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1. Inleiding 
 

Het voorgenomen project betreft de bouw en exploitatie van een nieuwe afvalenergiecentrale 
op de site van ISVAG te Wilrijk ter vervanging van de bestaande installatie. ISVAG staat in voor 
de verwerking van niet-recycleerbaar, huishoudelijk restafval. De nieuwe installatie heeft een 
beoogde verwerkingscapaciteit van 190 000 ton/jaar bij een referentie calorische inhoud van 10 
GJ/ton. Ook alle technische voorzieningen die op de eigen site worden genomen om warmte te 
kunnen uitkoppelen uit de nieuwe installatie naar het warmtenet maken het voorwerp uit van 
voorliggend project. 
 
Het MER dient bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd te worden. 
 

De volgende activiteiten zijn onderworpen aan de m.e.r.-plicht volgens het project-m.e.r.-besluit1, 

met name:  

 
Bijlage I, Rubriek 14: Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, zoals 
gedefinieerd in punt D10 van artikel 4.2.1 VLAREMA, of de chemische behandeling, zoals 
gedefinieerd in punt D9 van artikel 4.2.1 VLAREMA, van ongevaarlijke afvalstoffen met 
een capaciteit van meer dan 100 ton per dag.  

 
De dienst Mer van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 
verklaarde het kennisgevingsdossier volledig op 10 februari 2017. De bijzondere richtlijnen 
dateren van 5 mei 2017.  Het definitieve MER werd ontvangen op 16 februari 2018. 

2. Inhoudelijke toetsing van het project-MER 

 
In artikel 4.3.8. §2 van het DABM wordt gesteld dat de dienst Mer het project-MER inhoudelijk 
moet toetsen: 

• 1° aan de beslissing, bedoeld in artikel 4.3.5, §1; 
• 2° in voorkomend geval aan de overeenkomstig artikel 4.3.6, §3, door haar verstrekte 

aanvullende bijzondere richtlijnen; 
• 3° aan de overeenkomstig artikel 4.3.7 vereiste gegevens. 

Het resultaat van die toetsing is terug te vinden in dit project-MER-verslag. 
 
Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 1° D.A.B.M. 
 
Krachtens dit artikel moet het project-MER getoetst worden aan de “richtlijnen” van 5 mei 2017. 
De dienst Mer is van mening dat het project-MER voldoet aan deze richtlijnen. Onder meer 
volgende overwegingen speelden een rol bij de toetsing of aandachtspunten kunnen vermeld 
worden: 
  

• Aangezien de kennisgeving is ingediend en volledig verklaard vóór 23/02/2017, is de 
oude MER-regelgeving van toepassing en wordt het MER goedgekeurd voorafgaand het 
indienen van de vergunningsaanvraag. Tijdens de vergunningsprocedure  behandelt het 
openbaar onderzoek bijgevolg niet de inhoud van het MER-rapport en is het niet meer 
noodzakelijk om het MER opnieuw goed te keuren tijdens de vergunningsprocedure (cfr. 
art. 23 en 28 van het omgevingsvergunningsbesluit respectievelijk).  

                                                           
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage, B.S. 17 februari 2005, zoals herhaaldelijk gewijzigd. 
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• Gelijktijdig met deze MER-procedure liep een andere MER-procedure voor dezelfde 
initiatiefnemer en locatie (PR2442 – GK 16/11/2017) nl. voor de hervergunning van de 
bestaande installatie.  

 
Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 2° D.A.B.M. 
 
Na de richtlijnenvergadering van 31 maart 2017 is er nog informeel overleg geweest tussen de 
dienst Mer en de MER-deskundigen over de inhoud van het project-MER.  
Er werden geen aanvullende bijzondere schriftelijke richtlijnen opgemaakt. 
 
Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 3° D.A.B.M. 
    
In artikel 4.3.7 van het D.A.B.M. worden de onderdelen opgesomd die minstens in het project-MER 
opgenomen moeten worden. 
 
De dienst Mer is van mening dat het project-MER al deze onderdelen in voldoende mate bevat. 
Onder meer volgende overwegingen speelden een rol bij de toetsing:  

- Inzake alternatieven wordt ingegaan op het nulalternatief, locatiealternatieven en 
uitvoeringsalternatieven. Inzake uitvoeringsalternatieven worden de activiteiten getoetst 
aan relevante BBT- en BREF-documenten.  

- Ten zuidwesten grenst/overlapt het projectgebied met een VEN-gebied, op +- 1,5 km 
situeert zich een habitatrichtlijngebied. Het Agentschap van Natuur en Bos stelde in 
haar advies van 28 augustus 2017 reeds vast dat het project geen betekenisvolle 
aantasting veroorzaakt aan de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale 
beschermingszone. Inzake verscherpte natuurtoets werden nog verschillende 
aanpassingen aan het MER doorgevoerd en in hun advies getekend op 13 februari 2018 
stelt ANB uiteindelijk dat in het VEN-gebied geen onvermijdbare- en onherstelbare 
schade zal ontstaan.  

 

3. Goedkeuring van het project-MER 

 

Op basis van bovenstaande toetsing keurt de dienst Mer het voorliggende project-MER goed.  
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