
DE ONVERKWIKKELIJKE WEGEN VAN ISVAG… 

DE AARTSELAARSE MILIEURAAD ONTHULT 

 

Zoals geweten, wil ISVAG op de bestaande site in Wilrijk een nieuwe afvaloven bouwen, waarbij met de 

restwarmte van de oven een warmtenet zal worden gekoppeld voor de gebouwenverwarming naar de 

nabijgelegen industriezone en, in een tweede fase, naar het fameuze “Blue Gate-project” op Petroleum-

Zuid. 

De nieuwe oven zou een bestendiging betekenen van nu reeds meer dan 40 jaar afvalverbranding. Dat de 

schadelijke rookgassen de gezondheid van de omwonenden, inwoners van Aartselaar en Wilrijk, reeds 

hebben aangetast, is voor ISVAG geen item. 

Een reden voor de Aartselaarse Milieuraad om de onverantwoorde ISVAG-plannen met alle mogelijke 

middelen te bestrijden.  Laat ons beginnen met enkele merkwaardige, misschien zelfs bedenkelijke ISVAG-

demarches.  

 

ISVAG & Petroleum Zuid 

Zoals gesteld, wordt het aan te leggen warmtenet uitgerold naar o.a. het nieuwe Antwerpse paradepaardje 

qua sanering en ontwikkeling van verlaten industriële terreinen, Petroleum Zuid, officieel genoemd Blue 

Gate Antwerp (BGA). 

Volgens de BGA-website is dit een ‘brownfield’ ten zuiden van Antwerpen, die herontwikkeld wordt tot een 

hoogwaardig, watergebonden en eco-effectief bedrijventerrein. De ambities van de initiatiefnemers, stad 

Antwerpen en Vlaanderen, zijn hoog en worden gedeeld door de private partners die mee in het project 

zijn gestapt. BGA moet een topterrein in Vlaanderen en Europa worden. Innovatie, zowel op het vlak van 

logistiek als eco-productie, staat voorop. BGA wordt gerealiseerd door aan private kant DEME, DEC en 

Bopro en aan publieke kant Participatie Maatschappij Vlaanderen, Waterwegen & Zeekanaal, AG Vespa en 

Stad Antwerpen / Business & Innovatie. Het project komt tot stand met financiële steun van VLAIO, EFRO 

en Strategische Projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  

Ter zake een mailing van Blue Gate van 3 juli 2017, van de hand van Filip Heylen, voorzitter van Blue Gate 

Antwerp, tevens voorzitter van ISVAG. 

http://www.bluegateantwerp.eu/nl/news/35/blue-open-wint-de-pps-procedure-om-blue-gate-antwerp-te-

ontwikkelen 

 De PPS-aanbesteding van Blue Gate is eerder dit jaar toegewezen aan het consortium Blue O’pen.  

Zie hiervoor : http://www.deme-group.com/nl/dec/news/consortium-blue-open-wint-pps-aanbesteding-

ontwikkelingsproject-blue-gate-antwerp 

Blue O’pen zal instaan voor de sanering, herontwikkeling en commercialisering van Petroleum Zuid, 

waarvan het vanuit de ISVAG-oven uit te rollen warmtenet een elementair onderdeel uitmaakt. Blue O’pen 

bestaat uit vastgoedspeler Bopro en DEME. Deze laatste behoort tot de Belgische holding Ackermans & van 

Haaren (AvH), die op Euronext Brussels is genoteerd en opgenomen is in de Belgische beursindex BEL 20. 



AvH ziet zich niet als een passieve portefeuillemaatschappij, maar als een actieve industriële investeerder. 

Het bedrijf ontstond als een baggerbedrijf. Hoewel het bedrijf nu een gediversifieerde holding is, is het nog 

steeds zeer actief in de baggerwereld via zijn belang van 60,4% in CFE, de moedermaatschappij van DEME. 

Feit: 

a) In 2010 verklaarde de heer Heylen, voorzitter van ISVAG en toenmalig schepen van de stad 

Antwerpen op een buurtoverleg rond de verlenging van de milieuvergunning van ISVAG met 10 

jaar in Wilrijk, dat “die oven hier weg moet!” 

b) Op 12 oktober 2016 heeft ISVAG beslist om een nieuwe oven te bouwen 

c) de ISVAG-voorzitter heeft vervolgens op 1 december 2016 zijn ontslag gegeven als schepen van 

de stad Antwerpen 

d) diezelfde ISVAG-voorzitter trad op 1 december 2016 als “Business Development Manager” in 

dienst bij Ackermans & Van Haaren  

Mogen er in tijden van ‘politieke correctheid’ effectief vragen worden gesteld bij de vaststelling dat op 12 

oktober 2016 door de Raad van Bestuur van ISVAG werd beslist een nieuwe oven te bouwen, gefinancierd 

voor de volle pot van 175 miljoen euro met gemeenschapsgeld, terwijl deze oven o.m. garant moet staan 

voor de vrijwaring van de financiële belangen van de grootste Belgische investeringsmaatschappij 

Ackermans & van Haaren.  

Is het daarom niet aan te bevelen om het ganse beslissingsproces rond de bouw van de nieuwe afvaloven, 

de ontwikkeling van Petroleum-Zuid, de PPS-aanbestedingsprocedure rond Blue Gate Antwerp eens scherp 

tegen het licht te houden? 

 

Beslissingsproces bouw nieuwe afvaloven 

Mag het merkwaardig worden gevonden dat wij hebben ontdekt dat ISVAG reeds veel vroeger dan op 12 

oktober 2016 heeft beslist een nieuwe afvaloven te bouwen?  

Reeds op 16 december 2015 werd door ISVAG een Europese aanbesteding gepubliceerd voor … de bouw 

van een nieuwe afvaloven. Zie hiervoor:  

https://enot.publicprocurement.be/enot-

war/preViewNotice.do;jsessionid=ED421C5FB21F40145035651D65602059.ecat1?noticeId=222141&d-

3680989-s=5&d-3680989-o=1 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445326-2015:TEXT:NL:HTML&src=0 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442020-2015:TEXT:NL:HTML 

Hoe naïef is ISVAG te denken dat deze waarheid niet naar boven komt? 

 

  



Warmtenet 

Mag het daarnaast ook raar worden gevonden dat voor de aanleg van dit warmtenet geen kosten-baten-

analyse (KBA) wordt uitgevoerd met als alternatief scenario, naast ISVAG als referentiescenario, de 

bestaand aanwezige ovens die Umicore van oudsher in Hoboken exploiteert? 

Uit informatie die we mochten ontvangen van het Vlaams Energieagentschap (VEA) te Brussel, blijkt dat 

dergelijke KBA nochtans een verplichting is wat betreft de vergunningsprocedure ingevolge het M.B. d.d. 

24.07.2015 houdende vastlegging van de basisregels en de berekeningstermijn voor de kosten-

batenanalyse, in uitvoering van de desbetreffende EU-energierichtlijn 2012/27/EU, omgezet in de nochtans 

dwingende Vlaamse milieuwetgeving Vlarem I en II. 

Volgens onze laatste informatie, zou ISVAG alsnog hebben beslist om gauw-gauw een kosten-baten-analyse 

te laten uitvoeren. Natuurlijk ligt ook hiervan reeds de uitslag voor. U vraagt, wij draaien! 

 

De Antwerpse belastingbetaler tweemaal gepluimd door ISVAG 

Niet alleen zullen de inwoners van het ISVAG-werkingsgebied 175 miljoen euro moeten ophoesten voor de 

bouw van de nieuwe oven. Daarnaast worden zij de komende decennia jaar-na-jaar nog eens gepluimd 

door het feit dat de verwerking van het afval bij ISVAG zowat het dubbele kost dan in Nederland, waar men 

trouwens om afval verlegen zit. 

Volgens het financieel plan, opgemaakt i.o.v. ISVAG door Grant Thornton, zal de verwerkingskost bij ISVAG 

134 tot 138 €/ton bedragen, minus ca. 10€/ton vergoeding voor de verkoop van energie.  

Volgens studies van het Nederlandse Centraal Planbureau en benchmark van de sector zelf NVRD blijkt de 

verwerkingskost van het restafval in Nederland op 91€/ton te liggen (referentiejaar 2014). De huidige 

marktprijzen in Nederland zijn echter nog veel lager en schommelen momenteel tussen de 40 en de 60 

€/ton. Dat blijkt uit én de studie van het CPB én bvb de volgende link: 

http://www.consultancy.nl/nieuws/10995/kplusv-tarieven-afvalverwerkingsindustrie-afgenomen 

Hierbij moet je nog wel 15€/ton milieuheffing bij tellen, die in het Vlaams Gewest wordt geheven op 

verbranding en uitvoer voor verbranding. Maar zelfs dan kom je nog op een flink lagere verwerkingskost in 

Nederland: (106€/ton i.p.v. de 134 tot 138 €/ton uit het financieel plan van Grant Thoronton voor ISVAG, 

minus de 10€/ton vergoeding die men maximaal zou kunnen krijgen uit verkoop energie. 

Mag dan niet worden besloten dat volgens de meest conservatieve benchmark in Nederland het 18 €/ton 

goedkoper is om  het Antwerps afval in Nederland te laten verwerken? En dan nemen we nog niet de veel 

lagere verwerkingskosten in aanmerking die actueel in Nederland worden gehanteerd. 

Verrekend naar 190.000 ton per jaar een jaarlijkse besparing voor de Antwerpenaar van 3,4 miljoen euro, 

die de Antwerpenaar echter niet wordt gegund, ten minste als het aan ISVAG ligt. 

 

  



Vergunningsprocedures nader bekeken 

ISVAG heeft beslist om twee afzonderlijke omgevingsvergunningen aan te vragen voor een en dezelfde 

activiteit (afvalverbranding) op een en dezelfde locatie (Wilrijk). 

Volgens het Departement Omgeving is dergelijke opsplitsing hoogst ongebruikelijk en het is maar de vraag 

of deze beslissing de wettelijkheidstoets kan doorstaan. 

Daarnaast wordt momenteel in opdracht van de stad Antwerpen een plan-Milieu Effect Rapport (MER) 

opgemaakt voor het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) Ter Beke Zuid en het RUP Oudebaan. Eerst moet dus 

dit plan-MER door de overheidsdienst MER worden goedgekeurd en pas dan kunnen de RUP-procedures 

worden gestart. De dienst stadontwikkeling van de stad Antwerpen is op dit ogenblik echter reeds bezig 

met de RUP-dossiers, terwijl er nog helemaal geen goedgekeurd plan-MER voor ligt. 

Waarom deze druk en snelheid, waarbij het procedureverloop op een hoopje wordt gegooid? 

In het verslag rond de ambtelijke bespreking op 12 september 2017 van het project-MER voor de bouw van 

de nieuwe ISVAG-oven, lezen wij 

… dat de versmalling van de huidige reservestrook voor leidingen naar 70 meter van cruciaal belang is om 

de nieuwe oven te kunnen bouwen, in functie waarvan eerst het RUP Ter Beke Zuid moet worden 

opgemaakt en goedgekeurd; 

… dat op basis van de huidige inzichten de timing van het RUP Ter Beke Zuid ISVAG geen probleem ziet voor 

de in te dienen omgevingsvergunningsaanvragen… 

Doet dit alles niet de vraag rijzen of ISVAG nu reeds de nodige garanties heeft gekregen van de personen 

en instanties die nog moeten beslissen over de plan- en project-MER-, de RUP- en de 

omgevingsvergunningsprocedures? 

Zijn de wettelijke verplichtingen, procedures en vergunningen dan echt maar een detail? 

 


