverkeer via de weg 
afgewikkeld zou worden naar Rotterdam. De hoofdweg hiernaar gaat via de E19/A1, zoals te 
zien op volgende Figuur (Fig o ): 
 

 
Fig o: Hoofdroute naar Rotterdam 
 
Merk op dat we hier van grotere tonnages per vrachtwagen uitgaan, waarbij elke 
vrachtwagen die naar Rotterdam rijdt er drie gewone vervangt, waardoor de gemiddelde 
belasting per vrachtwagen van 6,1 ton naar 18,3 ton gaat, maar het aantal vrachtwagens tot 
een derde afneemt. 
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Op basis van de weegbruggegevens van ISVAG voor 2008 kon het gemiddelde gewicht per 
vrachtwagen afgeleid worden. Tabel b geeft de verdeling van het gemiddelde gewicht per 
vrachtwagen doorheen de dag weer. 
 
Tabel b:  Gemiddeld tonnage afval getransporteerd per vrachtwagen, op basis van de 

weegbrug gegevens van ISVAG (2008) 
 

Uur Gewicht Aantal Ton/VW Gemiddelde
0u 2553520 248 10.3
1u 1685360 182 9.3
2u 1250000 133 9.4
3u 1600320 234 6.8
4u 2061840 248 8.3
5u 777900 103 7.6
6u 1841440 291 6.3
7u 1739520 487 3.6
8u 3721760 1081 3.4
9u 10262020 2050 5.0
10u 18929480 2776 6.8
11u 24058660 3336 7.2
12u 15931700 3063 5.2
13u 21091800 3887 5.4
14u 20420520 4529 4.5
15u 10221280 1760 5.8
16u 4709440 645 7.3
17u 2120340 297 7.1
18u 816540 110 7.4
19u 574220 35 16.4
20u 210380 10 21.0
21u 52720 3 17.6
22u 31200 3 10.4
23u 63000 9 7.0

6.1

18.3

9.3

 
 
Een grafisch overzicht wordt gegeven in volgende Figuur (Fig. p): 
 

Gemiddeld gewicht per vrachtwagen per uur van de da g [ton]
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Figuur p:  Overzicht van het gemiddeld gewicht aan afval getransporteerd per 

vrachtwagen 
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Hieruit kan worden afgeleid dat het standaard gemiddelde gewicht per vrachtwagen van 
leveringen tijdens de piekmomenten tussen 14u en 15u ongeveer 6,1 ton bedraagt. In de 
avonduren loopt dit op tot gemiddeld 18,3 ton. 
 
Om het transport naar Rotterdam met de zwaardere vrachtwagens te doen, worden van 
volgende veronderstelling uitgegaan: na de standaardophaling vanuit de gemeentes, rijden 
alle vrachtwagens naar de ISVAG site voor overslag naar zwaardere vrachtwagens. Hier 
wordt hun afval per drie samen genomen. Het voortransport naar de ISVAG site staat 
beschreven in het eindverslag van fase 1. 
 
Het resultaat van de resterende verkeerstoedeling van al het vrachtverkeer naar Rotterdam 
is te zien in Fig. q . 
 

 
Figuur q:  Verkeersafwikkeling van ISVAG naar Rotterdam  
 
 
Een meer gedetailleerd beeld van de verkeersafwikkeling in het Antwerpse is te zien op 
volgende Figuur: 
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Figuur q:  Verkeersafwikkeling van ISVAG naar Rotterdam (detail R1 Antwerpen) 
 
 
In dit scenario rijden er na overslag zo’n 68 vrachtwagens met afval over de A12 (zuid) 
noordwaarts. Dezelfde hoeveelheid rijdt ook over de R1 ring noordwaarts en over de E19 
(noord) noordwaarts. Er is een sterk verhoogde belasting op de E19 (noord) noordwaarts, in 
vergelijking met transport naar de andere locaties in het Antwerpse. 
 
Op basis van deze cijfers kan de impact voor  de A12 (zuid) noordwaarts berekend worden: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de A12 
(zuid) noordwaarts rijdt, komt neer op 30.851 (gemeten aan de uitgang van de 
Rupeltunnel, kolom T24). Kijken we enkel naar het verkeersvolume tussen 6u en 
22u, dan bedraagt dit 28.459 voertuigen (kolom T16). Tussen 14u en 15u zijn dit zo’n 
1.684  voertuigen. 

 
• 68 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,22% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de A12 (zuid) noordwaarts uit, of  0,24% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u.  
 

Voor de R1 ring rond Antwerpen levert dit volgende resultaten op: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de R1 ring 
noordwaarts rijdt komt neer op 64.646 (gemeten aan de uitgang van de 
Kennedytunnel richting Nederland, kolom T24). Kijken we enkel naar het 
verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 56.936 voertuigen (kolom T16). 
Tussen 14u en 15u zijn dit zo’n 3.514 voertuigen. 

 
• 68 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,11% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de R1 ring noordwaarts uit, of 0, 12% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u.  
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Voor de E19 (noord) noordwaarts levert dit volgende resultaten op: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de E19 
(noord) noordwaarts rijdt, komt neer op 35.649 (gemeten te Brecht) en 30.354 
(gemeten te Loenhout/Meer). Kijken we enkel naar het verkeersvolume tussen 6u en 
22u, dan bedraagt dit 31.723 en 26.875 voertuigen, respectievelijk. Tussen 14u en 
15u zijn dit zo’n 2.293 en 1.934 voertuigen, respectievelijk. 

 
• 68 vrachtwagens die Brecht met afval passeren maken  zo’n 0,19% van het 

totale dagelijkse verkeersvolume op de E19 (noord) noordwaarts uit, of 0,21% 
van het totale verkeersvolume tussen 6u en 22u. 

 
• Verderop richting Nederland, passeren die 68 vracht wagens met afval langs 

Loenhout; deze maken zo’n 0,22% van het totale dage lijkse verkeersvolume op 
de E19 (noord) noordwaarts uit, of 0,25% van het to tale verkeersvolume tussen 
6u en 22u. 
 

Merk op dat we geen gegevens hebben over de impact op de verkeerssituatie te Rotterdam, 
en bij uitbreiding Nederland.  
 
Optie (via de binnenwateren met overslag aan het Al bertkanaal) 
 
Er werd ook nagegaan wat de gevolgen zijn indien al dit verkeer eerst afgewikkeld zou 
worden naar een site aan het Albertkanaal voor overslag om dan vervolgens al het afval 
langs de binnenwateren naar Rotterdam te vervoeren. Voor het voortransport naar het 
Albertkanaal staat de afwikkeling eerder beschreven. 
  
Wat het watertransport per schip naar de haven van Rotterdam betreft, bedraagt de 
vaarafstand zo’n 110 kilometer, en de gemiddelde vaartijd zo’n 12 tot 13 uren. Bij overslag 
aan het Albertkanaal komt het afval in de loop van de dag toe, waarna het gecontaineriseerd 
en per schip getransporteerd wordt. Deze laatste stap is niet relevant voor de impact op de 
lokale verkeerssituatie in het Antwerpse. 
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Locatie te Roosendaal 
 
Analyse van het afvaltransport 
 
Er werd nagegaan wat de gevolgen zijn indien al het afvalverkeer via de weg afgewikkeld 
zou worden naar Roosendaal. De hoofdweg hiernaar gaat via de A12 (noord), zoals te zien 
op volgende Figuur: 
 

 
Fig r: Hoofdroute naar Roosendaal 
 
Ook hier wordt uitgegaan van grotere tonnages per vrachtwagen, waarbij elke vrachtwagen 
die naar Roosendaal rijdt er drie gewone vervangt, waardoor de gemiddelde belasting per 
vrachtwagen van 6,1 ton naar 18,3 ton gaat, maar het aantal vrachtwagens tot een derde 
afneemt. 
 
Na de huis-aan-huis ophaling vanuit de gemeentes wordt hierbij verondersteld dat alle 
vrachtwagens naar de ISVAG site rijden voor overslag naar zwaardere vrachtwagens. Hier 
wordt hun afval per drie samen genomen. Het transport naar de ISVAG site staat 
beschreven in het eindverslag van fase 1. 
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Het resultaat van de resterende verkeerstoedeling van al het vrachtverkeer naar Roosendaal 
is te zien in volgende Figuur: 
 

 
Figuur s:  Verkeersafwikkeling van ISVAG naar Roosendaal 
 
Een meer gedetailleerd beeld van de verkeersafwikkeling in het Antwerpse is te zien op 
volgende Figuur: 
 

 
Figuur t:  Verkeersafwikkeling van ISVAG naar Roosendaal, detail R1 Antwerpen 
 
In dit scenario, bij het natransport naar Roosendaal na de overslag, rijden zo’n 68 
vrachtwagens met afval over de A12 (zuid) noordwaarts rijden. Dezelfde hoeveelheid rijdt 
ook over de R1 ring noordwaarts en over de A12 (noord) noordwaarts. 
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Het transport over de A12 (zuid) noordwaarts en de R1 ring noordwaarts komt volledig 
overeen met dat zoals beschreven in het natransport naar Rotterdam. 
 
De impact voor de A12 (noord) noordwaarts kan als volgt worden berekend: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de A12 
(noord) noordwaarts rijdt, komt neer op 25.693 (gemeten aan het Albertdok, kolom 
T24). Kijken we enkel naar het verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 
23.426 voertuigen (kolom T16). Tussen 14u en 15u zijn dit zo’n 1.469  voertuigen. 

 
• 68 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,26% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de A12 (noord) noordwaarts uit, o f 0,29% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u.  
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Locatie te Houthalen-Helchteren 
 
Analyse van het afvaltransport 
 
Basis situatie (alle afvalverkeer via de weg met ov erslag aan ISVAG) 
 
Er werd nagegaan wat de gevolgen zijn indien al het afvalverkeer via de weg afgewikkeld 
zou worden naar Houthalen-Helchteren. De hoofdweg hiernaar gaat via de E313/A13 en de 
E314/A2, zoals te zien op volgende Figuur: 
 

 
Figuur u: Hoofdroute naar Houthalen-Helchteren 
 
Ook hier wordt uitgegaan van grotere tonnages per vrachtwagen, waarbij elke vrachtwagen 
die naar  Houthalen-Helchteren rijdt er drie gewone vervangt, waardoor de gemiddelde 
belasting per vrachtwagen van 6,1 ton naar 18,3 ton gaat, maar het aantal vrachtwagens tot 
een derde afneemt. 
 
Na de huis-aan-huis ophaling vanuit de gemeentes wordt hierbij verondersteld dat alle 
vrachtwagens naar de ISVAG site rijden voor overslag naar zwaardere vrachtwagens. Hier 
wordt hun afval per drie samen genomen. Het transport naar de ISVAG site staat 
beschreven in het eindverslag van fase 1. 
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Het resultaat van de resterende verkeerstoedeling van al het vrachtverkeer naar Houthalen-
Helchteren is te zien in volgende Figuur: 
 

 
Figuur v:  Verkeersafwikkeling van ISVAG naar Houthalen-Helchteren 
 
Een meer gedetailleerd beeld van de verkeersafwikkeling in het Antwerpse is te zien op 
volgende Figuur: 
 

 
 
Figuur v:  Verkeersafwikkeling van ISVAG naar Houthalen-Helchteren, detail 
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In dit scenario, bij het natransport naar Houthalen-Helchteren na de overslag, rijden zo’n 68 
vrachtwagens met afval over de A12 (zuid) noordwaarts rijden. Dezelfde hoeveelheid rijdt 
ook over de R1 ring noordwaarts en over de E313/A13 en E314/A2. 
 
Het transport over de A12 (zuid) noordwaarts en de R1 ring noordwaarts komt volledig 
overeen met dat zoals beschreven in het natransport naar Rotterdam. 
 
Om de impact van het afvalverkeer op de verkeerssituatie te weten, wordt in eerste instantie 
gekeken naar het verkeer dat de E313/A13 aan Deurne richting Luik passeert. Van zodra dit 
punt gepasseerd is, zakt de gemeten verkeersintensiteit over de hele E313/A13 tot onder de 
3000 voertuigen per uur, waardoor hier nog voldoende capaciteit beschikbaar is. Er wordt 
vervolgens gekeken naar de verkeerssituatie na de aansluiting op de E314/A2, nabij 
Houthalen-Helchteren. 
 
Voor de E313/A13 richting Luik kan de impact als volgt worden berekend: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de E313 
richting Luik rijdt, komt neer op 67.687. Kijken we enkel naar het verkeersvolume 
tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 61.003 voertuigen. Tussen 14u en 15u zijn dit 
zo’n 4229 voertuigen. 

 
• 68 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,10% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de E313 richting Luik uit, of 0,1 1% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. 

 
Voor de E314/A2 nabij Houthalen-Helchteren levert dit volgende resultaten op: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de E314/A2 
richting Nederland rijdt komt neer op 33.397 (gemeten nabij Houthalen-Helchteren). 
Kijken we enkel naar het verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 30.316 
voertuigen. Tussen 14u en 15u zijn dit zo’n 2.051 voertuigen. 

 
• 68 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,20% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de E314/A2 richting Nederland uit , of 0,22% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u.  

 
 
Optie (via de binnenwateren met overslag aan het Al bertkanaal) 
 
Er werd ook nagegaan wat de gevolgen zijn indien al dit verkeer eerst afgewikkeld zou 
worden naar een site aan het Albertkanaal voor overslag om dan vervolgens al het afval 
langs de binnenwateren naar Houthalen-Hlechteren te vervoeren. Voor het voortransport 
naar het Albertkanaal staat de afwikkeling eerder beschreven. 
 
Wat het watertransport per schip naar Houthalen-Helchteren betreft, bedraagt de 
vaarafstand zo’n 65 kilometer, en de gemiddelde vaartijd zo’n 9 tot 10 uren. Bij overslag aan 
het Albertkanaal komt het afval in de loop van de dag toe, waarna het gecontaineriseerd en 
per schip getransporteerd wordt. Deze laatste stap is niet relevant voor de impact op de 
lokale verkeerssituatie in het Antwerpse. Bij aankomst nabij Houthalen-Helchteren (zie linker 
zwarte cirkel op volgende Figuur) dient er nog een kort stukje natransport van zo’n 10 
kilometer over de E314/A2 te gebeuren (zie ook volgende Figuur). Hierbij gaan we ervan uit 
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dat er weer 205 lichtere vrachtwagens nodig zijn om alle afval als natransport te vervoeren 
tot hun eindbestemming (zie rechter zwarte cirkel op volgende Figuur). 
 

 
 
Figuur w:  Natransport naar de site te Houthalen-Helchteren  
 
 
Locatie te Oostende 
 
Analyse van het afvaltransport 
 
Basis situatie (alle afvalverkeer via de weg met ov erslag aan ISVAG) 
 
Er werd ook nagegaan wat de gevolgen zijn indien al het afvalverkeer via de weg 
afgewikkeld zou worden naar Oostende (Electrawinds). De hoofdweg hiernaar gaat via de 
E17/A14 en de E40/A10 (west), zoals te zien op volgende Figuur: 
 

 
Figuur x: Hoofdroute naar Oostende 
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Ook hier wordt uitgegaan van grotere tonnages per vrachtwagen, waarbij elke vrachtwagen 
die naar  Houthalen-Helchteren rijdt er drie gewone vervangt, waardoor de gemiddelde 
belasting per vrachtwagen van 6,1 ton naar 18,3 ton gaat, maar het aantal vrachtwagens tot 
een derde afneemt. 
 
Na de huis-aan-huis ophaling vanuit de gemeentes wordt hierbij verondersteld dat alle 
vrachtwagens naar de ISVAG site rijden voor overslag naar zwaardere vrachtwagens. Hier 
wordt hun afval per drie samen genomen. Het transport naar de ISVAG site staat 
beschreven in het eindverslag van fase 1. 
 
Het resultaat van de resterende verkeerstoedeling van al het vrachtverkeer naar Oostende is 
te zien in volgende Figuur: 
 

 
Figuur y:  Verkeersafwikkeling van ISVAG naar Oostende 
 
Een meer gedetailleerd beeld van de verkeersafwikkeling in het Antwerpse is te zien op 
volgende Figuur: 
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Figuur z:  Verkeersafwikkeling van ISVAG naar Oostende, detail 
 
 
In dit scenario, bij het natransport naar Oostende na de overslag, rijden zo’n 68 
vrachtwagens met afval over de A12 (zuid) noordwaarts rijden. Dezelfde hoeveelheid rijdt 
ook over de R1 ring westwaarts en over de E17/A14 en E40/A10 (west). 
 
Het transport over de A12 (zuid) noordwaarts komt volledig overeen met dat zoals 
beschreven in het natransport naar Rotterdam. 
 
Om de impact van het afvalverkeer op de verkeerssituatie te weten, kijken we in eerste 
instantie naar het verkeer dat de E17/A14 te Laarne passeert (hier werd de grootste 
hoeveelheid voertuigen gemeten). We kijken vervolgens naar de verkeerssituatie na de 
aansluiting op de E40/A10 (west), nabij Zwijnaarde, waar ook de grootste hoeveelheid 
voertuigen werd gemeten. 
 
Op basis van deze cijfers bouwen we nu volgende redenering voor de E17/A14 richting Gent 
te Laarne op: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de E17 
richting Gent rijdt, komt neer op 56.013. Kijken we enkel naar het verkeersvolume 
tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 50.744 voertuigen. Tussen 14u en 15u zijn dit 
zo’n 3.155 voertuigen. 

 
• 68 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,12% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de E17 richting Gent uit, of 0,13 % van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u.  

 
Voor de E40/A10 (west) richting Oostende te Zwijnaarde levert dit volgende resultaten op: 
 

• Het gemiddelde totaal aantal voertuigen dat gedurende een werkdag op de E40/A10 
richting Oostende rijdt komt neer op 62.720. Kijken we enkel naar het 
verkeersvolume tussen 6u en 22u, dan bedraagt dit 57.451 voertuigen. Tussen 14u 
en 15u zijn dit zo’n 3.663 voertuigen. 
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• 68 vrachtwagens met afval maken zo’n 0,11% van het totale dagelijkse 

verkeersvolume op de E40 richting Oostende uit, of 0,12% van het totale 
verkeersvolume tussen 6u en 22u. 

 
 
Optie (via de binnenwateren met overslag aan het Al bertkanaal) 
 
Er werd ook nagegaan wat de gevolgen zijn indien al dit verkeer eerst afgewikkeld zou 
worden naar een site aan het Albertkanaal voor overslag om dan vervolgens al het afval 
langs de binnenwateren naar Oostende te vervoeren. Voor het voortransport naar het 
Albertkanaal staat de afwikkeling eerder beschreven. 
 
Wat het watertransport per schip naar Oostende betreft, bedraagt de vaarafstand zo’n 150 
kilometer, en de gemiddelde vaartijd zo’n 14 tot 15 uren. Bij overslag aan het Albertkanaal 
komt het afval in de loop van de dag toe, waarna het gecontaineriseerd en per schip 
getransporteerd wordt. Deze laatste stap is niet relevant voor de impact op de lokale 
verkeerssituatie in het Antwerpse. 
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Reistijden naar alle locaties 
 
Op basis van de toewijzing van alle afvalverkeer aan het wegennetwerk, zijn de  de 
gemiddelde reistijden (onder ideale omstandigheden) gekend vanuit elke gemeente die afval 
transport naar de verschillende locaties voor verwerking. Er werd bij de reistijden een 
opsplitsing gemaakt naar voortransport, eventueel watertransport en eventueel natransport 
(beiden in het geval van overslag naar zwaardere vrachtwagens of binnenvaartschepen). 
 
Onderstaande tabel (Tabel d) geeft een samenvatting van de berekende gemiddelde 
reistijden weer.  
 
Tabel d:  Overzicht gemiddelde reistijd (minuten) en standaard afwijking voor de 

verschillende locaties 

Reistijd Std. afw. Reistijd Std. afw. Reistijd Std. afw.
ISVAG alles via de weg 21 11 - - - -
Optimale locatie alles via de weg 21 8 - - - -

Alles via de weg 33 8 - - - -
N-deel via weg  en M+Z -deel via 
OVERSLAG Petroleum Zuid over 
water

24 11 210 30 - -

Hooge Maey alles via de weg 28 8 - - - -
Alles via de weg 23 10 - - - -
M+Z deel via de weg en N-deel via 
OVERSLAG Albertkanaal over water

21 8 150 30 - -

M+Z deel via de weg en N-deel via 
OVERSLAG 4de Havendok over water

22 9 180 30 - -

Alles via de weg 26 13 - - - -
M+Z deel via de weg en N-deel via 
OVERSLAG Albertkanaal over water

21 9 210 30 - -

M+Z deel via de weg en N-deel via 
OVERSLAG 4de Havendok over water

22 10 240 30 - -

Brecht (igean Noord) Alles via de weg: M+Z deel overslag 
Edegem (Igean Zuid), N-deel 
rechtstreeks

18 9 - - 28 0

Alles via de weg* 21 11 - - 54 0
over de weg tot aan overslaglocatie 
aan Albertkanaal en verder via water

23 7 570 30 8 0

Alles via de weg* 21 11 - - 72 0

over de weg tot aan overslaglocatie 
aan Albertkanaal en verder via water

23 7 870 30 - -

Alles via de weg* 21 11 - - 74 0
over de weg tot aan overslaglocatie 
aan Albertkanaal en verder via water

23 7 750 30 - -

Roosendaal Alles via de weg* 21 11 - - 42 0

Petroleum Zuid

Schelle (Interescaut)

Rotterdam

Houthalen-Helchteren

Oostende (Electrawinds)

Watertransport

Indaver Doel

VoortransportLOCATIE TRANSPORTOPTIE Natransport
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Volgende Figuur geeft dit grafisch weer: 

Gemiddelde reistijden [minuten]
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Figuur aa: gemiddelde totale reistijd naar de verschillende locaties 
 
Opmerkelijk is dat alle transporten via de binnenwateren trager dan de transporten die 
uitsluitend via de weg gaan. De vaartijd zijn evenredig met de afstanden tot de verschillende 
(verder weg gelegen) locaties. 
 
Volgende Figuur geeft een overzicht van de reistijden die uitsluitend gerelateerd aan het 
voortransport zijn: 

Gemiddelde reistijden voortransport [minuten]
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Figuur ab: gemiddelde reistijd van het voortransport naar de verschillende locaties 
 
Merk op dat de gemiddelde reistijd naar de optimale locatie overeenkomt met deze naar de 
ISVAG site en niet lager ligt. Dit komt omdat het criterium “optimaal” hier geïnterpreteerd 
werd volgens het relatieve belang per gemeente, wat gemeten werd aan de afgelegde 
tonkilometers naar de ISVAG site (met als gevolg dat Antwerpen Stad deze locatie dichter 
naar zich toe trekt). Het is dus niet per se de meest optimale locatie strikt geografisch gezien 
(want de gemiddelde afstand is iets hoger dan deze volgens de optimale locatie zonder 
weging). Het gevolg is dat het voor sommige gemeentes wat verder rijden zal zijn, voor 
andere wat dichter; voor Antwerpen Stad zal die afstand echter een serieus stuk slinken. Dit 
is ook te merken aan de spreiding op de reistijden, welke in het geval van transport naar de 
optimale locatie met zo’n 3 minuten afneemt. 
 
Kijkende naar de gemiddelde reistijden voor Indaver Doel (alles via de weg) en de Hooge 
Maey, dan zien we dat deze met zo’n 10 minuten toenemen in vergelijking met die naar de 
ISVAG site en de optimale locatie, wat maakt dat het transport tot anderhalve keer zo lang 
duurt. Transport naar de sites Petroleum Zuid en het Albertkanaal zijn vergelijkbaar met de 
ISVAG site; transport naar Schelle duurt iets langer. Het gebruik van een overslaglocatie 
doet de gemiddelde reistijd over de weg dalen voor beide locaties. Hetzelfde geldt ook voor 
Indaver Doel indien een overslaglocatie gebruikt wordt, in dit geval bijvoorbeeld aan 
Petroleum Zuid. 
 
De voortransporten voor de locaties Rotterdam, Roosendaal, Houthalen-Helchteren en 
Oostende (Electrawinds) zijn gelijk aan deze naar de ISVAG site (omdat daar de overslag 
naar zwaardere vrachtwagens gebeurde). 
 
Wegens de meer centralere ligging van de IGEAN site (zuid) te Edegem in vergelijking met 
de ISVAG site voor het midden en zuidelijk deel van het verzorgingsgebied, zal de 
gemiddelde reistijd voor het voortransport naar de IGEAN site (zuid) lager liggen dan deze 
naar de ISVAG site. 
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Evolutie verkeer 
 
Een terechte vraag is of de groei van het verkeer doorheen de jaren impact zal hebben op 
het afvalverkeer naar de ISVAG en andere sites. Wat betreft  de evolutie van het verkeer in 
Vlaanderen tot op heden, geeftonderstaande figuur het groeipercentage van 1986 tot en met 
2007 weer (Fig. ac ). 
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Figuur ac: Jaarlijkse procentuele groei van het verkeer in Vlaanderen 
 
Fig. ad geeft de evolutie in gereden voertuigkilometers weer (de aantallen werden 
gecalibreerd op het jaartal 200537): 

                                                
37 F. Vanhove, “Analyse van de mobiliteit op de Belgische autosnelwegen: Verkeersindices 2002–2005”, 

Transport & Mobility Leuven, Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, 

juni 2008. 

  “Verkeerstellingen 2005”, Rapport nr. 32, Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, november 2006. 
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Evolutie voertuigkilometers Vlaanderen
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Figuur ad: Evolutie van de gereden voertuig-kilometers in Vlaanderen 
 
Uit een recente analyse van de verkeerscongestie in België38 blijkt dat, bij ongewijzigd 
beleid, zo’n 16% meer verkeer op de Vlaamse wegen wordt verwacht tegen 2020. Hierbij 
aansluitend wordt gecontateerd dat op het autosnelwegennet en het regionale wegennet de 
reistijden met zo’n 2% zullen toenemen; op de stedelijke wegen nemen zij toe met ruim 3%. 
Belangrijker nog zijn de verliestijden ten gevolge van files; voor het autosnelwegennet 
nemen deze toe met zo’n 25%, op de andere wegennetten bedraagt de toename zo’n 15%. 
 
In deze studie wordt aangenomen dat de aangevoerd hoeveelheid naar ISVAG niet zal 
toenemen.. Het afvalverkeer stagneert dus, of neemt zelfs af, in vergelijking met het 
toenemende ”achtergrondverkeer”. 
 
Enerzijds is het dus zo dat, naar de toekomst toe, het afvalverkeer naar de ISVAG en andere 
sites op zich geen aanleiding tot extra verkeersdrukte zal geven, maar dat anderzijds, bij 
ongewijzigd beleid, de verkeersdrukte op de wegen tout court wel zal toenemen. Dit 
veroorzaakt grotere reistijden, ook voor het afvalverkeer. 

                                                
38 S. Maerivoet en I. Yperman, “Analyse van de verkeerscongestie in België”, Eindrapport in opdracht van de 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, oktober 2008. 
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Bijlage 4  

 
 

JURIDISCHE ASPECTEN M.B.T. PERSONEEL VAN 
INTERCOMMUNALES IN SAMENWERKINGSVERBANDEN
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Statutair personeel 
 
Terbeschikkingstelling 
 
Er bestaat geen algemeen verbod om statutair personeel ter beschikking te stellen. 
Ter zake dienen steeds de onderscheiden personeelsstatuten toepasselijk op het 
betrokken statutair personeel te worden geverifieerd om na te gaan of een 
terbeschikkingstelling of “verhuring” van het statutaire personeel is toegelaten. 
 
Om de goede werking van de openbare dienst te verzekeren, kan de administratieve 
overheid steeds eenzijdig de organisatie en werking van haar diensten wijzigen 
(“beginsel van veranderlijkheid van de dienst”). Het lijkt echter hoe dan ook 
aangewezen om enige voorzichtigheid in acht te nemen. 
 
Overdracht 
De statutaire tewerkstelling wordt in principe gekenmerkt door de vastheid van de 
betrekking. Aan de tewerkstelling van een personeelslid dat in statutair verband 
tewerkgesteld is, kan slechts een einde gemaakt worden in de gevallen door de 
wetten en reglementen bepaald of door de afschaffing van de betrekking. 
 
De overdracht van een statutaire naar een statutaire betrekking is in principe 
toelaatbaar, vrijwillig of gedwongen. Een gedwongen overdracht is enkel mogelijk in 
de mate het personeelsstatuut of hogere reglementering dit toestaat en de 
modaliteiten ervan regelt.  
 
De overdracht van een statutaire naar een contractuele betrekking is moeilijker. De 
overdracht veronderstelt aldus dat aan de statutaire dienstbetrekking een einde wordt 
gesteld en het personeelslid een arbeidsovereenkomst aangaat met de nieuwe 
werkgever. Personeelsleden kunnen niet gedwongen worden om een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan; hun instemming is noodzakelijk (en dus moeten zij 
hiervan “overtuigd” worden).  
 
In het DIS wordt verder ook in een bijzondere overdrachtsregeling voor personeel van 
een intercommunale voorzien (artikel 37 DIS), zij het enkel in geval van ontbinding 
van de intercommunale zie hoofdstuk 2.5). 
 
 
Contractueel personeel 
 
Terbeschikkingstelling 
 
De vraag rijst of het contractueel personeel van een intercommunale  kan worden ter 
beschikking gesteld van andere (publiek- of privaatrechtelijke) rechtspersonen.  
 
De basisgedachte van de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers (hierna ‘de Uitzendarbeidswet’) is een algemeen principieel verbod op 
terbeschikkingstelling (cfr. artikel 31). De wetgever verbiedt in het algemeen aan 
werkgevers om hun personeel uit te lenen. Het verbod is ons inziens zowel van 
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toepassing op situaties waarin werknemers door een onderneming worden 
aangeworven met als enig doel om ter beschikking te worden gesteld, als voor de 
onregelmatige en geïsoleerde uitoefening van ter beschikkingstelling van werknemers 
ten behoeve van een gebruiker.  
 
Zowel uit die bewoordingen als uit de parlementaire voorbereidingen bij de wet blijkt 
duidelijk dat de Uitzendarbeidswet niet van toepassing is op statutair 
overheidspersoneel. Er kan echter niet worden betwist dat de Uitzendarbeidswet wel 
van toepassing is op het contractueel personeel van overheidspersonen. 
De toepasselijkheid van de wet op contractueel overheidspersoneel wordt onder 
meer bevestigd in de parlementaire voorbereidingen bij de Uitzendarbeidswet39. 
Daarenboven bevestigde het Grondwettelijk Hof de toepasselijkheid van het verbod 
op terbeschikkingstelling op het contractuele personeel van de overheid. 
 
De rechtspraak heeft de grenzen van het recht van de gebruiker om ‘gezag’ uit te 
oefenen duidelijk afgebakend. Zo is er in diverse situaties geen sprake van een 
verboden terbeschikkingstelling, bijvoorbeeld ingeval geen gezag wordt 
overgedragen van de intercommunale naar de andere (publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke) rechtspersoon. Hoewel er in principe nog steeds een principieel 
verbod van terbeschikkingstelling geldt, lijkt ons het risico op een verboden ter 
beschikkingstelling dan ook beperkt indien ISVAG de essentiële werkgeversautoriteit 
blijft uitoefenen (zijnde de bevoegdheid tot aanwerving, schorsingsbevoegdheid, 
sanctiebevoegdheid, ontslagmacht).  
 
Overdracht 
De collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis (CAO nummer 32bis) voorziet in 
een bescherming van werknemers van hun arbeidsvoorwaarden bij 
structuurwijzigingen (fusies, cessies,…) die een overgang van onderneming vormen. 
Artikel 7 van CAO 32bis voorziet dat de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de 
arbeidsovereenkomsten automatisch overgaan van de overdrager naar de 
overnemer.  
 
De vraag rijst hierbij of in casu toepassing kan/moet worden gemaakt van CAO nr. 
32bis40. In beginsel is CAO nr. 32bis enkel van toepassing op het contractuele 
personeel van de ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de CAO-wet 
van 5 december 1968 vallen, hetwelk (in hoofdzaak) ondernemingen uit de private 
sector zijn.  
 

                                                
39  In het Commissieverslag stelde men vast dat ook overheidsdiensten van allerlei aard vaak een beroep doen op uitzendkrachten en 

werd verwezen naar het advies van de Raad van State waaruit duidelijk bleek dat het geenszins de bedoeling was om de 
overheidssector uit te sluiten van de toepassing van de Uitzendarbeidswet. Ook de toenmalige minister van tewerkstelling en 
arbeid bevestigde “dat de wet dadelijk van toepassing is op de openbare diensten”.   

40  Collectieve arbeidsovereenkomst nr.32 bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van 

de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst 

en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na 

faillissement, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32 tres van 2 december 1986, nr. 32 

quater van 19 december 1989 en nr. 32 quinquies van 13 maart 2002. 
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Allicht zal CAO nr. 32bis dus niet van toepassing zijn, maar desgevallend dringt zich 
nader onderzoek op om hierover volledige zekerheid te bekomen.  
 
 
Terugkeer van het personeel naar de gemeenten? 
 
Artikel 37 van het DIS bepaalt dat alleen bij ontbinding van de intercommunale er een 
automatische terugkeer van personeel naar de gemeenten voorzien is (of naar de 
overnemers van de activiteit). 
Indien de intercommunale evenwel, zij het uitgehold, blijft voort bestaan, kan 
voorgaande bepaling niet worden toegepast en dienen de hierboven toegelichte 
principes te worden gehanteerd.  
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Overzicht van de inbegrepen massa- en energiestromen in de carbon 
footprint berekening van de alternatieven, per ton afval 

(per ton restafval) eenheid AS IS Optim 0 Optim 1 Optim 2 Optim 3 Optim 4 

INPUT               
Ongebluste kalk kg 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 
Aktief kool kg 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Natriumhydroxide kg 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 
Ureum kg 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 
Aardgas MJ 71,28 71,28 71,28 71,28 71,28 71,28 
Elektriciteit kWh 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 
                
PROCES               
Residu kg 243,80 243,80 243,80 243,80 243,80 243,80 
Fossiele CO2-emissies kg 530,43 530,43 530,43 530,43 530,43 530,43 
Hernieuwbare CO2-emissies kg 485,55 485,55 485,55 485,55 485,55 485,55 
Metalen kg 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 
Transport residu tkm 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 
                
OUTPUT               
Elektriciteit kWh 621,70 621,70 621,70 590,62 621,70 590,62 
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Optimalisatiescenario 1 
Tijdelijk doorgaan op de huidige site tot 2018 met optimalisaties en daarna een definitieve herverdeli ng van afvalstromen: 

• groter condensatoroppervlak luchtkoeler 
• behoud bestaande turbine 
• eigen verbruik elektriciteit 
• extra meetpunt bij bestaande niet-katalytische DeNO x installatie 

 

Sterkten van het alternatief Zwakten van het alternatief 
• behoud en zelfs nog versterking van ISVAG als ‘cash cow’ voor de 

vennoten (ook door interesten op liquide middelen) 
• normale afschrijvingstermijnen van de bestaande activa blijven 

gehandhaafd 
• toename energie-inkomsten (ISVAG als energieproducent ipv 

eindverwerker) icm afname kosten eindverwerking door derden wegens 
tijdelijke capaciteitstekorten 

• wegvallen van eventuele psychosomatische effecten, zij het pas na 2018 
• verdere reductie in NOx emissies (tot 100 mg NOx/Nm³), zij het minder dan 

bij installatie SCR 
• eventuele sluitingskosten worden uitgesteld tot na 2018 

 

• beperkte tot geen marktgedrevenheid 
• unimodale bereikbaarheid van de site blijft, geen logistieke verbetering na 

2018, maar transport over water wordt mogelijk een aantrekkelijke optie 
• afhankelijkheid van huidige BBT 
• focus op eindverwerking en niet op optimalisatie globaal afvalbeheer 
• grote juridische complexiteit of risico’s: 

o indien ISVAG in 2018 wordt stopgezet wordt men geconfronteerd met een 
vereiste van een dubbele 3/4de meerderheid voor beëindiging samenwerking 
en de vereiste van oprichting van een interlokale vereniging 
o Indien ISVAG na 2018 wordt voortgezet, loopt men het risico op een 
(verboden) kwalificatie (van de herverdeling) als een te sterke uitholling van 
de opdrachthoudende vereniging 

• geen optimalisatie energie-inkomsten door behoud bestaande 
turbine(capaciteit) 

Opportuniteiten die het alternatief kunnen versterk en Bedreigingen die het alternatief kunnen  verzwakken  
• OVAM beleid dat mikt op maximale benutting bestaande installaties icm 

toepassing van het nabijheidsprincipe (vooral bij Toekomstbeeld I en II) � 
OVAM stelt ISVAG niet in vraag 

• innovatiedynamiek binnen de sector waardoor huidige BBT op termijn 
onder druk komt (vooral bij Toekomstbeeld III) 

• stijgende markttarieven voor verbranding van restafval (vooral bij 
Toekomstbeeld I en II) 

• afnemende gezondheid van de gemeente- en stadsfinanciën waardoor 
behoefte ontstaat aan bijkomende inkomstenstromen 

• onder druk van Europa kunnen spanningen ontstaan in het landschap van 
intercommunales, waardoor deze onder druk komen te staan 

• lokaal (politiek en maatschappelijk) draagvlak niet eenduidig positief 
• afname volume huishoudelijk afval mede door (beleidsgericht) streven naar 

verticale integratie van de afvalketen (vooral bij Toekomstbeeld III met snellere 
klim op Ladder van Lansink) 

• afbouw Groene Stroom Certificaten 
• introductie van duurzame afvalmobiliteit bij internalisering van externe effecten 

in de vervoerskosten (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• dalende markttarieven (mede onder maatschappelijke druk) voor huishoudelijk 

afval (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• niet beschikbaar hebben van een ecologisch, energetisch en logistiek beter 

alternatief na 2018 (vooral in Toekomstbeeld I) 
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Optimalisatiescenario 2 
Tijdelijk doorgaan op de huidige site tot 2018 met optimalisaties en daarna een definitieve herverdeli ng van afvalstromen: 

• groter condensatoroppervlak luchtkoeler 
• behoud bestaande turbine 
• eigen verbruik elektriciteit 
• plaatsing van SCR DeNOx installatie  

Sterkten van het alternatief Zwakten van het alternatief 
• behoud en zelfs nog versterking van ISVAG als ‘cash cow’ voor de 

vennoten (ook door interesten op liquide middelen) 
• toename energie-inkomsten (ISVAG als energieproducent ipv 

eindverwerker) icm afname kosten eindverwerking door derden wegens 
tijdelijke capaciteitstekorten 

• sterke ambitie mogelijk voor NOx verbetering (tot 60 mg NOx/nm³) 
• normale afschrijvingstermijnen van de bestaande activa blijven 

gehandhaafd  
• wegvallen van eventuele psychosomatische effecten, zij het pas na 2018 
• eventuele sluitingskosten worden uitgesteld tot na 2018 

• beperkte tot geen marktgedrevenheid 
• unimodale bereikbaarheid van de site blijft, geen logistieke verbetering na 2018, 

maar transport over water wordt mogelijk een aantrekkelijke optie 
• focus op eindverwerking en niet op optimalisatie globaal afvalbeheer 
• geen reductie in carbon footprint 
• grote juridische complexiteit of risico’s: 

o indien ISVAG in 2018 wordt stopgezet wordt men geconfronteerd met een 
vereiste van een dubbele 3/4de meerderheid voor beëindiging samenwerking 
en de vereiste van oprichting van een interlokale vereniging 
o Indien ISVAG na 2018 wordt voortgezet, loopt men het risico op een 
(verboden) kwalificatie (van de herverdeling) als een te sterke uitholling van de 
opdrachthoudende vereniging 

• geen optimalisatie energie-inkomsten door behoud bestaande 
turbine(capaciteit) 

• energieverlies en dus verlies aan inkomsten door gebruik SCR installatie (-10%) 
• structurele ingrepen in de bestaande installatie 

Opportuniteiten die het alternatief kunnen versterk en Bedreigingen die het alternatief kunnen  verzwakken  
• OVAM beleid dat mikt op maximale benutting bestaande installaties icm 

toepassing van het nabijheidsprincipe (vooral bij Toekomstbeeld I en II) � 
OVAM stelt ISVAG niet in vraag 

• stijgende markttarieven voor verbranding van restafval (vooral bij 
Toekomstbeeld I en II) 

• afnemende gezondheid van de gemeente- en stadsfinanciën waardoor 
behoefte ontstaat aan bijkomende inkomstenstromen 

• onder druk van Europa kunnen spanningen ontstaan in het landschap van 
intercommunales, waardoor deze onder druk komen te staan 

• lokaal (politiek en maatschappelijk) draagvlak niet eenduidig positief � geen 
inlossing van verkiezingsbelofte 

• afname volume huishoudelijk afval mede door (beleidsgericht) streven naar 
verticale integratie van de afvalketen (vooral bij Toekomstbeeld III met snellere 
klim op Ladder van Lansink) 

• afbouw Groene Stroom Certificaten 
• introductie van duurzame afvalmobiliteit bij internalisering van externe effecten 

in de vervoerskosten (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• dalende markttarieven (mede onder maatschappelijke druk) voor huishoudelijk 

afval (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• niet beschikbaar hebben van een ecologisch, energetisch en logistiek beter 

alternatief na 2018 (vooral in Toekomstbeeld I) 
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Optimalisatiescenario 0 en 3 (voorkeursalternatief) 
Doorgaan op de huidige site tot minstens 2023 mits:  

• een nieuwe vergunning voor de normale termijn van 20 jaar (tot 2031) 
• groter condensatieoppervlak luchtkoeler 
• heraanbesteding stoomturbine 
• eigen verbruik elektriciteit 
• extra meetpunt bij bestaande niet-katalytische DeNOx installatie 

 

Sterkten van het alternatief Zwakten van het alternatief 
• behoud en zelfs nog versterking van ISVAG als ‘cash cow’ voor de 

vennoten (ook door interesten op liquide middelen) 
• sterkste toename energie-inkomsten (ISVAG als energieproducent ipv 

eindverwerker) icm afname kosten eindverwerking door derden wegens 
tijdelijke capaciteitstekorten 

• maximale benutting van energetische en ecologische mogelijkheden 
• verdere reductie in NOx emissies (tot 100 mg NOx/Nm³), zij het minder dan 

bij installatie SCR 
• laagste logistieke transportkost in vergelijking met beschouwde alternatieve 

locaties 
• weinig juridische complexiteiten tot 2023 (enkel marktbevraging nodig voor 

optimalisaties en onderhandeling energiecontract) 
• eventuele sluitingskosten huidige site worden uitgesteld tot na 2023 

 

• beperkte tot geen marktgedrevenheid 
• unimodale bereikbaarheid van de site blijft 
• weinig ‘prikkels’ om roosteroven (die in 2018 boekhoudkundig 

afgeschreven zal zijn) om te schakelen volgens de laatste nieuwe 
technologische ontwikkelingen 

• focus op eindverwerking en niet op optimalisatie globaal afvalbeheer 
• energie-inkomsten afhankelijk van uitkomsten energie-contract 

 

Opportuniteiten  die het alternatief kunnen verster ken Bedreigingen die het alternatief kunnen  verzwakken  
• OVAM beleid dat mikt op maximale benutting bestaande installaties icm 

toepassing van het nabijheidsprincipe (vooral bij Toekomstbeeld I en II) � 
OVAM stelt ISVAG niet in vraag 

• stijgende markttarieven voor verbranding van restafval (vooral bij 
Toekomstbeeld I en II) 

• afnemende gezondheid van de gemeente- en stadsfinanciën waardoor 
behoefte ontstaat aan bijkomende inkomstenstromen 
 

• lokaal (politiek en maatschappelijk) draagvlak niet eenduidig positief 
• innovatiedynamiek binnen de sector waardoor huidige BBT op termijn 

onder druk komt (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• afname volume huishoudelijk afval mede door (beleidsgericht) streven naar 

verticale integratie van de afvalketen (vooral bij Toekomstbeeld III met 
snellere klim op Ladder van Lansink) 

• afbouw Groene Stroom Certificaten 
• introductie van duurzame afvalmobiliteit bij internalisering van externe 

effecten in de vervoerskosten (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• dalende markttarieven (mede onder maatschappelijke druk) voor 

huishoudelijk afval (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• spanningen in het landschap van intercommunales 
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Optimalisatiescenario 4 
Doorgaan op de huidige site tot minstens 2023 mits:  

• groter condensatoroppervlak luchtkoeler 
• heraanbesteding stoomturbine 
• eigen verbruik elektriciteit 
• plaatsing van SCR DeNOx installatie 

 

Sterkten van het alternatief Zwakten van het alternatief 
• behoud en zelfs nog versterking van ISVAG als ‘cash cow’ voor de 

vennoten (ook door interesten op liquide middelen) 
• toename energie-inkomsten (ISVAG als energieproducent ipv 

eindverwerker) icm afname kosten eindverwerking door derden wegens 
tijdelijke capaciteitstekorten 

• maximale benutting van energetische en ecologische mogelijkheden 
• sterke ambitie mogelijk voor NOx verbetering (tot 60 mg NOx/Nm³) 
• weinig juridische complexiteiten tot 2023 (enkel marktbevraging nodig voor 

optimalisaties en onderhandeling energiecontract) 
• eventuele sluitingskosten huidige site worden uitgesteld tot na 2023 

 

• beperkte tot geen marktgedrevenheid 
• unimodale bereikbaarheid van de site blijft 
• weinig ‘prikkels’ om roosteroven (die in 2018 boekhoudkundig afgeschreven zal 

zijn) om te schakelen volgens de laatste nieuwe technologische ontwikkelingen 
focus op eindverwerking en niet op optimalisatie globaal afvalbeheer 

• energie-inkomsten afhankelijk van uitkomsten energie-contract 
• energieverlies en dus verlies aan inkomsten door gebruik SCR installatie (-10%) 
• structurele ingrepen in de bestaande installatie 

 

Opportuniteiten die het alternatief kunnen versterk en Bedreigingen die het alternatief kunnen  verzwakken  
• OVAM beleid dat mikt op maximale benutting bestaande installaties icm 

toepassing van het nabijheidsprincipe (vooral bij Toekomstbeeld I en II) � 
OVAM stelt ISVAG niet in vraag 

• stijgende markttarieven voor verbranding van restafval (vooral bij 
Toekomstbeeld I en II) 

• afnemende gezondheid van de gemeente- en stadsfinanciën waardoor 
behoefte ontstaat aan bijkomende inkomstenstromen 
 

• lokaal (politiek en maatschappelijk) draagvlak niet eenduidig positief 
• innovatiedynamiek binnen de sector waardoor huidige BBT op termijn onder 

druk komt (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• afname volume huishoudelijk afval mede door (beleidsgericht) streven naar 

verticale integratie van de afvalketen (vooral bij Toekomstbeeld III met snellere 
klim op Ladder van Lansink) 

• afbouw Groene Stroom Certificaten 
• introductie van duurzame afvalmobiliteit bij internalisering van externe effecten 

in de vervoerskosten (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• dalende markttarieven (mede onder maatschappelijke druk) voor huishoudelijk 

afval (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• spanningen in het landschap van intercommunales 
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Scenario 5 
Tijdelijk doorgaan op de huidige site tot 2013 waar na een definitieve herverdeling van afvalstromen 

 

Sterkten van het alternatief Zwakten van het alternatief 
• inlossing van politieke belofte tot definitieve sluiting  � aanvraag voor zeer 

korte verlenging milieuvergunning 
• wegvallen van eventuele psychosomatische effecten (lokaal) 
• afvalstromen ISVAG worden een interessant product voor andere partijen, 

wat een sterke onderhandelingspositie toelaat in de huidige 
marktomstandigheden (verschil tussen werkelijk betaalde prijs en netto 
kostprijs voor de vennoten geeft de onderhandelingsmarge aan ten 
opzichte van andere partijen met investeringsplannen) 

• geen additionele investeringsinspanningen 
• mogelijkheid tot inspelen op eventueel betere markt-, bedrijfs- en 

technische kennis van andere actoren 
 

• nauwelijks verdere betnutting van huidige zeer gunstige financiële situatie 
• eenmalige afschrijving bestaande activa in het sluitingsjaar 
• hoge sluitings- en saneringskost (11 mio EUR) op zeer korte termijn 
• grote juridische complexiteit of risico’s: 

o indien ISVAG in 2013 wordt stopgezet wordt men geconfronteerd met een 
vereiste van een dubbele 3/4de meerderheid voor beëindiging samenwerking 
en (mogelijks) de vereiste van oprichting van een interlokale vereniging 
o Indien ISVAG na 2013 wordt voortgezet, loopt men het risico op een 
(verboden) kwalificatie (van de herverdeling) als een te sterke uitholling van de 
opdrachthoudende vereniging 

• onzekerheid over werkelijk te betalen prijs voor eindverwerking na 2013 
 

Opportuniteiten die het alternatief kunnen versterk en Bedreigingen die het alternatief kunnen  verzwakken  
• afname huishoudelijk afval met snellere klim op Ladder van Lansink (vooral 

bij Toekomstbeeld II en III) 
• innovatiedynamiek binnen de sector waardoor huidige BBT op termijn 

onder druk komt (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• nog verder dalende markttarieven op de verbrandingsmarkt (vooral in 

Toekomstbeeld III) 
• schaalvergroting in de afvalverbranding (vooral in Toekomstbeeld III) 
• afbouw van Groene Stroom Certificaten 
• internalisering van externe effecten in de vervoerskosten / duurzame 

afvalmobiliteit 
• ontwikkeling van Vlaanderen als een vooruitstrevende groene, afvalarme 

economie (vooral in Toekomstbeeld II en III) 
• spanningen in het landschap van intercommunales 

 

• tijdsdruk om binnen de 3 jaar een goed uitonderhandeld alternatief te hebben 
• niet beschikbaar hebben van een ecologisch, energetisch en logistiek beter 

alternatief na 2013 
• geen toepassing meer mogelijk van het nabijheidsprincipe (vooral bij 

Toekomstbeeld I en II) 
 VOORSTEL
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Scenario 6 
Tijdelijk doorgaan op de huidige site tot 2018 met optimalisaties en daarna ingebruikname zelfstandige  nieuwbouw: 

• groter condensatoroppervlak luchtkoeler 
• behoud bestaande turbine 
• eigen verbruik elektriciteit 
• extra meetpunt bij bestaande niet-katalytische DeNOx installatie 

 

Sterkten van het alternatief Zwakten van het alternatief 
• behoud en zelfs nog versterking van ISVAG als ‘cash cow’ voor de 

vennoten (ook door interesten op liquide middelen) tot 2018 
• normale afschrijvingstermijnen van de bestaande activa blijven 

gehandhaafd toename energie-inkomsten (ISVAG als energieproducent ipv 
eindverwerker) icm afname kosten eindverwerking door derden wegens 
tijdelijke capaciteitstekorten 

• verdere reductie in NOx emissies (tot 100 mg NOx/Nm³), zij het minder dan 
bij installatie SCR 

• eventuele sluitingskosten huidige site worden uitgesteld tot na 2018 

• beperkte tot geen marktgedrevenheid 
• unimodale bereikbaarheid van de site blijft, daarna mogelijkheid tot 

multimodaliteit mits het vinden van een geschikte locatie 
• focus op eindverwerking en niet op optimalisatie globaal afvalbeheer 
• geen optimalisatie energie-inkomsten door behoud bestaande 

turbine(capaciteit) 
• sterke toename netto kostprijs voor vennoten na 2018 bij financiering 

zelfstandige nieuwbouw (icm met financiering sluitings- en saneringskost) 
• activiteiten ISVAG moeten verlengd worden na 2023 

 

Opportuniteiten die het alternatief kunnen versterk en Bedreigingen die het alternatief kunnen  verzwakken  
• OVAM beleid dat mikt op maximale benutting bestaande installaties icm 

toepassing van het nabijheidsprincipe (vooral bij Toekomstbeeld I en II) � 
OVAM stelt ISVAG niet in vraag 

• schaalvergroting in de afvalverbranding (vooral in Toekomstbeeld III) � 
mogelijkheid om eventueel terug te vallen op tegen dan bestaande 
installaties mocht zelfstandige nieuwbouw niet realiseerbaar zijn) 

• introductie van duurzame afvalmobiliteit bij internalisering van externe 
effecten in de vervoerskosten (vooral bij Toekomstbeeld III) 

 

 

• lokaal (politiek en maatschappelijk) draagvlak niet eenduidig positief 
• afname volume huishoudelijk afval mede door (beleidsgericht) streven naar 

verticale integratie van de afvalketen (vooral bij Toekomstbeeld III met snellere 
klim op Ladder van Lansink) 

• afbouw Groene Stroom Certificaten 
• dalende markttarieven (mede onder maatschappelijke druk) voor huishoudelijk 

afval (vooral bij Toekomstbeeld III) 
• niet beschikbaar hebben van een betere locatie tegen 2018 (bijvoorbeeld door 

weigering vergunning, niet tijdige vrijgave terrein) 
• lokale weerstand op nieuw locatie 
• spanningen in het landschap van intercommunales 
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