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“ISVAG is een resultaatsgericht en energiek overheidsbedrijf dat op een zo 
duurzaam mogelijke manier afval verwerkt voor de bewoners van de 
aangesloten steden en gemeenten. Duurzaam wil zeggen dat we werken op de 
meest ecologische en de meest economische manier, waarbij we zoveel mogelijk 
waardevolle energie en materialen recupereren om ze uit te sparen in het 
belang van toekomstige generaties.”

ISVAG missie

In het ISVAG-ondernemingsplan werden 
daarnaast ook drie strategische krachtlijnen 
vooropgesteld die op hun beurt aan de SDG’s
van de Verenigde Naties werden gelinkt: 

• Streven naar operational excellence: SDG’s 7, 11, 15
• Investeren in nieuwe energie: SDG’s 9, 12, 13, 17 
• Inzetten op mensen: SDG’s 3, 8



ISVAG werkingsgebied

• ISVAG verwerkt het restafval van 
meer dan 1 miljoen burgers     
van 30 steden en gemeenten in 
de provincie Antwerpen.

• In opdracht van de steden en 
gemeenten, die verantwoordelijk 
zijn voor het afvalbeleid.

• Geen bedrijfsafval, enkel het 
niet-recycleerbaar huishoudelijk 
restafval van de burgers: de 
vuilniszakken die u en ik aan de 
deur zetten, elke week. 



Verlenging milieuvergunning in 2010

• Eigen initiatief om te verlengen voor slechts 10 jaar en 
streefwaarde NOx  (120Mg – norm 200) 

• Continu blijven openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en 
technologische toepassingen

• Sindsdien:
- Jaarlijkse evaluatie van NOx emissies door erkend deskundige
- Jaarlijkse dispersieberekening impact NOx op de omgeving
- 2012: Studie Prof. Dr. Rotter “2007-2011 Update of Technical Performance”
- 2013: Eerste evaluatie van voorwaarden milieuvergunning door 

studiebureau Seneka, Jos Vandekeybus “ISVAG Status 2012”

ISVAG VOLDOET AAN ALLE VOORWAARDEN, 
EMISSIES ZIJN NAUWELIJKS MEETBAAR



Wat na 2020? Niet over 1 nacht ijs

• Toekomststudie, Consortium ECOBEL – 2010

• Actualisering Toekomststudie, DELOITTE – 2016

• Locatie/mobiliteitstudie, Transport & Mobility Leuven –2016

• Impact emissies, Prof. Lenaerts, Universiteit Antwerpen – 2016

• Warmtenet, VITO/POM – 2016

• Voorstudie/ontwerp, Ramboll –2016

• Financieel haalbaarheidsonderzoek, Grant Thornton - 2016



Transparantie, dialoog

• Overleg en presentaties vertegenwoordigers buurtcomité, college 
Aartselaar, districtsraad Wilrijk,…: alle vragen en opmerkingen 
beantwoord en mee opgenomen in studies (Wilrijk: 17 vragen)

• Klankbordgroep, o.l.v. extern moderator LEVUUR, sept. 2016: 
1. Guy Van den Broek, gewezen journalist De Tijd en gemeenteraadslid Essen

2. Jan Kegels, departementshoofd leefmilieu Umicore

3. Guy Lauwers, voormalig schepen leefmilieu Antwerpen, voormalig voorzitter Greenpeace

4. Ulrik Van Soom, bedrijfsarts Mensura, milieudeskundige, inwoner Edegem

5. Patrick Depelsmacker, hoogleraar marketing UA, studies milieuvriendelijkheid vs
consumptiegedrag

6. Koen De Nolf , communicatiestrateeg bij het bureau ‘The Fat Lady’

• Overleg met Leden van Commissie bevoegd voor herziening BREF

• Overleg met Scientific and Technical Commitee ISWA



Uitvoeringsplan OVAM

• Nieuw Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval – goedgekeurd door Vlaamse regering op              
16 september 2016

- Zorgplicht gemeenten
- Evenwicht geproduceerd afval en    

verwerkingscapaciteit
- Zelfvoorzieningsprincipe
- Belang mobiliteit en energetische efficiëntie
- Ambitieuze doelstelling vermindering 

huishoudelijk afval/inwoner



Huidige locatie optimaal

• Zowel voor input – waar komt het afval 

vandaan? 

• Als voor output – dicht bij afnemers van 

warmte en elektriciteit.

• Locatie scoort het best op het vlak van 

transport, mobiliteit, emissies en 

economie.

• Studies door 3 onafhankelijke 

onderzoeksinstellingen, 17 verschillende 

locaties onderzocht.

• VITO, februari 2020: “ISVAG is essentieel 

voor warmtenet zuiden van Antwerpen”



WAT wil 
ISVAG 

bouwen?

• Afvalenergiecentrale: capaciteit 190.000 ton

• Roosteroven = Best Beschikbare Techniek

• Selectieve Katalytische Reductie (SCR) en half-natte
rookgaswassing: koploper laagste emissies!
– vb. NOx emissies vandaag: 130.000 ton @ 100 Mg/Nm3 in

ISVAG installatie en rest bij Indaver @ >140 Mg/Nm3.
Nieuwe installatie: 190.000 ton @ <65 Mg/Nm3

• Modulaire turbine: elektriciteit of warmte

• Nieuwe installatie is Carbon Capture-ready
– Toepasbaar zodra techniek op punt staat en economisch

realistisch wordt





Capaciteit? 

• Huidige installatie vergund voor 159 KT (10 Gj/T)

• In praktijk kan nu 140 KT verwerkt worden, 45 KT te klein

• Unieke situatie:
– ISVAG enige intercommunale die 100% huishoudelijk restafval eigen 

vennoten verwerkt

• Bevolking stijgt, tegelijk heeft OVAM ambitieuze objectieven 

• Nieuwe installatie voor 190 KT (10 Gj/T)



HOE GROOT is de 
installatie die ISVAG 
wil bouwen?

• “Gebaseerd op de bevolkings– en restafvalevolutie, zal de totale hoeveelheid te 
verwerken afval van ISVAG in 2040 tussen circa 165.000 en 245.000 ton liggen. 
Gekoppeld aan een beschikbaarheid van 90% dient, afhankelijk van het scenario, de 
theoretische capaciteit van de installatie tussen circa 185.000 en 270.000 ton te 
bedragen.”

Actualisatie Toekomststudie ISVAG, Deloitte - 2016



2016 180.872 ton

2017 180.055 ton

2018 178.546 ton

2019 179.796 ton

2020 183.533 ton

Ondanks alle inspanningen bleef de 
aanvoer van huishoudelijk restafval 
afgelopen jaren stabiel. Van een 
daling valt vooralsnog niets te 
merken…

Zelfs in een circulaire economie blijft 
veilige eindverwerking nodig om de 
materialenkringloop zuiver te houden. 
Dit blijkt duidelijker dan ooit in de 
covid-19 crisis.

Aanvoer restafval = 183.533 ton per jaar 



Aanvoer en verwerking 2020

• Totale aanvoer 2020 stijgt opnieuw tot 183.533 ton.

• OVAM ‘Tarieven en Capaciteiten 2019: 

• 2.090.884 ton brandbaar afval in Vlaanderen en 1.986.000 ton verwerkingscapaciteit = 

tekort 100.000 ton. 

• Totale hoeveelheid brandbaar afval steeg in 2019 met 8.972 ton ten opzichte van 2018. 

• ISVAG blijft absoluut noodzakelijk. Op Vlaams niveau: geen alternatief 

voorhanden voor restafval uit het ISVAG-verwerkingsgebied.

• Ook tijdens de lock-down maatregelen bleef continue verwerking ISVAG 

gegarandeerd.



• OVAM-doelstelling:  100 kg/inwoner in 2030
• Principe versus realiteit
• ISVAG heeft als statutaire opdracht het aangeboden afval te verwerken: 

aandacht voor realiteit is essentieel 

Doelstelling IGEAN-gemeenten 2022: 105 kg/inw.

TOTAAL RESTAFVAL/INWONER

2018 2019

Aartselaar 143 kg 136 kg

Brasschaat 139 kg 148 kg

Boechout 121 kg 121 kg

Kalmthout 129 kg 127 kg

Rumst 141 kg 141 kg

Schelle 116 kg 116 kg

Brasschaat, Kalmthout en Rumst behoren net als Boechout tot Belfius-cluster ‘Woongemeente met hogere inkomens’. Aartselaar en Schelle behoren tot cluster 
‘Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking’



EVOLUTIE AANVOER IGEAN (in ton)

GROF VUIL RESTAFVAL TOTAAL

2019 10.291,08 43.123,79 53.414,87

2020 10.521,72 47.012,33 57.534,05

Aanvoer IGEAN steeg met 7,71% in 2020

• 9% meer huishoudelijk restafval
• 2,2% meer grof vuil



Tarieven & capaciteiten 2019 - OVAM





Hervergunning bestaande installatie

• 10 april 2020: hervergunning verleend tot 31 december 2027 + vergunning 

onbepaalde duur voor aanleg warmtenet

• Vergunningsbesluit gebaseerd op gunstig advies GOVC

• Gemeente Aartselaar + 4 burgers gingen in beroep bij raad voor 

vergunningsbetwistingen



Hervergunning bestaande installatie

• Uitspraak verwacht najaar ’21. Vernietiging betekent onmiddellijke sluiting 

installatie. Geen alternatieve verwerkingscapaciteit beschikbaar in 

Vlaanderen! 

• Sluiting zal hoe dan ook resulteren in aanzienlijke extra verwerkings- én 

transportkosten voor alle aangesloten gemeenten!

• OVAM-rapport ‘Tarieven en capaciteiten 2019’

– Vlaanderen neemt nu reeds noodgedwongen zijn toevlucht tot het 
storten en exporteren van brandbaar afval.



Vergunningsprocedure nieuwe installatie

• 31 juli 2020: vergunning voor de bouw en exploitatie voor onbepaalde duur 

van een nieuwe afvalenergiecentrale met een jaarlijkse capaciteit van 

190.000 ton

• 4 beroepen tegen vergunning nieuwe installatie ingediend:
– Aartselaar (CBS als adviesverlenende instantie + 4 burgers)

– CBS Boechout (intussen ingetrokken)

– Denuo (federatie privésector afvalbedrijven, tegenhanger van Interafval/VVSG)

– BBL/Natuurpunt



Stand van zaken project-dossier

• Lopende procedures werken niet opschortend

• Aanleg waterpoel is gestart

• Selectieleidraad voor elektromechanische deel is gepubliceerd

• Selectieleidraad voor bouwkundig deel is gepubliceerd

• Onderhandelingen en contractnegotiatie in afwachting van uitspraak Raad 
voor vergunningsbetwistingen



Beslist beleid, engagementen voor komende 
decennia

• De beslissing om een nieuwe installatie te bouwen werd sinds 2016 
voorbereid, besproken, bij consensus beslist, helder en transparant 
gecommuniceerd.

– Op raden van bestuur en algemene vergadering ISVAG (sinds 2016, 
herbevestigd door nieuwe raad in 2019 – beslist beleid)

– Op raden van bestuur IGEAN (o.a. 29 april 2020: unanieme beslissing om 
omgevingsvergunningsaanvraag te steunen)



Meerkosten als gevolg van procedures 

Alle aangespannen procedures hebben intussen geleid tot aanzienlijke 
meerkosten én minderopbrengsten

Minderopbrengsten door 6 maand vertraging warmteleveringen aan H. ESSERS +/- 140.000 euro 

Juridische ondersteuning procedures (advocaten en experten) +/- 528.000 euro 

Investeringen levensduurverlenging bestaande installatie +/- 1.598.000 euro 

Personeelskost en -inzet … euro 

Geen aanmelding mogelijk via CRM*: verlies inkomsten gegarandeerde 
beschikbaarheid +/- 220.000 euro

(alle bedragen excl. BTW)
*CRM = capaciteitsvergoedingsmechanisme



Ecologische troeven miskend:
herstel natuurgebied & waterbuffer

• Nu: vergraven natuurgebied

• In overleg met alle stakeholders: provincie, ANB, VMM, gemeenten,… 

• Focus op fauna en flora

• Aanleg infiltratie- en buffervijver met permanent water in kleine, diepe 

zones

• Aanleg zacht-hellende, niet-verharde oevers

• Ontwikkeling diverse oevervegetatie met moerasplanten:

– grote lisdodde, riet, gele lis, zeggen, biezen,…

• Aanleg zone grasland rond de buffervijver



Omgevingsaanleg: aandacht voor natuurwaarde 
+ waterhuishouding

• + 3.000 m² bosrijk natuurgebied
en + 8.350 m² bos met inheemse 
boom- en struiksoorten

• Natuurpoel en zes wadi’s: 
waterbufferend én infiltrerend

• Ecoduct Struisbeek voor water-
en landgebonden zoogdieren, van 
bevers tot reeën



Warmtenet huidige installatie

• Terbekehof: bedrijventerrein in de buurt

• 3 MW

• 1,6 km

• Partners: POM Antwerpen en Rio-link, 
Stad Antwerpen/district Wilrijk

• Eerste warmtelevering aan H.Essers
gestart in mei 2020

• Voorjaar 2021: aansluiting bijkomende 
afnemers





Vermeden emissies enkel met levering aan H.Essers

Startscenario (kg/jaar)

CO2 2.310.000 

CO 1.330

VOC 450

SOx 857

NOx 2.346

PM 39

Steven Donné, Project & Purchase Manager Buildings 
H. Essers

“Voor Essers zijn er verschillende redenen om in te
tekenen op het warmtenet van ISVAG. Die zijn zowel
ecologisch als economisch van aard. De duurzaamheids-
strategie van Essers is gericht op het reduceren van
emissies en het verhogen van energie-efficiëntie. Dat
kunnen we met dat warmtenet bijzonder goed realiseren.
En we hebben het wel degelijk over zeer grote
hoeveelheden. Dankzij dit warmtenet besparen we 1
miljoen kubieke meter gas op jaarbasis, enkel en alleen
gekeken naar het verbruik van Essers. In een globaal
warmtenet zal dat natuurlijk nog een veelvoud zijn. En
dat is in de huidige context, waarin milieu en
duurzaamheid bijzonder belangrijk worden, gigantisch.
Daar kunnen we alleen maar heel trots op zijn.”



Warmtenet nieuwe installatie

• >50 MW = +/- 40.000 Gezinnen

• Aansluiten op het net van de 
bestaande ISVAG installatie 
(warmtenet bedrijventerrein 
Terbekehof, in gebruik sinds mei 
2020)

• Nieuw-Zuid, Blue Gate Antwerp, 
sociale woonprojecten, nieuwe 
bouwprojecten & woonwijken, 
Neerland, Campus Drie Eiken 
UA, UZA, AFGA Gevaert in 
Mortsel/Edegem, GZA, ,,,,

• Verwarming gebouwen en 
sanitair warm water + 
proceswarmte bedrijven

BEKAERT SITE HEMIKSEM

Haalbaarheidsstudie VITO in opmaak



“Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de implementatie van een warmtenet
een significante reductie veroorzaakt van de totale lokale uitstoot die anders zou
ontstaan door warmteopwekking in residentiële woningen en in de tertiaire sector. Dit
geldt voor alle onderzochte componenten (NOx, SOx, fijn stof, CO en CO2). Bij de eerste
scenario’s, met een minimale warmteafname, is dit potentieel al duidelijk voor SOx en
CO. Voor NOx en fijn stof is een hogere warmteopwekking nodig, maar zoals te zien is
in het laatste scenario, waar het volledige theoretische potentieel wordt gebruikt, is de
vergunde uitstoot van ISVAG voor alle componenten uiteindelijk lager dan de emissies
afkomstig van decentrale warmteopwekking.”

Impact van het warmtenet van ISVAG op de 
emissies in de omgeving 



BEKAERT SITE HEMIKSEM

Haalbaarheidsstudie VITO in opmaak

“In een tweede fase kan het warmtenet ontwikkeld worden richting 

de stad Antwerpen, mits bijdrage van extra restwarmtebronnen 

want dan overstijgt de warmtevraag ISVAG. (…) Maar ISVAG is 

essentieel voor de ontwikkeling van het warmtenet in fase 1 en 2.”  

Studie Warmteleveringspotentieel ISVAG – Eindrapport VITO, 20 februari 2020



Belang warmtenet?

• Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030:
afstappen van fossiele brandstoffen
tegen 2050

• Transitie naar hernieuwbare energie en
gebruik restwarmte

• Potentieel vermeden emissies

• Impact op lokale luchtkwaliteit

• Klimaatneutraal tegen 2050



Afsluitend

• De nieuwe installatie is noodzakelijk, in het kader van onze maatschappelijke 
taak in opdracht van 30 steden en gemeenten: het verwerken van het niet-
recycleerbaar huishoudelijk afval van meer dan 1 miljoen burgers.

• De nieuwe ISVAG installatie is nuttig, want ze zal ons toelaten om nog meer 
energie te produceren. ISVAG zal hierdoor een katalysator zijn voor de 
verdere uitrol van het warmtenet en op die manier een sleutelrol spelen in 
het realiseren van de klimaatambities. De vermeden emissies zullen een 
positieve impact hebben op de luchtkwaliteit in de buurt.

• De nieuwe installatie zal op de best mogelijke locatie staan, zowel voor 
aanvoer van afval als uitkoppeling van energie.

• De nieuwe installatie in eigen beheer biedt ook financieel de beste garanties 
voor de vennoten, met een sluitende conservatieve business case (EIB)

• Alle plannen zijn wetenschappelijk gefundeerd, bestudeerd, in alle 
transparantie besproken én beslist beleid en concrete engagementen van de 
gemeenten-vennoten voor de komende decennia. 



ISVAG

Boomsesteenweg 1000

2610 Wilrijk

www.isvag.be - tel. 03 877 28 55 – info@isvag.be

Vragen?


