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Bijlage C1  

Korte, niet-technische omschrijving van het voorwerp van de 

aanvraag 

 

 

1. Opmerking vooraf 

 

Voor een situerende beschrijving van de achtergrond en historiek van ISVAG en voor een 

beleidsmatige situering wordt verwezen naar het bij deze aanvraag gevoegde MER, deel I, punt 1 

(zie p. I.1 e.v.). 

 

 

2. Omschrijving van het voorwerp van de aanvraag 

 

Het voorwerp van deze aanvraag omvat de bouw en exploitatie van een nieuwe afvalenergie-

centrale op de site van ISVAG te Wilrijk1. ISVAG wenst in dit kader te benadrukken dat deze nieuwe 

installatie enkel huishoudelijke afvalstoffen (en andere afvalstoffen die gezien hun aard of 

samenstelling met huishoudelijk afval gelijkgesteld kunnen worden) van haar vennoten zal 

verwerken.  

 

Voor de nieuwe installatie is 1 verwerkingslijn voorzien. De installatie zal bestaan uit een 

roosteroven, een uitgebreide rookgaswassing gebouwd volgens de principes van de best 

beschikbare technieken, en een energierecuperatie met enerzijds een turbine die energie omzet 

in elektriciteit en anderzijds de uitkoppeling van warmte die wordt aangewend om het warmtenet 

te voeden. De afnemers van deze energie zullen zowel bedrijven als gezinnen zijn.  

 

Voor het bepalen van de verwerkingscapaciteit van de nieuwe installatie wordt rekening gehouden 

met verschillende elementen. Zo keurde de Vlaamse Regering op 16 september 2016 het 

‘Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval’ (hierna afgekort als UHGB) 

goed. In dit UHGB wordt sterk ingezet op een hogere selectieve inzamelingsgraad ten opzichte van 

de huidige situatie. Daarnaast wordt rekening gehouden met de verwachte evolutie in het 

bevolkingsaantal in het werkingsgebied van ISVAG. Het is belangrijk dat ISVAG alle afvalstoffen 

die haar vanuit het werkingsgebied worden aangeboden, ook effectief in eigen beheer kan 

verwerken, om zo invulling te geven aan het nabijheidsprincipe. 

 

Rekening houdend met het feit dat ISVAG een nieuwe installatie wenst te bouwen voor de komende 

3 tot 4 decennia, gezien de onzekerheid over de evolutie van de calorische inhoud van het restafval 

in de toekomst en de fluctuatie van de calorische inhoud van moment tot moment, moet de nieuwe 

installatie in staat zijn om afvalstoffen met verschillende calorische inhoud optimaal te kunnen 

verwerken. Er wordt daarom voorzien dat de nieuwe installatie afvalstoffen zal kunnen verwerken 

met een calorische inhoud die kan schommelen tussen de 6,4 GJ/ton en 12,6 GJ/ton2. Vanuit dat 

gegeven zal ook de verwerkingshoeveelheid mee variëren. Samenvattend kan gesteld worden dat 

de beoogde gemiddelde verwerkingscapaciteit van de nieuwe installatie 190.000 ton/jaar bedraagt 

bij een calorische inhoud van 10 GJ/ton.  

                                                           
1 De werfzone in functie van het bouwen van de nieuwe installatie, met de daarbij horende ingedeelde 

inrichtingen en activiteiten die enkel nodig zijn tijdens de uitvoeringsfase van het project, maken nog niet het 

voorwerp uit van deze aanvraag. De vergunning voor die activiteiten zal – eens de vergunning voor het 

voorliggende project is verleend – tijdig worden aangevraagd (zie ook de bijgevoegde verantwoordingsnota). 
2 Reëel zal deze calorische inhoud naar verwachting eerder tussen de 9 en 11 GJ/ton liggen. 
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De verwerkingscapaciteit van 190.000 ton/jaar is gebaseerd op een uitbating van de installatie 

gedurende 8.000 h/jaar3. Dit geldt voor 100%-ige belasting van de installatie bij een referentie 

calorische waarde van 10 GJ/ton en een mechanische input van ca. 23,8 ton/uur. 

  

Wanneer er afval met een lagere calorische waarde (minimum = 6,4 GJ/ton) wordt aangeboden, 

kan de hoeveelheid verwerkt afval toenemen tot maximaal 30 ton/uur en 720 ton/dag. Bij een 

hogere calorische waarde (maximum = 12,6 GJ/ton) zal de verwerkingshoeveelheid afnemen tot 

minimaal 17,5 ton/uur en 420 ton/dag. 

 

Vanuit het hierboven beschreven principe kan het werkingsgebied van de nieuwe afvalenergie-

centrale worden geïllustreerd via het zgn. capaciteitsdiagramma zoals weergegeven in de 

onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit schema verduidelijkt hoe – bij een bepaalde belasting van de installatie (waarbij 66 MW 

gelijkgesteld wordt aan een volledige belasting van de installatie) – de maximale mechanische 

input wijzigt in functie van de calorische waarde van de afvalstoffen die kunnen verwerkt worden. 

In het capaciteitsdiagram is het referentiepunt van 10 MJ/kg aangeduid. De aangevraagde 

verwerkingshoeveelheid zal zich in elk geval bevinden binnen de zone die in het bovenstaande 

diagram is aangeduid door de zwarte contourlijn. 

 

Opmerking: Op het ogenblik dat de nieuwe installatie de opstart- en testfase heeft doorlopen en de 

bestaande installatie definitief uit dienst werd genomen, zal de bestaande installatie worden 

afgebroken. Hiertoe zal een afbraakvergunning worden aangevraagd binnen de 15 maanden na 

definitieve uitdienstname van de bestaande installatie. 

De raad van bestuur van ISVAG ging het engagement aan om met het oog op de aanvraag van de 

afbraakvergunning van de bestaande installatie, een visie te ontwikkelen om de vrijgekomen 

terreinen, in overleg met de bevoegde overheidsinstanties, een duurzame toekomstgerichte 

invulling te geven.  Hierbij zal worden ingezet op behoud van de open ruimten, versterking van de 

oevers van de Struisbeek en van de blauw-groene verbindingen. De invulling van het natuurgebied 

                                                           
3  Dit komt overeen met een gegarandeerde beschikbaarheid van de installaties van ca. 91%, en houdt 

rekening met stilstanden bij onderhoud van de installatie, zoals voorzien door het engineering bureau 

Ramboll, dat instaat voor het ontwerp van de installatie.  
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zal op een optimale manier gebeuren in functie van de ecologische kwaliteit en met bijzondere 

aandacht voor de doelsoorten. 


