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Bijlage E4  

Effecten op de luchtkwaliteit 

 

 

1. Vul de gegevens van de geleide emissies in. 
 

 

Emissiepunt X-coördinaat* Y-coördinaat* Gekoppelde installaties of 

inrichtingen 

Hoogte (m – 

t.o.v. TAW) 

EP1 150 700 204 220 verbrandingslijn van de nieuwe 

afvalenergiecentrale 

110 

EP2 150 645 204 245 noodgenerator 40 

EP3 150 520 204 245 verwarmingsketel 40 

* de Lambertcoördinaten en hoogte van de schouw zijn (vooral voor de dieselgroep en de verwarmingsketel) 

benaderingen van de verwachte locaties 

 

 
 

2. Geef voor geleide emissies per emissiepunt een overzicht van de emissies van verontreinigende 

stoffen, de emissieperiode en de emissieduur, en, als dat relevant is, de meetfrequentie, de 

uitgestoten concentratie en de massastroom. 

 

2.1. verbrandingslijn van de nieuwe afvalenergiecentrale 

 

Emissiepunt 1 betreft de schouw van de verbrandingslijn van de nieuwe afvalenergiecentrale. Deze 

installatie kan gedurende het hele jaar in werking zijn, met emissies die – tijdens periodes van 

werking – volcontinu plaats vinden. Rekening houdend met periodes van preventief onderhoud en 

nazicht wordt uitgegaan van reëel 8.000 werkingsuren per jaar. 

 

De mogelijks relevante parameters voor dit emissiepunt zijn: stof, TOC, HCl, HF, SOx, NOx, CO, 

NH3, bepaalde zware metalen en dioxines. In het MER wordt in tabel IX.1.5 op blz. IX.20 een 

overzicht gegeven van de emissiegrenswaarden en verwachte emissies in de geplande situatie, bij 

8.760 werkingsuren/jaar (= realistisch scenario inzake concentraties en worst case benadering 

inzake werkingsuren) met voor NOx een jaargemiddelde concentratie van 65 mg/Nm³ bij 8,0 % O2. 

In tabel IX.1.7. op blz. IX.21 van het MER wordt nog een vergelijkend overzicht gegeven van de 

NOx-emissies bij een emissie van 65 mg/Nm³ versus 85 of 125 mg/Nm³ bij 8% O2 (zijnde het 

realistisch te verwachten O2 gehalte bij normale werking van de installatie). 

 

De impactberekeningen die in het MER werden uitgevoerd, hebben betrekking op een volcontinue 

werking van de installatie. Aangezien er in realiteit slechts ca. 8.000 werkingsuren/jaar zullen zijn, 

kan gesteld worden dat de impact van de worst case situatie berekend.   

 

Noot: Bij het opstarten en stilleggen van de installaties wordt de oven op temperatuur gehouden 

door het (bij)stoken met aardgas. De emissies die hierbij ontstaan zullen lager liggen dan deze bij 

bij normale werking. Dit betekent dan ook dat de berekeningen bij volcontinue werking ook het 

opstarten en stilleggen van de installaties mee afdekken, gezien zowel de emissies als de immissies 

worst case berekend worden op basis van het theoretisch maximaal aantal werkingsuren. 
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In uitvoering van de sectorale voorwaarden zullen de volgende metingen worden uitgevoerd: 

- Continue metingen: 

o in de afgassen: CO, stof, TOC, HCl, NOx, HF en SO2, 

o van de procesparameters: temperatuur dichtbij de binnenwand of op een 

representatief punt van de verbrandingskamer, temperatuur van het afgas, zuurstof, 

druk en debiet, 

- minimum 2x/jaar:  

o zware metalen in de afgassen (met gedurende de 1ste 12 maanden 1 meting om de 

3 maanden), 

o dioxinen en furanen in de afgassen (met gedurende de 1ste 12 maanden 1 meting 

om de 2 maanden), 

- bovendien zullen bijkomend de dioxinen en furanen continu worden bemonsterd in functie 

van een analyse om de 2 weken. 

 

2.2. Noodgenerator  

 

Emissiepunt 2 betreft de schouw van de noodgenerator. Gelet op de aard van de installatie is deze 

in principe niet in werking. De noodgenerator zal naar verwachting om de 2 weken, en sowieso 

maximum 1x per week, worden opgestart voor een test van ca. 1 uur. De jaarlijkse werkingsduur 

blijft daardoor beperkt tot < 50 uur per jaar. 

 

Mogelijks relevante parameters voor deze installatie zijn stof, SO2, NOx en CO. 

 

Aangezien deze installatie ruim minder dan 100 bedrijfsuren per jaar zal hebben, zijn er geen 

afgasmetingen voorgeschreven. 

 

2.3. Verwarmingsketel  

 

Emissiepunt 3 is voorzien voor een kleine verwarmingsketel die evt. zal geplaatst worden ten 

behoeve van de kantoren. Het betreft een kleine ketel met een nominaal thermisch 

ingangsvermogen van 180 kW, die gevoed wordt op aardgas. Deze brander zou enkel worden 

ingezet om in de koudste maanden wat bij te verwarmen in de kantoren, waardoor het aantal 

werkingsuren naar schatting beperkt zal blijven tot max. 2.200 uur/jaar.  

 

Mogelijks relevante parameters voor deze installatie zijn NOx en CO. 

 

Aangezien deze installatie een vermogen heeft van minder dan 300 kWth, zijn er geen 

afgasmetingen voorgeschreven1.  

 

 

3. Geef voor niet-geleide emissies een inschatting van de grootteorde en de aard van de emissies van 
verontreinigende stoffen. 

 

3.1. Diffuse emissies uit de gebouwen 

 

In normale omstandigheden zijn er geen diffuse emissies uit de gebouwen te verwachten. Immers, 

het gebouw zal continu in een lichte onderdruk staan, waarbij de afgezogen lucht dienst doet als 

                                                           
1 Uiteraard zullen de verplichtingen vanuit de wetgeving inzake de centrale stooktoestellen worden nageleefd. 
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verbrandingslucht. Geurbeladen emissies zijn daardoor in deze normale omstandigheden niet te 

verwachten.   

 

Mocht de verbrandingsinstallatie uitvallen, dan zou er vanuit de opslagbunker, evt. wel een diffuse 

geuremissie kunnen optreden (gezien op dat ogenblik de onderdruk die veroorzaakt wordt door 

het aanzuigen van de verbrandingslucht wegvalt). De kans op het optreden van diffuse emissies 

wordt groter naarmate de opslagbunker meer beladen is en bij een langere duur van uitval van de 

oven. De grootte van deze emissies kan niet begroot worden maar door het voorzien van de 

geschikte maatregelen, zoals het sluiten van de toegangspoorten en deuren, kan geurimpact buiten 

de perceelsgrenzen vermeden worden. 

 

3.2. Diffuse emissies door gebruik van een ammoniakoplossing bij de DeNOx 

 

Het valt niet helemaal uit te sluiten dat er bij de levering van de ammoniakoplossing een beperkte 

NH3-emissie optreedt. Deze emissies zijn echter zeer periodiek en telkens kortstondig, nl. enkel bij 

het lossen vanuit een vrachtwagen, voor opslag in een aangepaste opslagtank. Ook het aantal 

losbeurten per jaar kan als zeer beperkt aanzien worden. De emissies die hierbij optreden zijn 

evenwel moeilijk op theoretische basis te kwantificeren maar kunnen als verwaarloosbaar aanzien 

worden. Indien de vrijkomende dampen niet gecapteerd zouden worden, of niet via een damp-

retour terug naar de tankwagen zouden afgeleid worden, dan is vlakbij de losplaats een 

kortstondige geurimpact te verwachten, die evenwel buiten de perceelsgrenzen niet tot geurhinder 

zal leiden. 

 

3.3. Diffuse emissies van transport 

 

Het transport van en naar het bedrijf veroorzaakt diffuse emissies van verbrandingsgassen en 

slijtage emissies (banden, remmen, wegdek) afkomstig van de vrachtwagens. De grootte van deze 

emissies is uiteraard functie van de afstand die de vrachtwagens dienen af te leggen.  

 

In het bijgevoegde MER werden de transportemissies in de bestaande situatie berekend. Uit deze 

berekeningen komt naar voor dat het aandeel van het wegtransport in functie van de 

afvalenergiecentrale, voor de onderzochte parameters beperkt blijft tot 0,2 à 0,6% van de totale 

emissies afkomstig van het wegverkeer in de beoordeelde wegsegmenten. In de geplande, nieuwe 

situatie wordt er bij invulling van de volledige capaciteit, een groter aantal transporten verwacht.  

 

De emissiefactoren van de vrachtwagens zullen voor de parameters NOx en elementair koolstof 

echter vanaf 2020 (cf. datum opstart project) lager liggen dan deze van 2015. Immers, het 

wagenpark zal dan aan strengere Euronormen moeten voldoen. Hierdoor zullen die diffuse emissies 

van de vrachtwagens niet toenemen maar juist dalen ten opzichte van de actuele situatie.  

 

Voor de emissies die gerelateerd zijn met het brandstofverbruik (SO2, CO2) worden wel hogere 

emissies berekend. Dit is uiteraard volkomen logisch gezien het grotere aantal transporten bij de 

volledige invulling van de geplande capaciteit. Op langere termijn zal echter door de verwachte 

performantietoename (en afname van CO2-emissies per km) ook voor deze parameters een daling 

optreden. 
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4. Geef de bronnen van geuremissie indien relevant voor de omgeving. 

 

Hiervoor kan ook verwezen worden naar punt 3.1. en 3.2. hoger: potentieel zijn er 2 mogelijke 

bronnen van geuremissies, nl. diffuse emissies vanuit de opslagbunker en diffuse emissies bij het 

lossen van NH3.  

 

Aangezien het gebouw continu in een lichte onderdruk zal staan en de afgezogen lucht dienst doet 

als verbrandingslucht zullen er in normale omstandigheden geen geurbeladen emissies zijn. 

Wanneer de oven zou uitvallen en ook die gecreëerde onderdruk wegvalt, kan de geurbeladen 

lucht het gebouw wel verlaten. Door het nemen van geschikte maatregelen kan geurimpact buiten 

de perceelsgrenzen echter vermeden worden. 

 

Indien er een NH3-oplossing wordt gebruikt in de DeNOx-installatie, zou er bij de levering van dit 

product een beperkte NH3-emissie kunnen optreden. Om deze emissies te vermijden, zal gebruik 

worden gemaakt van een dampretoursysteem. Daarnaast kan worden opgemerkt dat het aantal 

losbeurten per jaar als zeer beperkt kan worden aanzien. 

 

5. Beschrijf de maatregelen die ingezet worden om de effecten op de luchtkwaliteit te voorkomen of te 
beperken. 

 

5.1. Geleide emissies 

 

De afgassen van de verbrandingsoven zullen verregaand worden gezuiverd. Voor een beschrijving 

hiervan wordt ook verwezen naar het bijgevoegde MER, deel IV, punt 5 (blz. IV.17). 

Samengevat kan de afgaszuivering als volgt worden beschreven: 

De onderstaande figuur geeft de verschillende zuiveringsstappen schematisch weer. Daarna 

worden deze systematisch besproken. 
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Halfnatte wassing 

Vooreerst worden de afgassen gewassen. In de halfnatte wassing wordt een oplossing van gebluste 

kalk verneveld. Het water verdampt praktisch onmiddellijk en dit resulteert in de vorming van zeer 

fijne kalkkorreltjes. Door die verdamping wordt warmte aan de afgassen onttrokken en daalt de 

temperatuur tot ± 140°C. Daarnaast wordt ook aktieve kool geïnjecteerd en grondig vermengd met 

de afgassen.   

 

Nadat de meeste zuren ‘geneutraliseerd zijn’ tot zout, worden ook andere stoffen (furanen, 

kwikdampen, vluchtige niet verbrande koolwaterstoffen, dioxines…) uit de afgassen gevangen. Dit 

gebeurt door captatie met actieve kool, op basis van het principe van absorptie en adsorptie. 

Tussen de reactietank en de mouwenfilter wordt een zeer fijn poeder van actieve kool ingespoten 

en grondig vermengd met de afgassen. 'Actieve' kool wordt gekenmerkt door een zeer groot 

poreus oppervlak dat de eigenschap heeft verontreiniging te ab- en adsorberen.  

 

Mouwenfilters  

Het stof zal in hoofdzaak worden verwijderd met mouwenfilters2. Deze bestaan uit lange kunststoffen 

mouwen waar de afgassen onderaan, langs de buitenzijde worden ingevoerd. De gassen  verlaten 

de mouwenfilter aan de bovenzijde langs de binnenkant van de mouwen. Het fijne poeder, dat 

samen met de fractie vaste partikels die onderaan de halfnatte wassing worden opgevangen het 

afgasresidu wordt genoemd, blijft aan de buitenzijde van de mouwen hangen en het gereinigde gas 

verlaat de mouw langs de binnenzijde. Gedurende de doorgang van de gassen doorheen de laag 

op de mouwen treden er ook nog chemische reacties en absorptie op.  

 

Wanneer de laagdikte op de buitenzijde te groot wordt, worden de mouwen met een persluchtstoot 

gereinigd, waarbij het poeder naar beneden valt, wordt opgevangen in trechters en via een 

transportsysteem wordt afgevoerd naar een container. Het beladen van de silowagens gebeurt hier 

eveneens binnen, in een volledig gesloten systeem. De silowagen voert het materiaal af naar firma’s 

die over de nodige erkenningen beschikken om dergelijke materialen verder te verwerken.  

 

Bij het verlaten van de mouwenfilters zijn de afgassen ondertussen (ook door de vorige stap) 

gezuiverd van dioxines, furanen en zware metalen. Na deze stap zijn nagenoeg alle de resterende 

stofdeeltjes uit de afgassen verwijderd. 

 

DeNOx 

In functie van het verwijderen van NOx is er momenteel voorzien om gebruik te maken van een tail-

end selectieve katalytische reductie (SCR)3. Deze maakt gebruik van een katalysator en een 

voorafgaande injectie van een ammoniakoplossing. In functie van de goede werking van deze 

                                                           
2 Er zal in deze installatie geen elektrofilter worden voorzien. De ervaring met de bestaande installatie leert 

immers dat de stofverwijdering door de elektrofilter in essentie ook kan worden uitgevoerd door de 

mouwenfilters. Bovendien heeft een elektrofilter een significant energieverbruik. Er wordt daarom voor deze 

nieuwe installatie voor geopteerd om enkel mouwenfilters te plaatsen die voldoende groot zijn 

gedimensioneerd en gecompartimenteerd om nog steeds redundantie te garanderen. Er zal in de nieuwe 

installatie dan ook geen vliegas worden geproduceerd (cf. afgevangen stof van een elektrofilter) maar de 

hoeveelheid afgasresidu zal in verhouding toenemen. 
3 Vanuit de uitgevoerde energiestudie wordt voorgesteld om nog verder te onderzoeken of in plaats van het 

voorliggende project, een concept op lagere temperatuur kan worden toegepast, met periodieke regeneratie 

van de catalyst via aardgasbranders. Dit zou de energie-efficiëntie evt. kunnen verbeteren. Dit verdere 

onderzoek kan plaats vinden op het moment dat de detail engineering van de installaties gebeurt. Op basis 

van die bevindingen kan de definitieve keuze worden gemaakt. 
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zuiveringsstap worden de afgassen na het verlaten van de mouwenfilters opnieuw licht opgewarmd. 

Dit gebeurt met stoom die wordt opgewerkt in de stoomketel. In de SCR vindt een chemische 

reactie plaats waardoor de NOx en de ammoniakoplossing worden opgezet tot de “onschuldige 

producten” stikstofgas en waterdamp. 

 

Na de reactie wordt van de licht opgewarmde afgassen opnieuw warmte gerecupereerd via: 

- een gas/gas warmtewisselaar: deze gerecupereerde warmte wordt ingezet voor 

voorverwarming van de afgassen aan de uitgang van de mouwenfilter vóór ze zoals 

hierboven beschreven met stoom verder worden opgewarmd tot de gewenste temperatuur 

voor de SCR; 

- een lage temperatuur economiser in functie de hoger beschreven uitkoppelingen van 

elektriciteit en warmte. 

 

Natte gaswassing 

De laatste schakel in de afgaszuivering is de natte wassing. Die bestaat uit drie stappen, nl. koeling 

door wassing met water, een zure wastrap en een basische wastrap: 

- koeling: de afgassen worden in wastorens overvloedig besproeid met water, zodat ze 

afkoelen tot ± 65°C4.  

- zure trap: deze bestaat uit een gepakte kolom waar water in gecirculeerd wordt met een pH 

tussen 0 en 0,5 . Hierdoor worden de wateroplosbare zure componenten (HCl en HF), SO2 

en de eventueel nog aanwezige zware metalen uit de afgassen verwijderd. In de koeler en 

de zure trap wordt tevens het nog aanwezige fijne stof gevangen in het water.  

- basische trap: naar analogie met de zure trap wordt hierin door toevoeging van NaOH het 

water op een pH van 6,5 gebracht om te neutraliseren. 

 

Emissies 

Na de lange weg door het zuiveringssysteem verlaten de afgassen de schouw (schouwhoogte ca. 

110 meter). Een meetinstallatie zal continu de kwaliteit van de afgassen monitoren op aanwezigheid 

van de volgende stoffen: 

- CO: koolstofmonoxide, 

- HCl: chloriden, 

- NOx: stikstofoxiden, 

- SO2: zwaveldioxide, 

- Stof: totaal stofgehalte, 

- CxHy: totaal organische gebonden koolstof, 

- Dioxines. 

 

Deze kwaliteitsmetingen worden aangevuld met meetresultaten van erkende labo’s. De meting van 

zware metalen gebeuren eveneens conform Vlarem-voorschriften tweemaal per jaar. ISVAG vult 

deze metingen vrijwillig aan met nog eens twee bijkomende metingen per jaar, wat resulteert in 

een meting per kwartaal. Deze analyses worden continu gemonitord met de toegelaten normen. 

 

  

                                                           
4 Het water dat gebruikt wordt voor de wassing is afkomstig van de nabijgelegen rioolwaterzuiverings-

installatie (RWZI) van Aquafin . Al het gebruikte water wordt volledig door ISVAG hergebruikt, er komt geen 

water in de riolering terecht. 
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5.2. Diffuse emissies 

 

De gebouwen staan tijdens de periodes van normale werking steeds in onderdruk. Hierdoor 

kunnen geurbeladen emissies het gebouw niet verlaten en wordt geurhinder vanuit de stortbunker 

vermeden. 

 

Om ook bij het uitvallen/stilleggen van de oven geurhinder te vermijden, zal een extra 

afzuigventilator worden voorzien. De wordt gekoppeld aan een mobiele filterinstallatie die op de 

markt kan gehuurd worden. Dergelijke filterinstallaties kunnen door verschillende leveranciers 

zeer snel worden geleverd, zodat een ingebruikname ook snel kan plaats vinden. 

 

Om evt. geurhinder bij het lossen van de NH3-oplossing te vermijden zal gebruik worden gemaakt 

van een dampretoursysteem. Daarnaast kan worden opgemerkt dat het aantal losbeurten per jaar 

als zeer beperkt kan worden aanzien. 

 

 

6. Wenst u een relevante studie of resultaten van emissiemetingen toe te voegen ter ondersteuning van 
uw aanvraag? 
 

■ ja. Voeg die studie en/of de resultaten van de emissiemetingen toe als bijlage E4bis bij het formulier. 

□ nee 

 

Voor studies inzake luchtemissies wordt niet verwezen naar een bijlage E4bis maar wel naar het 

bijgevoegde MER. 

 

 
7. Heeft de aanvraag betrekking op een inrichting met een jaarlijkse fugitieve emissie van meer dan 10 

ton VOS, berekend volgens de berekeningsmethode van hoofdstuk I van bijlage 4.4.6 van titel II van het 
VLAREM, of heeft de aanvraag betrekking op een inrichting met een jaarlijkse fugitieve emissie van meer 
dan 2 ton VOS waaraan één of meer van de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D en H360F 
zijn toegekend, berekend volgens de berekeningsmethode van hoofdstuk I van bijlage 4.4.6. van titel II 
van het VLAREM? 

 

□ ja. Voeg de volgende documenten als bijlage E4ter bij de aanvraag: 
- de berekening van de totale jaarlijkse fugitieve emissie volgens de berekeningsmethode van hoofdstuk I 

van bijlage 4.4.6; 
- het rapporteringsdocument van het voorgaande jaar, vermeld in artikel 4.4.6.2.5 van titel II van het 

VLAREM. 
■ nee 

 

 
8. Beschikt de inrichting over een op- of overslag van stuivende stoffen? 

 

□ ja. Ga naar vraag 9. 
■ nee. Ga naar vraag 12. 

 

Huishoudelijke afvalstoffen worden in bijlage 4.4.7.1. van Vlarem II niet ingedeeld in een 

stuifcategorie. Uiteraard is het wel zo dat alle toekomende afvalstoffen uitsluitend zullen worden 

gelost in een stortbunker, die zich in een gebouw bevindt. Op die manier wordt vermeden dat er 

evt. stof van geleverde afval in de omgeving zou kunnen terecht komen. 
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9. Geef een overzicht van de aard en de hoeveelheid van alle stuivende stoffen die op- of overgeslagen 
worden. 

 

Niet van toepassing. 

 

Stuivende 

stof 

Stuifcategorie Opslagcapaciteit (m² 

grondoppervlakte) 

Maximale overslag-

hoeveelheid (ton/jaar) 

Wijze van 

opslag 

     

     

     

 

 
10. Vul op het niveau van de ingedeelde inrichting of activiteit de volgende hoeveelheden in. 

 

Niet van toepassing. 

 

de totale opslagcapaciteit voor stuivende stoffen 

(m² grondoppervlakte) 

 

de gemiddelde overslaghoeveelheid stuivende 

stoffen van de drie voorgaande kalenderjaren 

(ton/jaar) 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 

   

de verwachte overslaghoeveelheid stuivende 

stoffen voor het komende kalenderjaar (ton/jaar) 

 

 

 

11. Voeg een stofrapport als bijlage E4quater bij de aanvraag als de aanvraag betrekking heeft op een 
van de volgende inrichtingen: 

- een inrichting die beschikt over een opslagcapaciteit voor stuivende stoffen van meer dan 50.000 m² 

grondoppervlakte; 

- een inrichting met een over de drie voorgaande kalenderjaren gemiddelde overslaghoeveelheid van 

stuivende stoffen van meer dan 700.000 ton per jaar; 

- een inrichting met een verwachte overslaghoeveelheid van stuivende stoffen van meer dan 700.000 ton 

per jaar. 

 

Niet van toepassing. 

 

 

12. Motiveer waarom de effecten op de luchtkwaliteit al dan niet aanzienlijk zijn. 

 

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld 

in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van 

de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening). 

 

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing 

van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een 

milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen 

fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben. 
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Deze vraag is strikt genomen niet van toepassing maar voor de duidelijkheid worden hieronder 

toch samenvattend de effecten van het aangevraagde project op de luchtkwaliteit beschreven. 

 

In het bijgevoegde MER werden in de discipline lucht de effecten van de luchtemissies van de 

nieuwe afvalenergiecentrale en het daaraan gerelateerde vrachttransport op de luchtkwaliteit in de 

omgeving voor de geplande situatie geëvalueerd en beoordeeld (zie deel IX, punt I, p. IX.1 e.v.). 

Hierbij werden zowel de exploitatiefase als de aanleg- en afbraakfase beschouwd. 

 

Voor de exploitatiefase werden voor alle relevante parameters van de geleide emissie waarvoor 

emissiegrenswaarden opgelegd worden (d.i. stof, HCl, HF, SO2, NOx, KWS, CO, zware metalen en 

dioxines) de bijdragen aan de luchtkwaliteit in de omgeving berekend op basis van 

dispersiemodelleringen. Hiervoor werd enerzijds gerekend met de verwachte, realistische 

emissieconcentraties voor deze parameters en werd anderzijds ook de theoretische worst case 

situatie doorgerekend. Die worst case situatie houdt in dat er wordt vanuit gegaan dat de 

emissieconcentraties constant net voldoen aan de emissiegrenswaarden, wat een (aanzienlijke) 

overschatting inhoudt.  

Naast bovenstaande geleide emissies werden ook de diffuse emissies geëvalueerd ten gevolge van 

het transport gerelateerd aan ISVAG en van evt. diffuse geuremissies.  

 

Opmerking: Voor een bespreking van de bijdragen inzake verzurende en vermestende deposities 

wordt verwezen naar Bijlage E6 inzake biodiversiteit.  

 

Bij een realistische impactbeoordeling (dus op basis van de verwachte emissieconcentraties) werd 

voor alle parameters een verwaarloosbare jaargemiddelde impact van de geleide emissies 

berekend. De impact van de hogere percentielwaarden van de geleide emissies inzake NO2 (als 

uurgemiddelde) en inzake SO2 (als daggemiddelde) is hooguit als beperkt te beoordelen. 

 

Ook voor de worst case situatie werd voor alle andere parameters een verwaarloosbare tot hooguit 

beperkte indicatieve hypothetische impact berekend voor de hogere percentielwaarden. Dit geldt 

ook voor de jaargemiddelde impact bij de constante maximaal toegelaten emissies. 

Uitzondering hierop zijn de worst case emissies van dioxines en de somparameter voor cadmium 

en thallium. Hiervoor werd een indicatieve hypothetische negatieve impact berekend. De werkelijk 

verwachte jaargemiddelde impact inzake dioxines en som van cadmium en thallium wordt 

eveneens als verwaarloosbaar beoordeeld. 

 

Globaal gezien leidt de nieuwe installatie tot lagere emissies, zowel in vergelijking met de actuele 

situatie, als ten opzichte van de referentiesituatie.  

Door het inschakelen in een warmtenet wordt voor het studiegebied een bijkomende 

emissiereductie gerealiseerd (vermeden emissies). 

Van de diffuse emissies en van transport is slechts een verwaarloosbare impact te verwachten. 

 

Tijdens de aanleg- en afbraakfase kunnen bijkomende emissies in hoofdzaak betrekking hebben op 

extra verbrandingsemissies van werfmachines en diffuse stofemissies tijdens de werkzaamheden. 

De tijdelijke impact tijdens deze fase kan door het voorzien van de nodige maatregelen 

geminimaliseerd worden. 

 

Tijdens deze aanleg- en afbraakfase zullen de volgende milderende maatregelen worden 

genomen: 

- het toepassen van goed vakmanschap; 
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- het frequent reinigen van de wegen indien vervuild; 

- het beperken van de snelheid van transport; 

- het desgevallend bevochtigen tijdens droge en winderige perioden, bij het vaststellen van 

stofemissies; 

- het bevochtigen tijdens de afbraakwerken; 

- het inzetten van machines die voldoen aan de emissienormen; 

- een goede coördinatie van werftransport en routeplanning. 

 

Voor de exploitatiefase kan gesteld worden dat, alhoewel de bevindingen van het MER niet 

aangeven dat er nog verdergaande milderende maatregelen nodig zijn, ISVAG toch bijkomend nog 

zal voorzien in de volgende maatregelen: 

- het vermijden van een geurimpact door diffuse emissies bij uitval/stilleggen van de oven 

door een extra afzuigventilator gekoppeld aan een filter die zal worden gehuurd indien het  

louter afsluiten van poorten en deuren van het gebouw niet zou volstaan; 

- het vermijden van eventuele geurimpact die zou ontstaan bij het lossen van de ammoniak- 

oplossing door het gebruik van dampretour bij het lossen; 

- de emissies binnen een evt. te realiseren warmtenet zullen maximaal worden vermeden 

door het preventief onderhoud in de zomerperiode uit te voeren (d.i. de periode met de 

laagste warmtevraag), tenzij er op termijn ook een koude-net zou gerealiseerd worden; 

- ISVAG legt zichzelf inzake de NOx-emissies een streefwaarde op van 65 mg/Nm³ (bij het 

verwachte reële O2-gehalte van 8%) als jaargemiddelde waarde, wat duidelijk verder gaat 

dan de wettelijke emissienorm van 125 mg/Nm³.  

 

 


