
UMICORE: 
Bijstelling milieuvoorwaarden 

INFOMOMENT 

18/3/2021 



Intro 
openbare onderzoeken 

Er lopen op dit moment 2 openbare onderzoeken: 
- Ambtshalve 

- Op vraag van de exploitant 
 

Ilse van Dienderen, 
provincieraadslid/gemeenteraadslid 



Openbaar onderzoek #1 
 
 

Waarover? 
ambtshalve bijstelling vw nav opvolging bijz vw 17, 26, 27, 28 en 29 
Waarom? 
- Jaarlijks rapport over de emissies: dit was slecht 
- Gestegen loodwaarden in het bloed van kinderen 
Wanneer? 
Van 7/3/2021 tot 5/4/2021 (Antwerpen) 
Van 4/3/2021 tot 2/4/2021 (Hemiksem) 

 



Deze gaat over de lood in bloed concentraties en luidt: 

“De gemiddelde lood-in-bloed-concentratie van de kinderen uit de 
omgeving (Moretusburg, Hertogvelden, Vinkevelden) dient lager te zijn 
dan 10 µg/dl. Indien de WHO-richtlijn verandert voor deze parameter, 
wordt de norm aangepast aan de WHO-richtlijn.” 

Voorstel tot aanpassing gaat over extra maatregelen die het bedrijf 
moet nemen bij de overslag van materialen bij hevige wind, overdekking 
van een overslagterrein, verneveling, een studie om opwaaiend stof te 
verminderen. 

NIET VOLDOENDE: de norm zelf wordt NIET aangepast – Betty Van 
Dyck komt hierop terug. 

 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDE 17: lood in bloed bij 
kinderen 



Bron:  
Capaciteitsmonitor 

KUL (okt. 2015) basis 
en secundair 

onderwijs 
 

Deze voorwaarden uit de vergunning van 2014 verwijzen naar 
onderzoeken die inmiddels al uitgevoerd zijn. 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 26, 27 EN 28:  
advies tot schrapping 



Het advies van de Vlaamse overheid stelt heel duidelijk dat aan de 
voorwaarde 29 uit de vergunning van 2014 NIET wordt voldaan. 

• De totale emissiejaarvracht van cadmium ligt in 2019 hoger dan de referentiesituatie; 

• De EU-streefwaarde voor arseen en cadmium in fijn stof wordt in 2019 
overschreden  

• De VLAREM-richtwaarde voor de looddepositie wordt in 2019 niet gerespecteerd; 

• De jaargemiddelden voor cadmium in fijn stof liggen op alle meetplaatsen hoger 
dan de referentiewaarde; 

• En de jaargemiddelden voor cadmium en arseen in totale depositie liggen 
hoger dan de referentiewaarden. 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDE 29: advies tot 
aanpassing 
 



Vlaamse overheid stelt vooral voor om het bedrijf extra onderzoeken 
te laten doen. 

- Onderzoek naar de bronnen van de zgn. niet-geleide emissies 

- Windbarometer, rapport over de logistieke activiteiten gekoppeld 
aan de wind 

- Logboek van onregelmatigheden, maandelijkse rapportage 

 

Groen vindt deze voorwaarden te mager. Betty Van Dyck zal hierover 
onze voorstellen toelichten.  

 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDE 29: advies tot 
aanpassing 



Voor inwoners van Antwerpen: 
Ten laatste op 5 april 
Via het digitale omgevingsloket 
Of: 
Via mail: 
omgevingsvergunning@antwerpen.
be 
Steeds vermelden:  
- projectnummer: 2021033822 
- Je naam en adres 

 

 

Groen roept de bewoners op om bezwaar in te 
dienen. 

Voor inwoners van Hemiksem: 
Ten laatste op 2 april 
Via het digitale omgevingsloket 
Of: 
Schriftelijk aan het college van 
burgemeester en schepenen, 
Moerelei 2 B-2620 Hemiksem 
Steeds vermelden:  
- projectnummer: 2021033822 
- Je naam en adres 

 

 

mailto:omgevingsvergunning@antwerpen.be
mailto:omgevingsvergunning@antwerpen.be


Bron:  
Capaciteitsmonitor 

KUL (okt. 2015) 
basis en secundair 

onderwijs 
 

Openbaar onderzoek #2 
 
 

Waarover? 
Verzoek tot bijstelling van de emissievoorwaarde voor SO2 
van de convector (OMV_2020171758) 
Waarom? 
- Op vraag van Umicore zelf 
- Omdat ze de normen niet kunnen halen 
Wanneer? 
Van 5/3/2021 tot 3/4/2021 (Antwerpen) 
Van 3/3/2021 tot 1/4/2021 (Hemiksem) 

 


