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H1: INLEIDING  -  VOORWERP VAN DE NOTA 
 
Deze nota is opgesteld naar aanleiding van de mogelijkheid die geboden wordt binnen de richtlijn 
2008/50/EG om uitstel aan te vragen voor de normen van NO2. De voorwaarden voor uitstel zijn 
opgenomen in artikel 22 van de richtlijn. Dit artikel 22 bepaalt onder meer: 
   
- wanneer in een bepaalde zone of agglomeratie, geen overeenstemming met de grenswaarden 

voor stikstofdioxide kan worden bereikt op het uiterste tijdstip (2010), mag een lidstaat dit tijdstip 
voor die specifieke zone of agglomeratie met ten hoogste vijf jaar uitstellen, mits voldaan is aan 
de voorwaarde dat voor deze zone of agglomeratie, een luchtkwaliteitsplan wordt opgesteld. Het 
luchtkwaliteitsplan toont aan hoe overeenstemming met de grenswaarden vóór het nieuwe 
uiterste tijdstip (2015) kan worden bereikt. 

- bij haar beoordeling houdt de Europese Commissie rekening met de geraamde effecten op de 
luchtkwaliteit in de lidstaten, nu en in de toekomst, van genomen maatregelen en met de 
geraamde effecten op de luchtkwaliteit van bestaande communautaire maatregelen en van 
toekomstige communautaire maatregelen die door de Europese Commissie worden voorgesteld. 

De nota is op zo een manier opgebouwd dat er een compleet beeld geschetst wordt van de NO2-
problematiek en dat de benodigde informatie aan de Europese Commissie wordt ter beschikking 
gesteld. De goedgekeurde maatregelen uit de nota vormen het luchtkwaliteitsplan voor NO2.   
 
De geldende normen voor NO2 worden beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de evolutie 
van de Vlaamse emissies van NOx (= NO + NO2) en de gemeten concentraties van NOx enerzijds en 
de evolutie van de gemeten concentraties van NO2 anderzijds. Hieruit blijkt dat de emissies en 
concentraties in de omgevingslucht van NOx dalen maar dat de concentraties van NO2 stagneren.  
 
Uit het overzicht van de gemeten concentraties per meetpunt in hoofdstuk 4 blijkt dat er twee 
meetpunten in twee zones in overschrijding zijn, meer bepaald de agglomeratie Antwerpen en de 
haven van Antwerpen. Voor deze twee zones wordt de blootgestelde bevolking, de kilometer 
weglengte en de oppervlakte in overschrijding weergegeven. Het is voor deze zones dat er uitstel 
wordt gevraagd voor het in werking treden van de grenswaarden.  
 
In hoofdstuk 5 wordt in kaart gebracht welke bronnen bijdragen aan de NO2 concentraties ter hoogte 
van de meetpunten. Naast de bijdrage van de bronnen aan de gemeten concentratie, die het resultaat 
is van emissies enerzijds en chemische reacties anderzijds, wordt er een inzicht gegeven in de 
specifieke emissies per zone.  
 
De redenen van de overschrijdingen worden beschreven in hoofdstuk 6. Zoals in de eerste paragraaf 
beschreven houdt de commissie bij haar beoordeling van de uitstelaanvraag rekening met de 
geraamde effecten van de genomen eigen maatregelen en communautaire maatregelen. In hoofdstuk 
6, en meer in het bijzonder 6.1. wordt er daarom ingegaan op wat de verwachtte concentraties waren 
van NO2 in Vlaanderen bij de totstandkoming van de normen in 1999. Hiertoe wordt de evaluatie van 
de luchtkwaliteit in 2010 in opdracht van de Europese Commissie en in opdracht van de Vlaamse 
overheid beschreven. Uit de beide evaluaties bleek dat de normen van NO2 in Vlaanderen zouden 
worden gehaald rekening houdend met het voorziene bijkomend beleid, meer bepaald de maatregelen 
in kader van de NEC-richtlijn1 voor het behalen van de NEC-plafonds. Uit een evaluatie in 2006 bleek 
dat de gemeten concentraties niet in overeenstemming waren met de verwachtingen, een vaststelling 
die in verschillende andere landen ook gebeurde. Dit wordt beschreven in 6.2. In 6.3 worden de 
oorzaken van deze negatieve evolutie beschreven. De belangrijkste oorzaak is dat de werkelijke 
emissies van dieselvoertuigen veel hoger zijn dan de normen. Een tweede belangrijke factor is de 
ozonachtergrond die de laatste 20 jaar stijgt en die een cruciale rol speelt in de vorming van NO2.  
Deze in het verleden onvoorspelde factoren hebben er toe geleid dat de grenswaarden voor NO2 
worden overschreden. In hoofdstuk 6.4 wordt beschreven welke invloed deze factoren op de NOx 
emissies hebben.  
 
In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de diverse plannen en de genomen maatregelen tot 
2010. De concentratie tot 2015 op de meetpunten in overschrijding op basis van het “huidige beleid” is 
                                                      
1 Richtlijn 2001/81/EG  van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale 
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen 
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weergegeven in hoofdstuk 8. Hieruit blijkt dat de normen in 2015 nog zullen overschreden worden. 
Daarom wordt er ingezet op extra maatregelen waarmee de normen in 2015 zullen worden gehaald. 
De extra maatregelen en het effect hiervan op de luchtkwaliteit worden beschreven in de 
hoofdstukken 9 en 10.  Hoofdstuk 9 en 10 samen met bijlage 1 vormen het luchtkwaliteitsplan met 
extra maatregelen die zullen worden uitgevoerd om de normen in 2015 te halen. 
 

H2: RICHTLIJN LUCHTKWALITEIT EN NORMEN VOOR NO2 
 
De richtlijn 2008/50/EG betreffende luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa bevat 
luchtkwaliteitsnormen voor verschillende luchtverontreinigende polluenten waaronder NO2 en NOx. Ze 
vervangt de vroegere kaderrichtlijn luchtkwaliteit 96/69/EG en diverse dochterrichtlijnen waaronder de 
richtlijn 1999/30/EG, waarin de huidig geldende  normen van NO2 en NOx initieel opgenomen waren.  
 
De normen zijn van toepassing sinds 1 januari 2010, zoals blijkt uit de onderstaande tabel waarin de 
normen overzichtelijk zijn weergeven.  
 
De evaluatie of de grenswaarden voor de gezondheid gehaald zijn of niet, gebeurt op jaarbasis. Het 
betreft een jaargrenswaarde enerzijds en een uurgrenswaarde die op jaarbasis maximaal 18 keer mag 
overschreden worden anderzijds. In 2011 zal nagegaan worden of de normen in 2010 werden 
gehaald. Voor de alarmdrempel gebeurt de evaluatie op veel kortere termijn; er wordt vrijwel 
onmiddellijk vastgesteld of de alarmdrempel overschreden is.  
 
Naast de normen voor de gezondheid zijn er normen voor de bescherming van de vegetatie. Er zijn 
strikt genomen in Vlaanderen geen gebieden waarop het kritieke niveau voor NOx voor de 
bescherming van de vegetatie van toepassing is. Er zijn immers geen zones beschikbaar die voldoen 
aan de criteria voor de inplanting van meetstations zoals opgelegd in de richtlijn 2008/50/EG. De 
criteria zijn dat de bemonsteringspunten op meer dan 20 km van agglomeraties en meer dan 5 km van 
andere bebouwde gebieden, industriële installaties, autosnelwegen, of hoofdwegen met meer dan 
50 000 voertuigen per dag moeten liggen. Door de dichte bebouwing, het dens wegennet en de 
verspreide industrie voldoet er geen enkele plaats in Vlaanderen hieraan. De landelijke meetstations 
van het telemetrisch meetnet benaderen het meest de gebieden waarop de normen voor vegetatie 
van toepassing zijn.  
 

Tabel 1: overzicht van de normen voor NO2 en NOx  

Polluent Norm 
Middelingstijd 
Datum 

Soort norm 
 

NO2 200 µg/m³  
(max 18 x overschreden) 
Uurgemiddeld 
01/01/2010 

Grenswaarde, gezondheid 

 40 µg/m³ 
Jaargemiddeld 
01/01/2010 

Grenswaarde, gezondheid 

 400 µg/m³  
Uurgemiddelde (3 opeenvolgende uren) 
19/07/2001 

Alarmdrempel, gezondheid 

NOx(*) 30 µg/m³ 
Kalenderjaar  
19/07/2001 

Grenswaarde,  
Vegetatie 

(*) In  Vlaanderen zijn er strik genomen geen gebieden waarop deze grenswaarde van toepassing is  
 
Artikel 22 van de richtlijn 2008/50/EG bepaalt dat het voor zones en agglomeraties met bijzonder 
moeilijke omstandigheden mogelijk moet zijn de nalevingstermijn voor de grenswaarden voor de 
luchtkwaliteit op te schorten in gevallen waarin zich, ondanks de tenuitvoerlegging van passende 
maatregelen ter bestrijding van de verontreiniging, in specifieke zones en agglomeraties acute 
nalevingsproblemen voordoen. Elke opschorting voor een bepaalde zone of agglomeratie dient 
vergezeld te gaan van een door de Europese Commissie te beoordelen uitvoerig plan dat de naleving 
tegen het einde van de herziene nalevingstermijn garandeert. Deze nota geeft hier invulling aan. 
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H3: GLOBALE EVOLUTIE VAN VLAAMSE EMISSIES EN 

CONCENTRATIES TOT HEDEN 

 Globale evolutie van de Vlaamse NOx-emissies 

De luchtkwaliteitsgrenswaarden voor de gezondheid zijn van toepassing op NO2. De uitstoot naar de 
lucht is echter een mengeling van NO en NO2, gekend als NOx. Om de evolutie van de emissies te 
beschrijven, wordt daarom NOx (“NOx uitgedrukt als NO2”) in kaart gebracht.  
 
Bij de  meeste processen zoals verbrandingsprocessen wordt er een overwicht aan NO uitgestoten. 
Dit NO heeft echter een korte levensduur en wordt in de omgevingslucht vrij snel omgezet naar NO2 
via reactie met zuurstof (O2) of de onstabiele molecule ozon (O3).  
 
Uit de evolutie van de emissie in de onderstaande tabel blijkt dat de uitstoot van NOx (uitgedrukt als 
NO2) tussen 1990 en 2009 gedaald is met 40%. De belangrijkste emissies worden veroorzaakt door 
wegverkeer, dat sinds het begin van de registratie een aandeel heeft van rond de 60%.  
 

Tabel 2: Evolutie van de NOx(NO2)-emissie in ton/jaar door de verschillende sectoren in Vlaanderen 
(bron: “Lozingen in de lucht 1990 – 2009”, VMM) 

 
 
De grootste daling tussen 1990 en 2009 wordt voornamelijk veroorzaakt door een absolute 
emissievermindering in enerzijds de sectoren wegverkeer door een toenemend aantal 
driewegkatalysatoren bij benzinewagens en de vervanging van oudere benzine voertuigen door 
wagens van een meer recente euro-klasse (actueel wordt euro 5 op de markt gebracht voor 
personenwagens). Anderzijds  was er een belangrijke impact van elektriciteitscentrales. Bij 
elektriciteitscentrales kan deze daling onder meer toegeschreven worden aan de overschakeling van 
steenkool naar aardgas, de toepassing van verbeterde verbrandingstechnologieën en 
rookgasreiniging.  
 
Binnen de sector verkeer, is naast wegverkeer ook scheepvaart een belangrijke speler. Scheepvaart 
neemt actueel ongeveer 25% in van de verkeersemissies.  
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Figuur 1: Aandeel (%) van de verschillende sectoren in de NOx(NO2)-emissie in Vlaanderen (1990, 2009)  

 

 Globale evolutie van de Vlaamse NOx- en NO2-concentraties  

De NOx-emissies, uitgedrukt in kton, geven in de lucht een bepaalde concentratie uitgedrukt in µg/m³. 
Eind 2009 werden er in 56 meetstations metingen uitgevoerd van NOx. De gemeten concentraties 
worden, uitgemiddeld per type meetstation, weergegeven in Figuur 2 Deze figuur geeft de 
langetermijnevolutie van de NOx-jaargemiddelde concentraties weer sedert 1987 voor de ver-
schillende “virtuele meetstations” (= gemiddelde waarde van bepaalde types meetstations). De in het 
vorige punt beschreven daling van de NOx-emissies in Vlaanderen wordt voornamelijk weerspiegeld 
in een daling van de NOx-concentraties in stedelijk gebied, waar zich belangrijke bronnen zoals 
wegverkeer en gebouwenverwarming bevinden.  
 

 
Figuur 2: langetermijnevolutie van de NOx-jaargemiddelde concentratie en de NO2/NOx-verhouding voor 
de verschillende virtuele meetstations, 1987-2009 (bron: “Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest”, VMM) 

 
Naast NOx wordt NO2 gemeten in de buitenlucht. NO2 is een fractie van NOx; NOx bestaat uit NO en 
NO2. De NO2-concentraties, weergegeven in Figuur 3 vertonen de laatste 10 jaar een vrij stabiele 
trend. Dit resulteert in een stijgende NO2/NOx-verhouding zoals te zien in bovenstaande figuur. Deze 
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stijgende NO2/NOx-verhouding is het sterkst in verkeersrijk stedelijk gebied, maar geldt ook in andere 
gebieden.  
 

 
Figuur 3: Langetermijnevolutie NO2-jaargemiddelden voor de verschillende virtuele meetstations t.o.v. de 
grenswaarde (GW) en t.o.v. de grenswaarde gesommeerd met de overschrijdingsmarge (GW+OM), 1987-
2009 (bron: “Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest”, VMM) 

De reden van de weinig dalende evolutie van de NO2-concentraties de laatste jaren, wordt beschreven 
in hoofdstuk 6.  

H4: OVERZICHT VAN DE CONCENTRATIE NO2 PER MEETPUNT EN 

GESCHATTE BLOOTGESTELDE BEVOLKING AAN OVERSCHRIJDINGEN 

 Zonering in Vlaanderen 

Onderstaande figuur geeft de zonering in Vlaanderen in luchtkwaliteitszones en -agglomeraties weer 
met bijhorende codes. Deze codes worden hernomen in deze nota.   
 

 
 

Figuur 4. Zonering in Vlaanderen (Ircel, 2006b). 

Vlaanderen 

Brussel 

Wallonië 
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De legende staat voor: 

- BEF01s: haven van Antwerpen 
- BEF02a: agglomeratie Antwerpen 
- BEF03s: haven van Gent 
- BEF04a: agglomeratie Gent 
- BEF05a: steden met meer dan 50000 inwoners 
- BEF06a: rest van Vlaanderen 
 

De zone 7a, 8a en 9a behoren ook tot het Vlaams grondgebied en hebben betrekking op de 
polluenten Pb en SO2.  
 
De zone BEF10a is het Brussels hoofdstedelijk Gewest, de overige zones vormen het Waalse 
Gewest. 

 NO2-concentratie per meetpunt  

De uurgrenswaarde voor NO2 wordt in Vlaanderen niet meer overschreden. Ook de alarmdrempel van 
NO2 wordt niet overschreden; dit kan enkel nog gebeuren onder zeer extreme meteorologische 
omstandigheden zoals een langdurige temperatuursinversie. Op deze twee drempelwaarden wordt er 
verder niet meer ingegaan. De jaargrenswaarde wordt in Vlaanderen wel overschreden op enkele 
meetpunten. Een overzicht van de gemeten concentraties is hieronder weergegeven, de 
overschrijdingen staan in rood.   

Tabel 3: overzicht van de gemeten concentraties 

ZONE CODE naam meetstation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Antwerpse 
agglomeratie 40HB23 

Hoboken, Curiestraat         32* 34 34 34 32 32 33 

Antwerpse 
agglomeratie 42R801 

Borgerhout, Plantijn 
en Moretuslei 

48 48* 48 50* 47 47 46 45 45* 45 44 

Antwerpse 
agglomeratie 42R811 

Schoten, Lodweijk 
Weijtenstraat 

      36* 36 35 34 35 33 33 34 

Antwerpse 
Haven 42M802 

Antwerpen-Luchtbal, 
Havanastraat 

          46* 44* 44 45 43 44 

Antwerpse 
Haven 42R815 

Zwijndrecht, 
Laarstraat 

          36*   37* 34 34 36 

Antwerpse 
Haven 42R830 

Doel, 
Scheldemolenweg 

28 30 29 33 30 30 30 27 27 28* 28 

Antwerpse 
Haven 42R831 

Berendrecht, 
Hoefbladstraat 

            33* 34* 34* 34* 34 

Antwerpse 
Haven 42R892 

Kallo, Kallosluis 30* 35* 34 38 33 35* 35* 36 40 38 39 

Antwerpse 
Haven 42R893 

Antwerpen, 
Ekersedijk 

50* 48* 44 46 46 41 43 42 41 40* 38 

Antwerpse 
Haven 42R897 

Antwerpen, 
Scheldelaan 

37 42 40* 41 37 40* 37 38 39* 36 35 

Gentse 
agglomeratie 44R701 

Gent-Baudelo, 
Baudelostraat 

38 38 36 41 37 36 36 34 34 34 35 

Gentse 
agglomeratie 44R710 

Destelbergen, 
Admiraaldreef 

          25* 25* 28*   27 28 

Gentse 
agglomeratie 44R721 

Wondelgem, St. 
Sebastiaanstraat 

29 32 31 35 32 31 32* 30 29 29 31 

Gentse 
agglomeratie 47E716 

Mariakerke, 
Driepikkelstraat 

25* 28*       24* 25 25 24 24 26 

Gentse 
Kanaalzone 44M702 

Ertvelde, 
Avrijestraatje 

23 25 26 28 26 26 26 25 25 25 27 

Gentse 
Kanaalzone 44R731 

Evergem, 
Doornzelestraat 

29 29 29 32 30 29 30 28 28 28 30 

Gentse 
Kanaalzone 44R740 

St-Kruis-Winkel, 
Schuitstraat 

31 32* 30 33 31* 30 30 30 28 28 29 

Gentse 
Kanaalzone 44R750 

Zelzate, Burg. 
Chalmetlaan 

33 32 32 35 32 32 32 31 31 30 31 

rest van 
Vlaanderen 40HR01 

Herne, Lorengdreef 20 21 20                 

rest van 
Vlaanderen 40LD01 

Laakdal-Geel, 
Heikantstraat 

  31 29 32 30 29 29 30 27 26 28 

rest van 
Vlaanderen 40LD02 

Laakdal-Geel, 
Hezemeerheide 

      29 26* 26 27 25 24 23 25 
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rest van 
Vlaanderen 40OB01 

Oostrozebeke, 
Hulstestraat 

33 36 32 33 29* 30 31 31 30 27 28 

rest van 
Vlaanderen 40SZ02 

Steenokkerzeel, 
Keizerinlaan 

33 34 30 35 33* 31 31 32 29 29 28 

rest van 
Vlaanderen 40WZ01 

Lommel, 
Paulusstraat 

24 25 25                 

rest van 
Vlaanderen 42N015 

Schilde, Noorderlaan 29 29 28 31 30 30 30* 30*       

rest van 
Vlaanderen 42N016 

Dessel, Nieuwendijk 24 26* 25 27 25 24 24 23* 22 22 23 

rest van 
Vlaanderen 42N027 

Bree, Roterstraat                   21* 22 

rest van 
Vlaanderen 42N035 

Aarschot, 
Tieltsebaan 

          22*   24 22 22* 22 

rest van 
Vlaanderen 42N040 

St-Pieters-Leeuw, 
Victor Maloustraat 

          18 18*   18 19 22 

rest van 
Vlaanderen 42N046 

Gellik, 
Boonakkerstraat 

          23 23* 23 21 22 23 

rest van 
Vlaanderen 42N054 

Walshoutem, 
Walhostraat 

          22*   22 20 20* 22 

rest van 
Vlaanderen 42R010 

St-Stevens-Woluwe, 
Europalaan 

34 35 34 37 34 34 32 33 31 31 31 

rest van 
Vlaanderen 42R020 

Vilvoorde, 
Mechelsesteenweg 

36 37 37 40 36 37 37 35 35* 35* 34* 

rest van 
Vlaanderen 42R821 

Beveren, 
Donkvijverstraat 

30 32 31 35 31 31 30 30 29 29 30 

rest van 
Vlaanderen 44N012 

Moerkerke, Damweg 20 22 22 24 20 19 20 18* 18 19 19 

rest van 
Vlaanderen 44N029 

Houtem, 
Westmoerstraat 

16 18 18 20 17 16 17 17* 16 16 16 

rest van 
Vlaanderen 44N050 

Zwevegem, Rode 
Wilgenstraat 

22 25 24 26               

rest van 
Vlaanderen 44N052 

Zwevegem, 
Hinnestraat 

          26* 27 27 25 25 26 

rest van 
Vlaanderen 47E007 

St.-Pieters-Leeuw, 
Brusselbaan 

23* 25* 28* 27 25* 25* 29* 20* 18*   25 

rest van 
Vlaanderen 47E008 

Grimbergen, Nieuwe 
Schapenweg 

  28*         20 23*     29 

rest van 
Vlaanderen 47E009 

Zemst, 
Grimbergsesteenweg 

24* 29*     24* 27* 39* 25*     25 

rest van 
Vlaanderen 47E701 

Vichte, A. 
Rodenbachstraat 

26*   22* 27* 21* 28* 30* 29 18*   23 

rest van 
Vlaanderen 47E702 

Elsegem, 
Kortrijkstraat 

16* 22* 21 21* 21* 18 20* 20*     19 

rest van 
Vlaanderen 47E703 

Oosteeklo, 
Oosteeklodorp 

  20* 18* 26* 19* 22 23* 19* 15* 20* 22 

rest van 
Vlaanderen 47E715 

Zuienkerke, 
Brouwerijstraat 

21* 20*     18 20 20* 19*     20 

rest van 
Vlaanderen 47E806 

Hemiksem, 
Landbouwweg 

26*                     

rest van 
Vlaanderen 47E810 

Mol, Sas VI 21* 26* 29* 27* 22 20* 21 21 21*     

rest van 
Vlaanderen 47E813 

Kwaadmechelen, 
Lijsterstraat 

                      

steden > 
50.000 inw 40ML01 

Mechelen-Zuid, 
Hombeeksesteenweg 

36* 38 39 39 36 36 36 36 34 33 34 

steden > 
50.000 inw 42N045 

Hasselt, 
Boksbeemdenstraat 

          30* 30* 29* 30* 27 29* 

steden > 
50.000 inw 42R841 

Mechelen-
Technopolis, 
Technologielaan 

        33 33   34 33 32* 35 

steden > 
50.000 inw 44M705 

Roeselare-Haven, 
Graankaai 

          26* 27 26* 26* 28 28 

steden > 
50.000 inw 47E714 

Dudzele, 
Damsesteenweg 

  16* 16*       18* 16     19* 

steden > 
50.000 inw 47E811 

Diepenbeek, 
Zavelstraat 

  27*         33* 21* 15*   26 

steden > 
50.000 inw 47E812 

Genk, Schepersweg             22* 22*     21 

              *: tussen 50 en 90% data 
grijs gearceerd: minder dan 50% data 
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Zoals blijkt uit Tabel 2, wordt de jaargemiddelde concentratie overschreden in de meetpunten 42R801 
Borgerhout en 42M802 Luchtbal in respectievelijk de stad Antwerpen en de rand van de haven van 
Antwerpen. Beide meetpunten zijn sterk verkeersgerichte meetpunten. De invloed van de 
verschillende bronnen op de meetpunten wordt beschreven onder punt 5.   
 
De figuren hieronder geven de ligging van de meetstations weer. De meetpunten bevinden zich in de 
zones BEF01s (haven van Antwerpen) en BEF02a (agglomeratie Antwerpen). In de andere Vlaamse 
zones zijn er geen overschrijdingen waargenomen van de jaargrenswaarde voor NO2. Voor de twee 
zones in overschrijding wordt er overeenkomstig de richtlijn uitstel gevraagd voor de inwerkingtreding 
van de grenswaarde tot 2015.  

  

Figuur 5: ligging meetpunt 42R801Borgerhout (links) en meetpunt 42M802 Luchtbal (rechts) 

 

 
Figuur 6: Ligging van de meetstations voor NOx in de haven en stad Antwerpen. 
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 Blootgestelde bevolking, kilometer weg en oppervlakte 
grondgebied in overschrijding in 2010 

Om de blootstelling van de bevolking aan overschrijdingen na te gaan, werd er op de twee zones in 
overschrijding (BEF01s-haven en BEF02a-stad Antwerpen) dieper ingezoomd met gedetailleerde 
modellen. Ook de oppervlakte van het gebied in overschrijding en het aantal kilometer weg in 
overschrijding werden bekeken. De meest kritische norm is de jaargemiddelde norm; er moet dus over 
gewaakt worden dat de blootstelling van de bevolking gemiddeld over een jaar de norm niet 
overschrijdt.     
 

Tabel 4: Oppervlakte, kilometer weg en aantal inwoners blootgesteld aan overschrijdingen van de 
jaargrenswaarde van NO2 in 2010 

Overschrijding 
jaargrenswaarde NO2 
(40 µg/m³) Haven van Antwerpen Agglomeratie Antwerpen 

Oppervlakte (km²) 16,2 37,7 

km snelweg 44,7 58,5 

km gewestweg 15,1 75,9 

Km weg (=som) 59,8 134,4 

Bevolking 2883 169967 

H5: BRONNENTOEWIJZING EN EMISSIE IN DE ZONES MET 

OVERSCHRIJDING VOOR HET JAAR 2010 

 Bronnentoewijzing op het meetpunt Borgerhout (agglomeratie 
Antwerpen) en Luchtbal (Haven van Antwerpen) 

Om na te gaan wat de bronnen zijn van NO2 op de meetpunten in overschrijding, werd er een 
bronnentoewijzing uitgevoerd. Gezien de chemische reacties die gepaard gaan met de vorming van 
NO2, is deze toewijzing een modelmatig complex gegeven. Deze oefening werd uitgevoerd op een 
oppervlakte van 15 km x 15 km door Vito met het BelEUROS-model. De lokale bijdrage van de straat 
(“verkeer straat” in de onderstaande tabel) is afkomstig van het verschil tussen de IFDM traffic-
modellering op straatniveau en de concentratie op 15km x 15 km.  
 

Tabel 5: bronnentoewijzing op de meetpunten 42M802 Luchtbal (Haven van Antwerpen) en 
42R801Borgerhout (Stad Antwerpen)  

Locatie Rand Haven van Antwerpen 
(meetpunt Luchtbal) 

Stad Antwerpen (meetpunt 
Borgerhout) 

Verkeer straat  (straat) 11,0 µg/m³(24,4%) 9,0 µg/m³(20,0%) 
Verkeer achtergrond + scheepvaart 3,57          (7,9%) 15,89       (35,3%) 
Industrie 15,11       (33,6%) 1,12          (2,5%) 
Energie 1,54         (3,4%) 0,28          (0,6%) 
Land- en tuinbouw 1,08         (2,4%) 3,34          (7,4%) 
Huishoudelijke bronnen 0,33         (0,7%) 2,05          (4,6%) 
Tertiaire sector 0,11         (0,3%) 0,67          (1,5%) 
natuurlijke bronnen + buiten EU  
+ niet-lineaire effecten 

7,89       (17,5%) 
9,46        (21,0%) 

Niet-Vlaamse emissies 3,85         (8,6%) 2,43          (5,4%) 
Andere: niet toewijsbaar 0,52         (1,2%) 0,76          (1,7%) 
SOM zonder straat 34 36 

Totaal gemeten (2008) 45            (100%) 45            (100%) 
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In de haven van Antwerpen zelf wordt een belangrijk aandeel van de gemeten concentratie 
veroorzaakt door de lokale aanwezige industrie (vnl raffinaderijen en chemie). Het meetpunt is 
gesitueerd aan de rand van de haven en ligt in de nabijheid van een drukke verkeersas in de buurt 
(meer bepaald de R1 die splitst in de A12 en de E19). Dit plaatselijke verkeer heeft een zeer hoge 
bijdrage aan de plaatselijk gemeten concentraties zijnde 24,4 %. Het verkeer in de haven en 
scheepvaart leveren een achtergrondbijdrage van 7,9%.   
 
In de stad zelf primeert zeer duidelijk de bijdrage van het wegverkeer. Op het meetpunt dat op 
straatniveau gesitueerd is, is er een bijdrage van 20% van het verkeer in de straat zelf. Daarnaast is 
er een zeer belangrijke bijdrage van het verkeer van de stad dat samen met scheepvaart (dat op zich 
een kleine bijdrage heeft) een aandeel heeft van 35,3 %. De huishoudelijke bronnen en tertiaire sector 
hebben beiden een bijdrage van respectievelijk 4,6% en 1,5%. Opvallend is een bijdrage van 7,4% 
van land- en tuinbouw, een bijdrage die hoger is dan die van de huishoudens. Dit wordt verklaard door 
de belangrijke aanwezigheid van landbouw in Vlaanderen. Daarnaast is het zo dat voor de NOx-
emissies afkomstig van gebouwenverwarming in het model een rechtstreekse NO2-uitstoot van 
(slechts) 10% verondersteld wordt terwijl dit voor de NOx-emissies van de landbouw (voor een groot 
deel emissies van landbouwmachines) 20% is. De landbouwemissies hebben dus een hogere 
rechtstreekse NO2-uitstoot. 
 
Een belangrijk aandeel wordt ook ingenomen door “natuurlijke bronnen+ buiten EU + niet-lineaire 
effecten”. Voornamelijk het aandeel “buiten de EU” is hierin van belang. Dit is afkomstig van de 
oxidatie van NO (vnl afkomstig van verkeer) door ozon dat van buiten de EU komt. De niet-lineaire 
effecten zijn  het gevolg van het feit dat de impact van een sector niet kan nagegaan worden door 
deze op nul te zetten. Dit zou het chemisch evenwicht te veel verstoren. Daarom wordt aan de sector 
een reductie van 20% toegekend en wordt de impact geëxtrapoleerd naar 100%. Deze werkwijze 
geeft zogenaamde “niet-lineaire effecten”.   

 Emissies 2010 in de Agglomeratie Antwerpen en de Haven van 
Antwerpen 

De lokale emissies van NOx in 2010 in de zones stad en haven van Antwerpen zijn hieronder 
weergegeven. In de haven van Antwerpen worden de emissies gedomineerd door de internationale 
zeevaart, de chemiesector en de raffinaderijen. Ook het lokale verkeer heeft een grote bijdrage. In de 
agglomeratie Antwerpen zijn de emissies voornamelijk afkomstig van wegverkeer. Huishoudens 
volgen op de tweede plaats met veel lagere emissies.  
 

Tabel 6: NOx-emissies in het jaar 2010 voor de zones “agglomeratie Antwerpen” en “haven van 
Antwerpen” 

Sector 
NOx t/j   
Agglomeratie 

NOx t/j 
Haven 

Bevolking 954 144 

Chemie 105 8103 

ijzer, staal, non ferro, automobiel en machinebouw 86 181 

voeding-, drank- en genotsmiddelenindustrie 30 274 

textiel-, schoen-, leder- en kledingnijverheid 13 49 

papier- en papierwaren industrie 2 7 
andere industrieën (bouw, asfalt & beton, rubber, hout, afvalrecuperatie, minerale 
niet-metaal 21 171 

Raffinaderijen 0 6683 
productie, transport en distributie van elektriciteit en warmte (incl. productie van 
splijt- en kweekstoffen) 0 458 

brandstofverbruik in de landbouw uitgezonderd glastuinbouw en visserij 813 15 

kunstmestgebruik in de landbouw 4 35 

veeteelt (stallen & opslag, weide en uitrijden van dierlijk mest) 14 59 
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Glastuinbouw 49 48 

Wegverkeer 4308 2266 

Luchtvaart 28 0 

Zeevaart internationaal 0 7520 

Zeevaart binnenlands 0 1345 

Binnenscheepvaart 84 759 

Spoorverkeer 46 130 

Afvalverwerking 131 563 

individuele bedrijven 0 13 

gebouwenverwarming in de handel- en dienstensector 503 119 
 
   

Totaal 7191 28 942 
 

H6: REDEN WAAROM DE NORMEN NIET GEHAALD ZIJN IN 2010 
Toen de normen voor NO2 op Europees niveau werden goedgekeurd in 1999 werd enerzijds ervan 
uitgegaan dat deze haalbaar waren mits het treffen van een aantal bijkomende maatregelen en 
anderzijds dat er slechts een beperkt aantal landen met haalbaarheidsproblemen zouden kampen. In 
de praktijk blijkt dit niet te kloppen. Dit wordt in de volgende punten beschreven.  

 Inschatting van de haalbaarheid van normen NO2 bij 
totstandkoming wetgeving 

De normen voor NO2 werden voor het eerst opgenomen in de richtlijn luchtkwaliteit 1999/30/EG en 
werden  herbevestigd in de nieuwe richtlijn luchtkwaliteit 2008/50/EG. Om na te gaan welke 
grenswaarden realistisch waren tegen welke termijn werd op Europees niveau in 1997 een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd met het RAINS-model (Regional Acidification INformation and 
Simulation Model van het Oostenrijkse onderzoeksinstituut IIASA - www.iiasa.ac.at).   Deze studie 
‘Economic evaluation of air quality targets for sulphur dioxide, nitrogen dioxide, fine suspendend 
particulate matter and lead’ baseerde zich op de emissies van 1990 en gaf projecties voor 2010 voor 
steden. Conclusie voor NO2 was dat er in 22 van de 143 onderzochte steden een risico tot 
overschrijding van de grenswaarden van NO2 zou zijn. De risicogebieden zijn, cfr deze studie, 
voornamelijk gesitueerd in Frankrijk en in de Zuid-Europese landen. In de Belgische onderzochte 
steden Antwerpen, Gent, Willebroek Brussel, Charleroi, Luik en Namen gaven de simulaties geen 
toekomstige overschrijdingen van de toekomstige grenswaarden.  
 
Ter ondersteuning van de omzetting van de richtlijn 1999/30/EG werd er voor het grondgebied 
Vlaanderen eveneens een studie uitgevoerd om de haalbaarheid van de normen in 2010 na te gaan. 
De studie had als titel “Voorbereiden van de saneringsprogramma’s in het kader van de eerste en 
tweede dochterrichtlijn luchtkwaliteit”2, mei 2001 en werd uitgevoerd door Vito (Vlaamse instelling voor 
technologisch onderzoek). De scenario’s BAU (Business As Usual), NEC (National Emission Ceilings) 
en NEC+ werden doorgerekend met de modellen OPS en AURORA. Het NEC-scenario ging uit van 
het behalen van de Vlaamse emissieplafonds voor de polluenten NOx, SO2, VOS en NH3 afgeleid uit 
de NEC-richtlijn1; NEC+ was het strengere scenario, gebaseerd op de cijfers van het G5/2-scenario 
dat als uitgangspunt diende voor de onderhandelingen in kader van het LRTAP-Verdrag. Er werd in 
deze studie voor verkeer verondersteld dat de emissies voldeden aan de Euronormen. Een knelpunt 
bij de interpretatie was dat beide modellen een overschatting van de NO2-concentratie gaven omdat 
NOx (NOx = 1,53 NO + NO2) werd gemodelleerd. Om NO2 te kunnen modelleren moet er immers 
complexe chemie in de modellen geïntegreerd zijn, wat toen nog niet het geval was. Het model gaf 
aan dat op verkeersintensieve locaties de gemodelleerde concentraties van NOx hoger waren dan de 
grenswaarden van NO2. Maar, net op deze locaties is het aandeel van NO zeer hoog, wat de 

                                                      
2http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/informatie-studies/saneringsplan_drl1-
2_richtlijneneindrapport050501.pdf 
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overschatting nog belangrijker maakte. Concreet werden voor het jaar 2010, onder het NEC-scenario, 
voor 7 van de 10 doorgerekende straten in Antwerpen concentraties voor NOx gemodelleerd lager 
dan 40 µg/m³; in 3 straten hoger dan 40 µg/m³. Rekening houdend met het feit dat op deze locaties de 
emissie van NO veel hoger was dan NO2 werd geoordeeld dat mits enkele bijkomende lokale 
maatregelen, het inderdaad mogelijk moest zijn de normen voor NO2 onder het NEC-beleid te halen.  
 
Zowel de Europese studie als de Vlaamse studie gaven dus aan dat de normen vermoedelijk in 2010 
zouden gehaald worden.  

 Eerste signalen van knelpunten met haalbaarheid normen NO2 

Een evaluatie uit 2006 toonde aan dat de gemeten NO2 concentraties hoger lagen dan verwacht3. 
Mogelijke oorzaak die toen werd aangehaald was dat de directe emissie van NO2 van voertuigen 
steeg, hoewel NOx daalde. Dit werd bevestigd door metingen in tunnels en door rapporten uit andere 
landen (Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië). In het volgende punt wordt deze diagnose bevestigd, 
maar wordt er ook in gegaan op een andere zeer belangrijke factor, zijnde het belang van de 
achtergrondconcentratie van ozon, die een stijgend verloop kende tussen 1990 en 2000 en sindsdien 
stabiel bleef.   

 Oorzaken van verschil tussen verwachte en reële 
concentraties NO2  

In een recente studie4 werd onderzocht wat de reden is dat de dalende NOx-concentraties geen 
aanleiding geven tot dalende NO2-concentraties. De inhoud van deze studie werd gebruikt om 
verdergaande conclusies te trekken dan de scoop van de studie.  
 
Er zijn drie factoren die bijdragen aan de NO2-concentraties in de omgevingslucht in een verkeersrijke 
omgeving:  
 
1. NO2 gevormd door de fotochemische reacties tussen NO (voornamelijk veroorzaakt door 

wegverkeer en in het bijzonder dieselvoertuigen) en de aanwezige ozon (aanwezig als 
ozonachtergrond): NO2 + O2 ↔  NO + O3.  

2. De directe NO2-uitstoot, waarvoor voornamelijk het wegverkeer en in het bijzonder dieselwagens 
verantwoordelijk zijn. 

3. De bestaande NO2 achtergrondconcentraties. Deze NO2 wordt aangevoerd uit de omliggende 
regio’s en het buitenland enerzijds en komt van de niet lokale Vlaamse bronnen anderzijds. Deze 
achtergrond maakt 30 tot 50% van de omgevingsconcentraties uit in een stad. 

Om de redenen van lokale verhogingen en overschrijdingen te kennen, is het belangrijk te weten 
welke bijdrage bepalend is.  Voor het meetpunt Borgerhout is de opbouw3 voor de jaren 1999 en 2008 
weergeven in de onderstaande tabel. Hieruit blijkt de bijdrage van het gevormde NO2 door de 
aanwezige ozon actueel duidelijk groter te zijn dan de directe uitstoot van NO2 (dus factor 1 > 2). Het 
belang van de directe uitstoot neemt echter toe. Ook de achtergrondbijdrage van niet lokale bronnen 
is hoog.   

Tabel 7: Factoren die bijdragen aan de lokale NO2-concentratie in een verkeersrijke omgeving (Bron: 
“Analyse van de NO2 concentraties in stedelijke en verkeersgerelateerde meestations”, IRCEL, augustus 
2010.).  

Bijdrage aan NO2-
concentratie 

1999 2008 

 ppb (µg/m³) % ppb(µg/m³) % 
Directe NO2 (2) 
NO/O3 conversie (1) 
Achtergrond (3) 

2,6    (5,0) 
13.0  (24,8) 
11,2  (21,4) 

10 % 
49 % 
42 % 

4,1   (7,8) 
9,4   (18,0) 
9,6   (18,3) 

18% 
41% 
42% 

                                                      
3 “Estimation of the exceedance of the European NO2 annual limit value in Belgian cities and streets during the 
period 2005 - 2010 – 2015”, IRCEL, November 2006 
4 “Analyse van de NO2 concentraties in stedelijke en verkeersgerelateerde meestations”, IRCEL, augustus 2010-
www.ircel.be.  
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1. NO2 gevormd door de fotochemische reacties tussen NO en ozon 
 
Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt heeft de ozonachtergrondconcentratie via de reactie met NO 
een belangrijke bijdrage aan het lokale NO2. Deze ozon achtergrondconcentratie die binnenstroomt 
van over de Atlantische Oceaan vertoont een stijgende trend tussen 1990 en 2000, een stabilisatie de 
laatste 10 jaar en zal opnieuw stijgen naar de toekomst toe5. Een lagere ozonconcentratie zou het 
aandeel NO2 gevormd door de fotochemische reactie tussen NO en ozon beperken, evenals een 
lagere lokale NO. 
 
De daling van NO-emissies was echter beperkt door de hogere NOx-uitstoot van voertuigen dan 
verwacht. Dit wordt in de volgende paragraaf verklaard.  
 
De uitstoot van voertuigen wordt sinds 1992 gereglementeerd onder de vorm van Euronormen die 
opgenomen worden in Europese richtlijnen en verordeningen. Die normen hebben onder meer de 
reductie van NOx tot doel. Hierbij is de uitstoot van NOx (en CO en KWS) voor benzinewagens veel 
lager dan voor dieselwagens; de invoering van de driewegkatalysator heeft hier een belangrijke rol in 
gespeeld.  In de onderstaande figuur wordt de NOx-emissie van dieselvoertuigen weergegeven. Zoals 
blijkt uit het linker deel van de figuur, daalt de officiële NOx-uitstoot voor nieuwere voertuigen. 
Metingen in realistische omstandigheden (rechtse deel van de figuur) tonen echter aan dat de 
werkelijke NOx emissies hoger liggen dan de euronormen aangeven. In praktijk zijn de NOx emissies 
van dieselwagens eerder constant gebleven, in tegenstelling tot wat men uit de normen (linkse deel) 
zou verwachten. Bovendien zijn de emissies van NO veel hoger dan verwacht. Dit geldt eveneens 
voor NO2.  
 
Gevolg is dat in de reactie NO2 + O2 ↔  NO + O3 een onvoldoende daling in lokale NO-emissies en 
een aanhoudend hoge ozonachtergrondconcentratie ervoor zorgen dat de NO2-concentraties 
nauwelijks afnemen 
 

 
Figuur 7: Evolutie van de NOx- en NO2 emissie van dieselvoertuigen volgens de testcyclus (links) en in 
werkelijkheid (rechts)6.  

 
 
 

                                                      
5 “Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit”, VMM-MIRA, december 2010 
6 presentatie van S. Hausberger (TU Graz) op NO2-workshop, 14-15 april 2010, Brussel 
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2. De directe NO2-uitstoot 
 
Naast ozon en NO speelt de directe uitstoot van NO2 een rol, die steeds belangrijker wordt in de 
opbouw van de NO2-concentraties in een verkeersrijke omgeving3. Deze bijdrage stijgt in plaats van te 
dalen (ook in absolute termen!), wat eveneens een onvoorziene evolutie is. Vanaf Euro 3 zien we in 
Figuur 7 een belangrijke stijging van de directe NO2-emissies (van minder dan 10% bij Euro-2 tot bijna 
40% Euro 4). Dit is het gevolg van het invoeren van de oxidatiekatalysator (ter reductie van CO en 
KWS) en (later) de roetfilter bij dieselwagens7. Met de Euro 5-norm lijkt dit aandeel weer lichtjes te 
dalen. Hoe de uitstoot van Euro 6 wagens (verplicht vanaf 2014) zal zijn in realistische 
omstandigheden is nog niet helemaal duidelijk; de eerste tests zouden wijzen op een daling van de 
NOx-emissies. Maar de vernieuwing van het wagenpark heeft in Vlaanderen tot nu toe een stijging 
van de NO2-emissies veroorzaakt.   
 
In België en Vlaanderen is er een groot aandeel dieselvoertuigen wat de NO2-problematiek verder 
versterkt. Uit cijfers van de Europese vereniging van autofabrikanten (ACEA European Automobile 
Manufacturers Association) blijkt dat in België het aandeel van dieselwagens in het totale 
passagierswagenpark continu is toegenomen van 27,7% in 1991 tot 54,5% in 2007. Daarmee heeft 
België procentueel het grootste aantal dieselwagens in zijn wagenpark. Het aandeel dieselwagens bij 
nieuwe registraties is gestegen tot 75% (situatie voor januari-september 2009).  
 
3. NO2 aangevoerd uit de omliggende regio’s en het buitenland 
 
De onder 1 en 2 omschreven factoren met een verhoogde NO2-concentratie als gevolg, spelen ook in 
de ons omliggende regio’s en landen. Hierdoor is de achtergrondconcentratie in Vlaanderen relatief 
hoog en hoger dan vroeger ingeschat. In een achtergrondstation zoals Moerkerke wordt een 
concentratie gemeten van rond de 18 µg/m³ (de norm is 40 µg/m³).  
 
 
Samengevat:  
 
De hogere NO2-concentraties dan verwacht in verkeersrijk gebied zijn het gevolg van: 
  
- De hogere NOx-emissie bij dieselvoertuigen dan verwacht met een hogere oxidatie van NO tot 

NO2 door ozon, een hogere lokale directe uitstoot van NO2 en een hogere achtergrond van NO2 
als gevolg.)  

- De toegenomen bijdrage van de directe uitstoot van NO2 bij dieselwagens door het gebruik van 
oxidatiekatalysatoren en deeltjesfilters. 

- De hoge transatlantische ozonachtergrond met een hoge oxidatie van NO tot NO2 door ozon tot 
gevolg. 

- De hoge achtergrond doordat de eerste 3 factoren ook spelen in de ons omringende landen en 
regio’s.  

 

 Gevolgen voor de evoluties van de NOx-emissies van het 
wegverkeer 

De in het vorige punt beschreven inzichten in de NOx-emissies van dieselwagens bij reële 
rijomstandigheden werden gebruikt voor de bijstelling van de emissiefactoren die de lidstaten 
gebruiken om hun transportemissies te berekenen (via het emissiemodel COPERT IV) en te 
rapporteren in het kader van de beoordeling door de Europese Commissie van de emissieplafonds, 
opgenomen in de NEC-richtlijn  
 
Mede als een gevolg van de bijstelling van de emissiefactoren, zijn de NOx-emissies veel hoger dan 
verwacht. Bovendien werden er bij de totstandkoming van de NEC-richtlijn minder off-road sectoren in 
rekening gebracht dan momenteel gerapporteerd.  
 

                                                      
7 Dalende NOx emissies - stagnerende NO2 concentraties in stedelijke omgeving : wat is er aan de hand ? 
Frans Fierens IRCEL-VMM, april 2008 
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Deze combinatie van factoren heeft ertoe geleid dat de huidige inschatting van de Vlaamse emissies 
in 2010 bijna 60 kt hoger ligt dan verwacht binnen het onderzoek van 2001. Het verschil tussen de 
inschattingen van de NOx-emissies (“verkeer” en “totaal Vlaanderen”) zoals deze gebeurden in de 
studie besproken onder punt 6.1 “Voorbereiden van de saneringsprogramma’s in het kader van de 
eerste en tweede dochterrichtlijn luchtkwaliteit” (, zie p. E7), mei 2001 en zoals deze actueel zijn (zie 
tabel in hoofdstuk 3.1, worden weergegeven in de onderstaande tabel.  
 

Tabel 8: Verschil tussen inschatting NOx-emissies in het verleden (emissies uit studie naar impact NEC-
plafonds Vlaanderen op luchtkwaliteit) en het heden.  

 Jaartal Emissie in t/jaar Jaartal Emissie in t/jaar 
Emissie Studie luchtkwaliteit 
(2001)= BAU (= zonder extra 
maatregelen) 
 
Emissie Studie luchtkwaliteit 
(2001):NEC (= met getroffen 
maatregelen) 
 
Emissie Studie luchtkwaliteit 
(2001): voorziene reductie in 
2010 
 

1998 verkeer: 90.657 
totaal:   181.241 

2010 verkeer: 48.303 
totaal:   156.379 
 
 
verkeer: 35.700 
totaal:    93.920 
 
 
verkeer: -12 603 
totaal:    -62 459 

Emissie berekend anno 2011 
 
 
Verschil met berekening anno 
2001 

1998 verkeer: 130.975 
totaal:    234.164 

2009 verkeer: 94.711 
totaal:   154.316 
 
verkeer: + 59 011 
Totaal:   +60 396 

 

H7: GENOMEN VLAAMSE MAATREGELEN TOT 2010 
 

Naar aanleiding van onder meer wetgeving rond emissieplafonds voor NOx en naar aanleiding van de 
hoge concentraties van NO2 op verschillende locaties, werden er diverse plannen en maatregelen 
uitgewerkt. Onder dit hoofdstuk wordt er hiervan een overzicht gegeven. Eerst komt er een overzicht 
van de relevante plannen en vervolgens een overzicht van alle maatregelen per sector.  

 Plannen 

1.1 NEC-reductieprogramma 

In het kader van de NEC-richtlijn (2001/81/EG)1, keurde de Vlaamse Regering een eerste Vlaams 
emissiereductieprogramma goed in december 2003. Uit de analyse van het effect van dit Vlaams 
emissiereductieprogramma bleek dat voor stationaire bronnen het geselecteerde maatregelenpakket 
voor SO2, NMVOS en NH3 zou moeten volstaan om dat plafond te halen, maar dat voor NOx 
bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.  Op 9 maart 2007 keurde de Vlaamse Regering de 
Vlaamse bijdrage aan het (geactualiseerde) Belgische  reductieprogramma 2006 goed. In die 
Vlaamse bijdrage wordt een overzicht gegeven van de genomen en geplande maatregelen in 
Vlaanderen om voor de 4 NEC-polluenten (SO2, NOx, NMVOS en NH3) te voldoen aan het 
emissieplafond voor stationaire bronnen, alsook van de maatregelen op Vlaams en federaal niveau 
voor de niet-stationaire bronnen. Verwacht wordt dat het NOx-plafond voor de stationaire bronnen 
wordt gehaald in Vlaanderen. Het Belgisch plafond voor de niet-stationaire bronnen (voornamelijk 
transport) zal overschreden worden door de hogere NOx-emissiefactoren en het in rekening brengen 
van meer off-roadsectoren (zie hoofdstuk Vlaamse bijdrage dd. 09/03/2007 
(http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/1nec-programma_vlaanderen_2006.pdf), en 
addendum dd. 11/12/2009  http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/20091213-addendum-nox-
finaal.pdf. Voortgangsrapport 2008: http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/nec_vora_2008.pdf. 
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1.2 Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen 

Eind 2008 heeft de toenmalige Vlaamse minister van Leefmilieu samen met de Antwerpse schepen 
van Leefmilieu en de dienst Leefmilieu van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, het ‘Actieplan 
fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de Stad Antwerpen’ gepresenteerd. Dit actieplan bevat 76 
concrete en lokale acties die ingrijpen op de emissies van de diverse bronnen van de beïnvloedende 
lokale sectoren: vervoer te land, vervoer te water, grootindustrie, op- en overslag en 
gebouwenverwarming.  
Sinds begin 2009 worden middels een overkoepelende stuurgroep en thematische werkgroepen de 
emissiereducerende acties t.a.v. de diverse sectoren verder uitgewerkt en in de praktijk toegepast. 
Ook is een kenniscentrum opgericht – als een samenwerking tussen de verschillende betrokken 
actoren – om de kennis over de luchtkwaliteit in de haven van Antwerpen verder op punt te stellen. 
Eind 2009 werd door de betrokken actoren (Vlaamse overheid, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 
en stad Antwerpen) een lijst van quick-wins opgesteld: dit zijn bestaande en nieuwe maatregelen 
waaraan versneld uitvoering moet gegeven worden, gezien de hoogdringendheid van de 
problematiek. 
Info: 
(http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/200808actieplan_stad_en_haven_antwerpen_vl_gha_s
tad.pdf) 

1.3 Vlaams Milieubeleidsplan 

Op basis van het decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid stelt Vlaanderen elke vijf jaar een 
milieubeleidsplan op. Op 27 mei stelde de Vlaamse Regering het Milieubeleidsplan 2011-2015 
definitief vast.  Het Milieubeleidsplan 2011-2015 is de opvolger van het MINA-plan 3(+), dat liep tot 
eind 2010.  
Er worden 8 prioritaire onderwerpen naar voor geschoven, waaronder de aandacht nodig voor de 
luchtkwaliteit in Vlaanderen en in lokale knelpunten. Zeker voor NOx is er nog een lange weg af te 
leggen. Anderzijds moeten de dagen met ozonpieken en fijn stof pieken omlaag. Het verkeer was 
vaak een moeilijk te bespelen bron; zo is onder meer het opleggen strengere emissiegrenswaarden 
voor voertuigen dan de Europese niet mogelijk, door bepalingen rond de vrije markt. Nu moet 
dringend worden ingezet op een optimalisatie van economische instrumenten (aanpassing van BIV, 
rekeningrijden, …). Op een wat langere termijn moet de transitie naar een meer milieuvriendelijke 
mobiliteit in gang worden gezet, waarbij Vlaanderen zich inschakelt in de zoektocht naar nieuwe 
vervoerssystemen, waaronder elektrisch aangedreven voertuigen. Deze maatregelen en projecten die 
kunnen inspelen op lokale mogelijkheden zullen de lokale leefkwaliteit in zijn geheel verbeteren.  
Meer info: http://www.lne.be/themas/beleid/beleidsplanning 
 

1.4 Actieplan: ‘Naar een duurzamere glastuinbouw in Vlaanderen’ 

Het plan omvat energiebesparende maatregelen en overschakeling naar emissie-arme brandstoffen in 
de glastuinbouw. Binnen de land- en tuinbouwsector vormt de glastuinbouw met ongeveer 60% (anno 
2009) de grootste energieverbruiker, dit als gevolg van serreverwarming (incl. CO2-plantbemesting). 
Bovendien wordt de hoeveelheid steenkool en zware stookolie , samen met hout, in de land- en 
tuinbouw volledig door de glastuinbouw verbruikt. Energiebesparende maatregelen, overschakeling 
naar emissie-arme brandstoffen en warmtekrachtkoppeling  worden gestimuleerd door het Actieplan: 
‘Naar een duurzamere glastuinbouw in Vlaanderen’ en het Vlaams Klimaatplan voor de reductie van 
de polluenten CO2, SO2 en NOx. Een doelstelling is dat na 10 jaar (looptijd 2003-2013) het aandeel 
aardgas en andere duurzamere energiebronnen binnen de glastuinbouwsector 75% bedraagt. 
Info: 
http://www.innovatiefaanbesteden.be/project/op_weg_naar_een_duurzamere_glastuinbouw_in_vlaan
deren/omschrijving 

1.5 Vlaams Klimaatbeleidsplan 

In het kader van het Vlaamse klimaatbeleid werd het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 opgesteld 
en, na een brede publieksconsultatie, goedgekeurd. Het klimaatplan is gebouwd op het principe dat 
binnenlandse maatregelen prioritair zijn. Het plan focust op de sectoren mobiliteit, energie, gebouwen, 
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industrie, landbouw en bossen en situeert zich op vlak van onderzoek en innovatie, sensibilisering, 
inzet van flexibiliteitsmechanismen, adaptatie, voorbeeldfunctie van de overheid. Energiebesparende 
maatregelen worden sterk gestimuleerd. Deze maatregelen hebben een positieve impact op het NO2 
beleid. Kort samengevat betreft het onder andere energieprestatieregelgeving, openbare 
dienstverplichting voor netbeheerders, belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen, 
subsidies voor energiebesparende investeringen en verstrengde regelgeving rond onderhoud en 
nazicht van stookinstallaties.   
Info:http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/klimaatconferentie/vlaams-klimaatbeleidsplan-2006-
2012 

1.6 Mobiliteitsplan Vlaanderen  

In 2001 heeft de administratie een voorontwerp-Mobiliteitsplan opgemaakt op vraag van de Vlaamse 
Regering. Dat is voorgelegd aan het Vlaams Parlement dat er in 2002 een resolutie aan gewijd heeft. 
SERV en MiNa-raad gaven hun advies. Op basis van deze adviezen is in 2003 een ontwerp van het 
Mobiliteitsplan Vlaanderen opgemaakt. 
 
In 2009 werd het mobiliteitsdecreet goedgekeurd. Met het mobiliteitsdecreet heeft de Vlaamse 
Regering een juridisch kader gegeven aan het mobiliteitsbeleid. Dit decreet verankert 
mobiliteitsplanning en mobiliteitsmonitoring als basis voor een krachtdadig en duurzaam 
mobiliteitsbeleid. Belangrijke meerwaarde van het decreet is vooreerst het verplicht opmaken van het 
Mobiliteitsplan Vlaanderen als strategisch, richtinggevend plan voor Vlaanderen en het opnemen van 
mobiliteitsmonitoring als essentieel onderdeel van het mobiliteitsbeleid. Ook de opname van 
vroegtijdige participatie en betrokkenheid als basisbeginsel is een belangrijke surplus. In het decreet 
wordt duurzame mobiliteitsontwikkeling als uitgangspunt geformuleerd. Het Vlaamse Gewest, de 
eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies, de gemeenten en de 
publiekrechterlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaams Gewest belast zijn met 
taken van openbaar nut, dienen volgende vijf doelstellingen te beogen: 
bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en terugdringen 
van schade aan milieu en natuur. Vooral de twee laatste doelstellingen zijn relevant. Deze stellen 
uitdrukkelijk het verhogen van de verkeersleefbaarheid en het terugdringen van de schade aan milieu 
en natuur als doel en dit onafhankelijk van de ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit. In het 
mobiliteitsdecreet worden het STOP-principe en het participatiebeginsel verankerd. 
Info: Mobiliteitsplan: http://www.mobielvlaanderen.be/mobiliteitsplan/mobiliteitsplan01.php?a=14; 
Mobiliteitsdecreet: http://www.mobielvlaanderen.be/bestekken/mobiliteitsdecreet.pdf 
Publieksparticipatie nieuw mobiliteitsplan: http://www.mobiliteitsplanvlaanderen.be/ 

1.7 Masterplan Antwerpen  

Op 15 december 2000 gaf de Vlaamse Regering haar akkoord over de uitvoering van het Masterplan 
Antwerpen en de projecten die eruit voortvloeien voor de agglomeratie Antwerpen. Het Masterplan 
Antwerpen streeft naar een multimodale aanpak van zowel wegeninfrastructuur 
(Oosterweelverbinding, Leien, Groene Singel), openbaar vervoerinfrastructuur (heraanleg 
stadsboulevards en verlenging van tramlijnen) en waterwegeninfrastructuur (Albertkanaal, sluizen). 
Op 30 maart 2010 bereikte de Vlaamse regering een akkoord over het Masterplan 2020 voor 
Antwerpen. Naast de 16 projecten van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen voorziet het Masterplan 
2020 in nieuwe wegen, extra tram- en lightrailprojecten, fietspaden, initiatieven om de binnenvaart te 
stimuleren, enz. om tot een betere mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid te komen. Meer 
informatie over het Masterplan Antwerpen is terug te vinden op de website www.bamnv.be en 
www.werkenantwerpen.be. Doel is een duurzame mobiliteit te realiseren in de regio Antwerpen. 
Info:  
http://wegen.vlaanderen.be/wegen/projecten/antwerpen/masterplan/ 
http://www.bamnv.be/content/bam/uploads/docs/Masterplan_2020.pdf 

1.8 Strategisch plan Haven van Antwerpen 

Specifiek voor het havengebied bevat het strategisch plan van de Haven van Antwerpen een 
toekomstbeeld van hoe de haven in de toekomst kan ontwikkelen en hoe ze zich kan inpassen in haar 
omgeving. Dit plan stelt een duurzame modale verdeling voorop 



 
 
 

21

Tabel 9: gewenste duurzame modale verdeling uit het strategisch plan Haven van Antwerpen 

 binnenvaart spoor weg 

geheel van de haven 45% 20% 35% 

containervervoer 40% 20% 40% 

 
Info: 
http://www.havenvanantwerpen.be/portal/page/portal/POA_NL/Focus%20op%20de%20haven/Haveno
ntwikkeling 

1.9 Totaalplan Fiets  

Het ontwerp Totaalplan Fiets werd door de Vlaamse administratie (departement Mobiliteit en 
Openbare Werken) in oktober 2002 opgesteld. Dit plan tekent het fietsbeleid uit voor de komende 10 
jaar. De doelstelling van het plan is niet alleen een verhoogd aandeel realiseren van de fiets in het 
verkeer, maar heeft eveneens tot doel de veiligheid van de fietsers te verhogen. In het plan kan u de 
beleidsstrategie en -maatregelen vinden om de uitvoering van het plan te realiseren. 
Info: http://www.mobielvlaanderen.be/vtf/vtf01.php?a=14 

1.10 Het Pendelplan 

Het Pendelplan, dat door de Vlaamse minister van Mobiliteit is uitgewerkt in 2006, bundelt een 
heleboel maatregelen die het pendelverkeer verbeteren. Het aandeel van de auto in het woon-
werkverkeer moet van 70% naar 60% dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het woon-
werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen. Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken is onder 
meer het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-
werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak 
van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. 
Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden 
of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie 
aanvragen. 
Info: http://www.mobielvlaanderen.be/docs/beleidsplannen/pendelplan.doc 

1.11 3E Binnenvaartconvenant en 3E Binnenvaartactieplan 

In 2009 werd door de Vlaams minister van Leefmilieu en 25 organisaties actief in de Vlaamse 
binnenvaartsector een convenant ondertekend voor een milieuvriendelijke binnenvaart, het 3 E 
binnenvaartconvenant. 3 E staat voor ecologisch, economisch en energiezuinig. Het doel is het 
aangaan van een engagement tussen de partijen dat ertoe moet leiden dat de binnenvaartsector in de 
toekomst op een duurzame wijze zijn potenties beter kan benutten. Er worden acties ondernomen in 
drie werkgroepen: ecologie, marktgebeuren en infrastructuur. 
Info: http://www.binnenvaart.be/nl/nieuws/persberichten_actueel_artikel.asp?article_id=236 
 

1.12 Federale bijdrage tot de strijd tegen luchtverontreiniging (2009 – 2012) 

Het plan richt zich op mobiele bronnen, kachels en brandstoffen. Acties richten zich op duurzame 
mobiliteit, (woon-werk, spoor, binnenvaart), aanmoediging van schone technologieën, kwaliteit van 
brandstoffen (pellets, vaste fossiele brandstoffen) en normering rond kachels.  
Info: 
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Airetchangementclimatique/Ozone/WhatdoesBelgiu
mdo/Federalplanonairquality2009201/?fodnlang=nl 
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 Korte beschrijving van de maatregelen genomen voor 2010: 

Hierna is er een overzicht gegeven van de maatregelen genomen voor 2010. Er wordt een globale 
beschrijving opgenomen van de maatregelen. Het gedetailleerd overzicht van de maatregelen is terug 
te vinden in bijlage 2.  
 
Het huidig NOx-beleid wordt voor de industriële puntbronnen enerzijds geregeld via de 
emissiegrenswaarden opgenomen in Vlarem (algemeen en sectoraal voor alle sectoren waaronder 
voor stookinstallaties en raffinaderijen), en anderzijds via de milieubeleidsovereenkomsten (afgekort: 
MBO’s) met de sectoren chemie, elektriciteit en glas die afgesloten worden i.h.k.v. het Vlaamse NEC-
plan. Dit tweesporenbeleid leidt tot een algemene afname van de Vlaamse industriële NOx-emissies. 
Daarnaast worden bij de beoordeling van milieuvergunningsdossiers in het algemeen en evaluatie van 
vergunningen in kader van IPPC-toetsing emissies maximaal beperkt door het voorstellen van 
bijkomende voorwaarden op basis van best beschikbare technieken. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de mogelijke impact van de emissies van het bedrijf op de luchtkwaliteit (op basis van gegevens 
uit de milieuvergunningsaanvraag zoals emissiemetingen, het  type bedrijf,  gegevens uit een MER). 
Sinds 2004 is de afdeling Milieu-inspectie gestart met specifieke GPBV(IPPC)-inspectiecampagnes, in 
eerste instantie in de chemiesector. Een GPBV-inspectie is uitgebreider, diepgaander en meer divers 
dan de traditionele multi-disciplinaire controles. 
 
Voor de reductie van de NOx-emissies in de sector van de gebouwenverwarming werd in de eerste 
plaats verder ingezet op energiebesparing en dus lagere brandstofverbruiken. In 2004 werd een 
Koninklijk Besluit gepubliceerd met strengere NOx-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte 
centrale verwarmingsketels, luchtverwarmers en branders met een nominale belasting gelijk aan of 
lager dan 400 kW. De productnormen hierin zijn van kracht vanaf 2005. Dit besluit met verscherpte 
emissienormen werd aangepast in 2009, en een verdere verstrenging is in onderzoek.  Daarnaast 
werd in 2010 een Koninklijk Besluit gepubliceerd inzake hogere verbrandingsefficiënties voor 
huishoudelijke stookinstallaties op vaste brandstoffen. 
 
Om de emissies van wegverkeer te verminderen werden maatregelen genomen die inspelen op de 
samenstelling van het wagenpark (aanmoediging voor de aankoop van Euro 5), op snelheid, op 
verkeersintensiteiten en op doorstroming. Een vermindering van de uitlaatemissies op voertuigniveau 
kwam in hoofdzaak tot stand door de opeenvolgende Europese emissienormen voor voertuigen, maar 
deze evolutie voldoet niet aan de verwachtingen. Extra stimulansen werden daarom gegeven:  
Via de ecologiepremie worden bedrijven financieel ondersteund bij de vergroening  van hun 
voertuigenpark. Verscheidene communicatiecampagnes werden uitgevoerd (oa ecoscore en 
Mobimix). De Vlaamse vloot (zowel personenwagens als bussen) wordt milieuvriendelijk uitgebouwd. 
Er werd een akkoord bereikt om rekeningrijden voor vrachtwagens in te voeren en de 
verkeersbelastingen te vergroenen.  
 
De uitbouw van het openbaar vervoer werd bevorderd door aantrekkelijke tarieven, uitbouw van het 
spoorwegennet en eigen openbaar vervoer netwerk met focus op de grootsteden en verbetering van 
de adviesverlening. Fietsverplaatsingen worden gestimuleerd door verhoging van de fietsvergoeding, 
de uitbouw van een functioneel fietsroutenetwerk en de uitbouw van fietspunten bij stations. De 
opmaak en uitvoering van bedrijfsvervoerplannen wordt financieel ondersteund. E-government en 
telewerken worden ondersteund. Carpoolparkings werden verder uitgebouwd en carsharing- en 
carpooling initiatieven worden financieel ondersteund. De ontsluiting van de haven van Antwerpen 
voor goederenvervoer per spoor werd versterkt. Er werd een grootschalig project opgestart om de 
logistieke keten te optimaliseren. Efficiënte logistieke planning werd ingevoerd in de Haven van 
Antwerpen. Doorstroming werd verbeterd door optimalisatie van de verkeerssignalisatie en 
ritdynamiek beperkende maatregelen.   
 
Vanuit de Vlaamse overheid worden de steden en gemeenten al geruime tijd ertoe aangezet om 
actie te ondernemen in de strijd tegen luchtverontreiniging. Zo wordt het in kaart brengen van de 
luchtverontreiniging en de opmaak en uitvoering van actieplannen financieel ondersteund via de 
samenwerkingsovereenkomst Milieu (2008-2013). Daarnaast heeft de Vlaamse overheid in 2006 een 
stratenmodel op de website geplaatst (CAR Vlaanderen) waarmee lokale overheden zelf de impact 
van binnenstedelijk verkeer en de impact van (mobiliteits)maatregelen op de luchtkwaliteit kunnen 
modelleren. 
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In aanvulling op het Vlaamse beleid heeft de stad Antwerpen zelf ook een aantal maatregelen 
genomen die een positieve impact hebben op de lokale luchtkwaliteit. Om de verkeersintensiteiten te 
reduceren heeft de stad een doordacht locatiebeleid gevoerd en vrachtverkeer geweerd uit de stad. 
Verder werd het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen sterk gestimuleerd, door het 
aanleggen van fiets- en voetpaden, door de uitbreiding van het openbaar vervoeraanbod, door het 
hanteren van gedifferentieerde parkeertarieven in functie van de locatie, … Daarnaast heeft de lokale 
politie verschillende snelheidscontroles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat rustiger en gelijkmatiger 
wordt gereden. Tot slot heeft de stad Antwerpen ook veel aandacht besteed aan de uitbouw van een 
milieuvriendelijker wagenpark (o.a. door de aankoop van huisvuilwagens op aardgas en de inzet van 
hybride wagens) en aan het rijgedrag van hun eigen personeel, door het organiseren van een cursus 
ecodrive.  
 
Om de scheepvaartemissies te reduceren werd aan binnenvaartondernemers een subsidie 
toegekend om over te schakelen op een emissiearme motor of om een deNOx-installatie te laten 
bouwen in hun schip. Ook via de ecologiepremie kan beroep gedaan worden op een financiële 
stimulans voor emissiereducerende technologieën. Verlenging en uitbreiding van de 
subsidiemogelijkheden werd onderzocht. Verschillende locaties in Vlaanderen en in de havens 
beschikken over walstroominfrastructuur. In de haven van Antwerpen wordt gesleuteld aan het 
betaalsysteem en de prijs van walstroom voor de binnenvaart. Door de Vlaamse overheid en het 
havenbedrijf van Antwerpen werd vervroegd laagzwavelige brandstof in gebruik genomen. Via BTS 
wordt rendementsverbetering nagestreefd en er liep een campagne om energiezuiniger te varen. 
Voor zeeschepen werd in de Haven Van Antwerpen een walstroominstallatie gebouwd. Samen met 
de andere havens in de range Hamburg - Le Havre werd een Environmental Ship Index uitgewerkt die 
zal toelaten om de havenrechten te differentiëren op basis van de milieukarakteristieken van een 
schip. 
 
Via de ecologiepremie kunnen bedrijven een financiële tegemoetkoming aanvragen voor 
emissiereducerende technologieën in niet voor de weg bestemde mobiele machines. 
 
Verschillende PPS-samenwerkingen in de haven van Antwerpen moet leiden tot meer 
goederenvervoer via het spoor ipv over de weg. 
 
Een gedetailleerd overzicht van alle maatregelen is terug te vinden in bijlage 2. 
 

 Impact van de maatregelen genomen voor 2010: 

De impact van de maatregelen op de emissies is terug te vinden in de evaluatie van het NEC 
reductieprogramma. Een eerste reductieprogramma werd goedgekeurd in 2003 (ref 10), een 
geactualiseerd programma in 2006 (ref 11). In 2008 werd een evaluatie gemaakt (ref 12). 
 
Het Belgisch plafond bedraagt 176 kton. Dit is onderverdeeld in een plafond voor stationaire bronnen 
per gewest en een Belgisch plafond voor niet stationaire bronnen. Het Vlaams emissieplafond voor 
NOx voor stationaire bronnen bedraagt 58,3 kton. Het Belgisch plafond voor niet-stationaire bronnen 
(transport) bedraagt 68 kton. 
 
De maatregelen voor de stationaire sector hebben het gewenste effect bereikt. Onderstaande tabel 
geeft per sector het referentiescenario weer (zonder maatregelen) en het maatregelenscenario (in 
kton).  

2010 without measures 

2010 with additional 
measures verschil 

Elektriciteit 29 11 18 

Raffinaderijen 8,8 5,2 3,6 

Ferro 7,6 5,4 2,2 

Non-ferro 1,3 1 0,3 

Chemie 13,5 10,2 3,3 

Niet-industriële sectoren 15,4 14,5 0,9 

Overige industriële bronnen 12,6 11,4 1,2 
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totaal 88,2 58,7 29,5 

(uit NEC2006) (uit VORA2008) 
 
Uit de evaluatie die in 2010 werd gemaakt, blijkt dat de uiteindelijke emissies voor stationaire bronnen 
55 kton bedragen in 2010, onder de raming van 2008. 
 
De maatregelen die bij de technische voorbereiding van de NEC-richtlijn door de Europese 
Commissie in de modelberekeningen (RAINS berekeningen) zijn opgenomen, zijn, voor de 
transportsector, allen technologische maatregelen. Deze technologische maatregelen vormen tevens 
de basis voor de verstrenging van de emissiereglementering voor voertuigen en de aanscherping van 
brandstofeigenschappen op Europees niveau. De Europese Commissie ging er bij de totstandkoming 
van de emissieplafonds met andere woorden  van uit dat het Europees beleid (Euronormen) zou 
volstaan voor de transportsector. De Belgische autoriteiten hebben hier op vertrouwd. Aanvullend 
keurde de Vlaamse overheid extra maatregelen goed om de emissies van transport te verminderen 
(zie NEC-programma 2010). Tijdens de evaluatie in 2006, bleek dat, rekening houdend met de 
emissiefactoren en off-road sectoren die bij de totstandkoming van de plafonds in rekening waren 
genomen, het Belgisch NOx plafond voor de transportsector met 7,9 kton zou worden overschreden. 
Extra maatregelen werden daarom vooropgesteld (zie excel 7-10 en bijlage 2). Deze resulteren in 
volgende emissiereductie ten opzichte van de referentiesituatie (ref 11): 
 

Maatregel 
Reductie 
(kiloton) 

Pakket maatregelen uit Mobiliteitsplan 
Vlaanderen 

3,7  

Extra Mobiliteitsmaatregelen Vlaanderen 1,2  
Maatregelen milieuvriendelijke voertuigen en 

rijgedrag Vlaanderen 1,6  

 
Samen met de extra maatregelen van het Brusselse en het Waalse Gewest werd een emissie van 
70,44 kton NOx voorspeld in 20108, een lichte overschrijding van het Belgische plafond voor transport 
dat door de lagere emissies van stationaire bronnen wordt gecompenseerd. 

H8: EVOLUTIE VAN DE CONCENTRATIES TOT 2015: AUTONOOM 

BELEID 

 Algemene beschrijving van de methodologie 

Om de toekomstige luchtkwaliteit te bepalen, worden luchtkwaliteitsmodellen ingezet. Deze modellen 
werden in verschillende studies gebruikt om een analyse te maken van de oorzaken van de 
overschrijdingen. In H 8.2 vindt u een beschrijving van deze luchtkwaliteitsmodellen. 
 
Als input voor de luchtkwaliteitsmodellen dienen emissiebestanden aangemaakt te worden.  Vanuit de 
verkeersgegevens (intensiteiten) worden transportemissies berekend aan de hand van het MIMOSA 
IV model. MIMOSA IV maakt gebruik van de COPERT IV emissiefactoren en cijfers over (de evolutie 
van) het Vlaamse wagenpark. Voor wat betreft industrie is vertrokken van de emissiejaarverslagen en 
het Vlaams MilieuKostenModel (MKM). De scheepvaartemissies worden gemodelleerd door twee 
submodellen van het EMMOSS-model, namelijk het zeevaartmodel en het binnenvaartmodel van 
EMMOSS. Sommige elementen kunnen niet in het model zelf in rekening gebracht worden maar 
worden in nabewerking berekend (door de uitvoer van het model verder te verwerken). 
De transport- en industrie-emissies worden vervolgens gecombineerd met emissiecijfers van andere 
sectoren (huishoudens, landbouw…) . Op basis van een volledige set aan Vlaamse emissiegegevens 
wordt de luchtkwaliteit op regionale schaal bepaald aan de hand van het AURORA model. AURORA 
berekent concentratiekaarten op 3x3km² resolutie en houdt hierbij rekening met de (evolutie van) 
Europese achtergrondconcentraties, die aangeleverd worden door het BelEUROS-model. Zoals alle 
regionale luchtkwaliteitsmodellen vertoont ook AURORA een zekere afwijking ten opzichte van de 

                                                      
8 Rekening houdend met de nieuwe emissiefactoren (zie H6) bekomt men 133 kton. 

Verwijderd:  (in kton)¶
¶



 
 
 

25

gemeten concentratiewaarden. Daarom worden de AURORA resultaten voor het basisjaar 
gekalibreerd t.o.v metingen (op een uur-per-uur basis).  
 
De gekalibreerde AURORA waarden worden tenslotte als achtergrond gebruikt in hoge resolutie IFDM 
berekeningen voor zowel verkeer als industriële puntbronnen. Hierbij wordt gecorrigeerd voor 
dubbeltellingen van de verkeers- en geleide industriële emissies. De bijdrage van de scheepvaart aan 
de luchtkwaliteit werd berekend met het verspreidingsmodel Pluim Vaarweg. Voor deze berekening 
werd rekening gehouden met de hoogte van de schoorstenen van de schepen, de warmte-inhoud van 
de emissies, de terreinruwheid, de geclassificeerde verdeling van de windrichting en de ruimtelijke 
verdeling van de windsnelheid. Bij de berekening van de totale concentraties (achtergrondconcentratie 
+ scheepvaartbijdrage) werd eveneens een dubbeltellingscorrectie uitgevoerd. Als resultaat zijn de te 
verwachte concentraties op de locatie van de meetplaatsen gekend.  

 Beschrijving van de gebruikte luchtkwaliteitsmodellen 

Voor de bepaling van de achtergrondconcentraties buiten Vlaanderen en buiten Europa wordt gebruik 
gemaakt van het BelEUROS model. Dat is een Belgische versie van het EUROS-model (EURopean 
Operational Smog model). BelEUROS is een atmosferisch transport en chemie model. Het simuleert 
ondermeer de uurlijkse variaties van ozon boven Europa over lange tijdsschalen met een standaard 
resolutie van 60 km. Een gridverfijningsprocedure laat toe om de ruimtelijke resolutie te verhogen in 
bepaalde gebieden van het modeldomein, zoals België. Een gedetailleerde emissiemodule berekent 
de emissies voor drie categorieën van polluenten (NOx, VOS en SO2) en zes verschillende 
emissiesectoren (verkeer, gebouwenverwarming, raffinaderijen, solventen, verbranding, industrie). 
BelEUROS bevat een ruimtelijk variabele menglaaghoogte en een meerlagen beschrijving van 
horizontaal transport. Dat geeft een meer realistische beschrijving van de atmosferische processen 
verantwoordelijk voor het transport en de dispersie van de polluenten. De buitenlandse emissies zijn 
voor het basisscenario gebaseerd op ‘NEC 2007 baseline current policy’ en voor het beleidsscenario 
op ‘NEC 6 C&E Package OPTV5’ per land (inclusief Brussel en Wallonië), per sector en per polluent. 
Voor de scheepvaartemissies in de internationale zeegebieden zijn de emissies overgenomen uit het 
IIASA referentiescenario.  
 
AURORA (‘Air quality modelling in Urban Regions using an Optimal Resolution Approach’) is een 
voorspellend drie-dimensionaal Euleriaans atmosferisch model. Het model beoordeelt hoe polluenten, 
nadat ze door een bron zijn uitgestoten, zich voortbewegen in de atmosfeer, fysische veranderingen 
ondergaan en secundaire polluenten vormen (via chemische veranderingen). Zowel polluenten in de 
gasvormige als in de vaste fase worden beschouwd. Het modeldomein van AURORA wordt typisch 
genest in het modeldomein van BelEUROS. De output van het AURORA-model zijn drie-dimensionale 
concentratievelden, die een algemene beoordeling geven van de luchtkwaliteit van de onderzochte 
regio, en dit vanop de grond tot ongeveer 20 km hoogte. Het heeft een resolutie van 3km op 3km.  
 
IFDM (Immission Frequency Distribution Model) is een bi-gaussiaans luchtkwaliteitsmodel, bedoeld 
om niet-chemisch reactieve polluentdispersie te beschrijven (met uitzondering van ozonchemie – zie 
verder) op een lokale schaal. De dispersieparameters hangen af van de stabiliteit van de atmosfeer en 
van de windsnelheid volgens de Bultynck en Malet formulering (Bultynck and Malet, 1972). Standaard 
wordt IFDM gebruikt voor dispersieberekeningen van industriële puntbronnen. Lijnbronnen, in casu de 
emissies van wegverkeer en scheepvaart worden behandeld als in Venkatram and Horst (2006), 
behalve voor de gevallen waarin de wind parallel of bijna parallel is aan de weg. In dit laatste geval 
wordt numerieke integratie van een reeks puntbronnen toegepast. Oppervlaktebronnen worden 
behandeld als een set van equivalente parallelle lijnbronnen die loodrecht op de wind staan. De 
meteorologie-input voor het model is gelijk aan de input voor het AURORA-model.  
 
Het is belangrijk op te merken dat in de luchtkwaliteitsmodellering rekening gehouden wordt met de 
chemische reacties die de reactieve polluenten NO2 en O3 ondergaan. Dit kan worden samengevat in 
de vergelijking (de zogenaamde ozonchemie): �� � �� 	↔ 	��� �	��. Door deze niet-lineariteit 
kunnen de resultaten van de verschillende modellen niet afzonderlijk worden weergegeven (men kan 
de achtergrond niet zomaar optellen bij de bijdrage van een bepaalde bron om de concentratie op een 
bepaald punt te kennen). Deze chemische evenwichtsvergelijking impliceert eveneens dat een 
toename aan de ozonconcentraties leidt tot een stijging van de NO2-concentraties. Een belangrijk 
deel van het aanwezige ozon wordt echter niet lokaal gevormd, maar komt via transport in de 
atmosfeer over lange afstanden in West-Europa terecht. De zogenaamde noord-hemisferische 
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ozonachtergrond geeft een aanduiding van deze bijdrage. Gezien in de periode 2010 – 2015 een 
lichte toename verwacht wordt van de noordhemisferische achtergrond, wordt ook een lichte stijging 
van de NO2-achtergrondconcentratie verondersteld. 

 Verwachte evolutie van de emissies in 2015: autonoom 
scenario 

Het autonoom scenario gaat uit van een toename van het aantal voertuigkilometers in 2015  met 18 % 
t.o.v. 2007 (en 11% t.o.v. 2010)  waarmee in Vlaanderen de kaap van 71 miljard voertuigkilometers 
wordt overschreden. Meer dan driekwart (77%) van deze kilometers wordt gereden door 
personenwagens. De evolutie van de mobiliteit wordt hierbij in rekening gebracht rekening houdend 
met geplande infrastructuuraanpassingen.  
 
Onder het huidig beleid wordt eveneens een aangroei van 6,4 % dieselwagens geraamd in de periode 
van 2010-2015. In het autonoom scenario heeft men in 2015 een aandeel van 68,5 % dieselwagens 
versus 29,9 % benzinewagens bij alle personenwagens. Bij nieuwe wagens ligt het aantal 
dieselwagens hoger, namelijk 75,3%. Er wordt rekening gehouden met de inwerkingtreding van 
nieuwe Euronormen voor voertuigen (rekening houdend met de COPERT IV emissiefactoren) voor 
zowel personenwagens (Euro 5 en 6) als vrachtwagens (Euro V en VI) tijdens de periode 2013-2015. 
Hierdoor zal in 2015 22,2 % van de benzinewagens en 46,2% van de dieselwagens aan de Euro 5 of 
6 norm voldoen. Bij de vrachtwagens wordt geschat dat 49,2 % aan de Euro V of VI norm voldoet in 
2015. 
 
Onder het autonoom scenario wordt voor de industriële emissies in de Antwerpse haven in grote lijnen 
een status quo verwacht, waarbij voor de grote emittoren uit de sectoren chemie, elektriciteit en 
raffinaderijen voldaan wordt aan resp. de milieubeleidsovereenkomst afgesloten met de chemie, de 
milieubeleidsovereenkomst afgesloten met de elektriciteitssector en de bubble-emissiegrenswaarde 
van 200 mg/Nm³. 
 
Op basis van het strategisch plan van de haven van Antwerpen wordt voor zeevaart uitgegaan van 
een groeivoet van 2,49% tussen 2006 en 2015. De geldende wetgeving wordt in rekening gebracht in 
het autonoom scenario. Verder wordt geen verbetering van de emissiefactoren, los van wetgeving, 
opgenomen in het autonoom scenario. Er wordt wel rekening gehouden met een gestage verbetering 
van de brandstofefficiëntie van nieuwe schepen, onder impuls van duurdere brandstof en ook met de 
schaalvergroting in de scheepvaart. De combinatie van deze factoren leidt onder het autonoom 
scenario tot een lichte toename van de zeevaartemissies tussen 2010 en 2015. 
 
Voor binnenvaart wordt de activiteit bepaald met behulp van het Multimodaal Goederenmodel 
Vlaanderen, nl in 2015 een groeivoet van 11,85% tov 2007. In het autonoom scenario wordt rekening 
gehouden met de besliste regelgeving ivm emissiestandaarden en brandstofkwaliteit (zwavelgehalte). 
Er wordt ook uitgegaan van een efficiëntieverbetering door installatie van adviserende software, nl 
tempomaat. Verwacht wordt dat 75% van de kleine schepen en 95% van de grote schepen in 2015 
deze systeem geïmplementeerd zullen hebben. Ook werd verondersteld dat 10% van de vloot zijn 
motor in 2008 vervangen zou hebben. 
 
De emissies van het autonoom scenario in 2015 zijn hieronder weergegeven.  

Tabel 10: NOx-emissies (ton/jaar) voor de luchtkwaliteitszones ‘Agglomeratie Antwerpen’ en ‘Haven 
Antwerpen’ in 2015 onder het autonoom scenario. 

Sector 
Agglomeratie 

Antwerpen 
Haven 

Antwerpen 

Bevolking 896 136 

chemie 99 8103 

ijzer, staal, non ferro, automobiel en machinebouw 82 172 

voeding-, drank- en genotsmiddelenindustrie 26 238 

textiel-, schoen-, leder- en kledingnijverheid 14 54 

papier- en papierwaren industrie 2 6 

andere industrieën (bouw, asfalt & beton, rubber, hout, afvalrecuperatie, 21 167 
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minerale niet-metaal 

raffinaderijen 0 6180 
productie, transport en distributie van elektriciteit en warmte (incl. productie 
van splijt- en kweekstoffen) 0 505 

brandstofverbruik in de landbouw uitgezonderd glastuinbouw en visserij 822 16 

kunstmestgebruik in de landbouw 5 37 

veeteelt (stallen & opslag, weide en uitrijden van dierlijk mest) 14 59 

glastuinbouw 46 46 

wegverkeer 2927 1457 

Luchtvaart 31 0 

Zeevaart internationaal 0 8068 

Zeevaart binnenlands 0 1266 

Binnenscheepvaart 73 659 

Spoorverkeer 54 154 

Afvalverwerking 135 140 

individuele bedrijven 0 13 

gebouwenverwarming in de handel- en dienstensector 473 112 

Totaal 5720 27 588 
 

 Verwachte evolutie van de concentraties in 2015: autonoom 
scenario 

Onder dit autonoom beleid verbetert de luchtkwaliteit maar wordt in de luchtkwaliteitzones 
‘Agglomeratie Antwerpen’ en ‘Haven Antwerpen’  nog niet de  NO2 jaargrenswaarde gerespecteerd. 
De gemodelleerde concentraties in de twee zones in overschrijding voor NO2-jaargrenswaarde (40 
µg/m³) bedragen: 

- Antwerpse Agglomeratie: meetpunt Borgerhout = 40,6 µg/m³ (concentratie Borgerhout 
aan straatkant  46 µg/m³)   

- Antwerpse Haven: meetpunt Luchtbal = 41,8 µg/m³ 

De gemodelleerde concentraties op een achtergrondstation in Vlaanderen (meetpunt Houtem) is 17 
µg/m³ en op een achtergrondstation voor de haven en de stad Antwerpen (Doel) is 22 µg/m³. 
 

H9: EXTRA BESLISTE MAATREGELEN  
 
De nummering van de maatregelen (AA01 bv.) komt overeen met de nummering uit het excelbestand. 

Extra maatregelen: Vlaamse overheid 

Op 30 september 2011 keurde de Vlaamse regering volgende maatregelen goed in eerste lezing. Het 
volledige luchtkwaliteitsplan is terug te vinden in bijlage 1. 

1 WEGVERKEER 
Om de luchtkwaliteitsdoelstellingen te halen en de impact op gezondheid ten gevolge van 
verkeersemissies te verminderen wordt ingezet op: 

- een verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet 
- een doorgedreven vergroening van het voertuigenpark: 

o in het totale personenwagenpark moet gestreefd worden naar een aandeel 
van 61,1% dieselwagens versus 35,6% benzinewagens 
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o bij nieuwe wagens mag het aantal dieselwagens slechts 57 % bedragen. Dit 
vereist een omdraaiing van de huidige trend.  

- een efficiëntieverbetering van het wegverkeer ter beheersing van de groei van de 
voertuigkilometers tot 62,3 miljard in 2015 

- de directe blootstelling langs de weg verminderen op plaatsen waar huizen dicht 
tegen snelwegen staan 

1.1 Verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (AA01)  

Op 20 januari 2009 keurden de Vlaamse regering, de sociale partners, de Verenigde Verenigingen, de 
Vlaamse administratie en de VIA-captains of society het Pact 2020 goed, dat net zoals Vlaanderen in 
Actie (zie ook bijlage 1, § 2.1.3.1) een vlottere doorstroming op het hoofdwegennet nastreeft. Hiertoe 
worden o.a. de vervoersstromen tegen 2020 dynamisch beheerd teneinde de beschikbare 
infrastructuur optimaal te gebruiken. Een dynamisch beheer van de vervoerstromen biedt potentieel 
om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgende maatregelen worden geïmplementeerd: 

1.1.1 Dynamische snelheidsaanduiding (zie bijlage 1, § 2.1.1.1): 

Dynamische verkeersborden zijn reeds in gebruik rond Antwerpen en Gent. Zij geven ondermeer de 
maximale snelheid weer op een gegeven tijdstip (vb. Ring Antwerpen permanent 100 km/u of tijdelijk 
minder, ter hoogte van Gent voor blokrijden naar zee). Tijdens het smogalarm voor fijn stof worden de 
dynamische borden gebruikt om de tijdelijke snelheidsverlaging tot 90 km/u weer te geven. 
Snelheidsaanpassing heeft een grote en snelle impact op de emissies en de luchtkwaliteit.  Lagere 
snelheden leiden tot een betere doorstroming en een lagere gemiddelde snelheid, beide factoren 
zorgen voor lagere verkeersemissies.  Een snelheidsaanpassing op de snelwegen en ringwegen in de 
grootstedelijke agglomeratie Antwerpen is een belangrijke maatregel om op korte termijn de 
luchtkwaliteit in aangrenzende woongebieden drastisch en blijvend te verbeteren. Bij hoge snelheden 
worden meer luchtverontreinigende stoffen uitgestoten. Een snelheidsverlaging van 120 km/u naar 
100 km/u heeft een emissie reducerend effect van 25 tot 30%. Op basis van deze reducties is een 
significante verbetering van de luchtkwaliteit mogelijk in de belangrijkste probleemgebieden in 
Vlaanderen. Zo berekende recent onderzoek9 dat de NO2 concentratie sterk daalde (± 7 µg/m³) rond 
de Ring van Antwerpen (R1) als gevolg van de snelheidsverlaging tot 100 km/u.  
In het luchtkwaliteitsplan wordt het belang van de dynamische snelheidsaanduiding voor de 
luchtkwaliteit rond de Antwerpse Ring erkend.    
Snelheidscontroles zullen er voor zorgen dat de snelheidsaanduidingen ook gehandhaafd worden. 
Naast de bestaande mobiele eenheden en flitspalen, zet Vlaanderen in op trajectcontrole. Een 
proefproject ter hoogte van Gent loopt. Na het verkrijgen van de vereiste modelgoedkeuring van de 
FOD Economie zal de trajectcontrole op de viaduct van Gentbrugge in werking treden. Na evaluatie 
kan dit verder uitgebouwd worden over het Vlaamse snelwegennet.  

1.1.2 Dynamische routekeuzes (zie bijlage 1, §2.1.1.2 ): 

Dynamisch verkeersmanagement laat ook toe om de routekeuzes te beïnvloeden door verkeer in de 
gewenste richting te sturen. Via signalisatie wordt de aangewezen route aangegeven waarlangs 
doorgaand verkeer maximaal wordt omgeleid. Ook verplichte routes, al dan niet onder bepaalde 
omstandigheden of voor bepaalde voertuigen, behoren tot de mogelijkheden. 

- Dynamische verkeersborden worden ingezet om het verkeer te sturen volgens bepaalde routes 
op het hoofdwegennet. Door dit routeadvies wordt de doorstroming verbeterd, wat een positieve 
impact heeft op de luchtkwaliteit.   

- Vrachtwagens worden volgens bepaalde rijroutes geleid om het onderliggend wegennet te 
ontlasten: in april 2010 werd een methodiek uitgewerkt voor het bepalen van 
vrachtroutenetwerken (studie TRITEL, april 2010). In 2011 start de provincie Limburg als eerste 
provincie in Vlaanderen met de opstelling van een "vrachtroutenetwerk". Vrachtroutenetwerken 
zullen ook in de andere provincies verder worden uitgebouwd.  

 
 

                                                      
9 “Luchtkwaliteit langs (gewest)wegen” in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
(LNE), uitgevoerd door VITO, december 2010. 
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1.2 Een doorgedreven vergroening van het voertuigenpark  

De samenstelling van het voertuigenpark speelt een belangrijke rol, zowel de binnenlandse als de 
buitenlandse voertuigen. Een vermindering van de uitlaatemissies kwam in hoofdzaak tot stand door 
de opeenvolgende Europese emissienormen voor voertuigen. Toch is deze evolutie onvoldoende. 
Enerzijds doordat het park autonoom relatief traag evolueert en anderzijds omdat de emissies in 
werkelijke verkeerssituaties niet tot de vooropgestelde emissiereducties hebben geleid. Bijkomende 
inspanningen door Vlaanderen zijn daarom nodig. Een omdraaiing van de huidige trend van meer 
diesels naar meer benzinewagens is hiervoor nodig. Deze trendwijziging vereist een versterking van 
het huidige beleid en bijkomende inspanningen. Volgende maatregelen worden geïmplementeerd: 

1.2.1 Voldoende sturende hervorming van de verkeersbelastingen doorvoeren (zie 
bijlage 1 § 2.1.2.1) (AA02): 

- De BIV voor particulieren wordt vanaf januari 2012 berekend op basis van de milieukenmerken 
van het voertuig (CO2, NOx, PM, CO, KWS). In de berekening van de luchtcomponent krijgt de 
NOx uitstoot een belangrijk aandeel. (beslissing VR 23 september 2011) 

- De verkeersbelastingen voor particulieren en voor vennootschappen wordt in samenspraak met 
de andere gewesten hervormd (beslissing VR 20112101-DOC.0027). De hervorming zal de 
effecten van de hervorming van de BIV versterken. De bedragen zullen sturend zijn naar 
aankoopgedrag toe. De invoering is voorzien in 2013.  

- Er wordt een tijdsgebonden gebruiksrecht ingevoerd op de Belgische wegen in samenspraak 
met de andere gewesten (VR 2011 2101 DOC.0027). De invoering is voorzien in 2013.  

1.2.2 Gedifferentieerde tariefzetting voor de kilometerheffing i.f.v. voertuigkenmerken 
(zie bijlage 1 § 2.1.2.2) ( AA02) 

- Er wordt een kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3,5 ton ingevoerd in samenspraak met 
de andere gewesten. De kilometerheffing wordt gedifferentieerd volgens afgelegde afstand, 
plaats, tijd en milieukenmerken van het voertuig (VR 2011 2101 DOC.0027). De invoering is 
voorzien in 2013 (zie ook 1.2.2).  

- De tarieven worden voldoende gedifferentieerd uitgewerkt naargelang de milieukenmerken van 
het voertuig. De bedragen moeten zodanig zijn dat ze aankoopgedragswijzigingen met zich 
mee brengen naar minder vervuilende vrachtwagens.  

- Er wordt een proefproject voor personenwagens uitgevoerd (zie verder). 

1.2.3 Groen openbaar vervoer: zie bijlage 1 § 2.1.2.3 (AA04) 

- De Lijn bouwde haar eigen bussenpark (± 50% van het totaal aantal bussen ingezet voor 
openbaar vervoer) milieuvriendelijk uit. Oudere bussen werden uitgerust met een gesloten 
roetfilter en/of SCR systeem (NOx reductie systeem). Bij de aankoop van nieuwe bussen 
worden uitsluitend bussen die voldoen aan de EEV-norm (strenger dan de wettelijke Euro 5 
norm) of diesel hybride bussen die ook aan de EEV norm moeten voldoen aangekocht. 
Daarbovenop moeten deze bussen eveneens voorzien zijn van een gesloten roetfilter die moet 
voldoen aan de strenge Zwitserse VERT norm. Daarnaast zet De Lijn in op vertramming. 
(Actieplan “Groen Openbaar Vervoer in 2015” bij de beheersovereenkomst van De Lijn 2011-
2015) 

- In het kader van de vertramming van het openbaar vervoer wordt werk gemaakt van 
tramprojecten in alle Vlaamse provincies, maar met onder meer de focus op plaatsen met een 
groot vervoerspotentieel. Hierbij kan worden verwezen naar de recente beslissing van VR dd. 
23 september 2011 over Spartacus tramlijn 1 en Brabo 2. 

- Er worden verplichtingen voor pachters opgelegd om nieuwe milieuvriendelijkere bussen aan te 
kopen. Er komen stimulansen om hun bestaande busparken te voorzien van roetfilters en SCR-
systemen.  

- Bij de toekenning van exploitatiecontracten zal rekening gehouden worden met de 
milieuvriendelijkheid van het bussenpark van de exploitant, ook de nieuwe aangekochte bussen 
van de pachters moeten voldoen aan de EEV norm inclusief de installatie van een gesloten 
roetfilter. 
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- De Lijn zal bij haar exploitatie de meest milieuvriendelijke bussen in hoofdzaak inzetten voor 
stadsvervoer. Zij zal de nodige maatregelen nemen om deze verplichting ook aan haar 
exploitanten op te leggen.  

- De Lijn zal bij haar aankoopbeleid de mogelijkheden nagaan om bussen met alternatieve 
aandrijving of brandstof aan te kopen, bv. hybride, aardgas, elektrisch, … Deze bussen zullen 
bij voorkeur in stedelijke gebieden worden ingezet. Ze zullen in kostprijs, performantie en 
milieuvriendelijkheid nauwgezet met elkaar afgewogen worden. 

- De Lijn onderzoekt de mogelijkheden om op termijn gebruik te maken van waterstof 
(brandstofcel voertuigen) en elektrische voertuigen. De Lijn zet hiervoor de nodige 
experimenten op.  

- De Lijn onderzoekt de mogelijkheid van de aankoop van B30-bestendige voertuigen, zodat we 
op termijn op tweede-generatie-biobrandstoffen kunnen overschakelen.  

- Ecodriving wordt verder uitgebouwd. 

1.2.4 Groene logistiek: zie bijlage 1 § 2.1.2.4 (AA05) 

De uitbouw van groene logistiek past binnen de initiatieven rond Flanders_Logistics (zie verder). 
Groene logistiek houdt in dat er binnen een logistieke keten of logistiek proces gebruik kan gemaakt 
worden van milieuvriendelijke(re) processen en technieken. 

- Er worden logistieke consulenten ingezet om bedrijven er toe aan te zetten meer gebruik te 
maken van alternatieven voor wegvervoer en bij de inzet van wegvervoer de impact op 
emissies te verminderen (minder lege ritten, inzet van milieuvriendelijke vrachtwagens,…). 
(beslissing stuurgroep FLL 19.01.2011) 

- Er wordt een brochure en een webtoepassing groene logistiek ter beschikking gesteld. 
(beslissing stuurgroep FLL 19.01.2011) 

- Er wordt een emissiecalculator ter beschikking gesteld waarmee bedrijven hun impact van 
logistieke keuzes op emissies in kaart kunnen brengen. (beslissing stuurgroep FLL 19.01.2011) 

- De mogelijkheden voor een competitieconcept voor bedrijven waarmee goede voorbeelden 
beloond zullen worden, worden in kaart gebracht. (beslissing stuurgroep FLL 19.01.2011) 

- Bedrijven worden aangezet tot aankoop van CNG en LNG vrachtwagens (aardgas). Beide 
technologieën worden via de ecologiepremie gesubsidieerd. Daarnaast wordt de ombouw naar 
een aardgasmotor gesubsidieerd alsook de aanschaf van een aardgastankinstallatie. (huidige 
lijst van technologieën die in aanmerking komen voor ecologiepremie). 

- Op langere termijn zal worden nagegaan hoe binnen de volledige logistieke keten, zowel langs 
de weg als over het water, de aankoop en installatie van milieuvriendelijke technologieën aan te 
moedigen via een technologie-neutrale steunmaatregel.  

- In samenspraak met de transportsector wordt nagegaan of de ecologiepremie voor 
aardgasvoertuig voldoende stimulans biedt dan wel welke (andere) stimuli de sector nodig 
heeft.  

1.2.5 Groene bedrijfsvloot van de Vlaamse overheid: zie bijlage 1 § 2.1.2.5 (AA04) 

- De ecoscore wordt gebruikt als selectiecriterium voor de aankoop van dienstwagens 
(Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/1). 

- De vereiste minimale ecoscores in de rondzendbrief voor aankoop van voertuigen zullen 
worden aangescherpt.  

- Nieuwe acties rond milieuvriendelijke mobiliteit worden uitgevoerd binnen het kader van het 
Meerjarenprogramma slagkrachtige overheid (MJP). (Vlaamse Regering en College van 
Ambtenaren-generaal (CAG) 4 februari 2011). Dit meerjarenprogramma biedt een kader voor 
continuïteit in het streven naar een meer milieuvriendelijke mobiliteit, in afwachting van het 
nieuwe actieplan dat in 2014 wordt opgemaakt. 

- Milieuvriendelijke mobiliteit en het uitbouwen van een meer energiezuinige vloot zijn eveneens 
opgenomen in het VIA-sleutelproject “Duurzaam optreden van de Vlaamse overheid”. 

- De Vlaamse overheid zet de weg naar de aankoop van elektrische voertuigen in:  
o In elke parkeergarage van de gebouwen  in eigendom van de Vlaamse Overheid 

worden meerdere aansluitpunten voorzien voor elektrische voertuigen. 
o In de gebouwen die de Vlaamse Overheid huurt worden de mogelijkheden onderzocht 

om aansluitpunten te voorzien. 
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o Het departement LNE koopt in 2011 minstens één elektrisch voertuig aan als 
pilootproject en communiceert naar andere potentiële gebruikers. Op termijn zullen 
meerdere elektrische voertuigen worden ingezet. 

o Binnen elke entiteit van de Vlaamse overheid worden waar mogelijk elektrische 
voertuigen ingezet. 

1.2.6. Het gebruik van aardgasvoertuigen stimuleren: zie bijlage 1 § 2.1.2.6 (AA03) 

- De BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting zijn lager voor aardgasvoertuigen (zie hoger)  
- De Lijn onderzoekt de mogelijkheden om aardgasbussen aan te kopen en in te zetten in 

stedelijk gebied (zie hoger). 
- De transportsector wordt aangemoedigd om aardgasvoertuigen te gebruiken (zie hoger) 
- De vergunning voor de installatie van aardgastankstations werd aantrekkelijker en meer 

haalbaar gemaakt. (Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot aanpassing van titel I 
en titel II van het VLAREM en de bijlagen aan de evolutie van de techniek)) 

- De mogelijkheden nagaan en de nodige middelen vrijmaken om een demonstratieproject rond 
LNG voor vrachtwagens en/of bussen uit te voeren.  

1.2.7 Het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren: zie bijlage 1 § 2.1.2.7 (AA06) 

- Een veelheid aan initiatieven werd al gelanceerd om het elektrisch rijden te stimuleren:  
o Proeftuin elektrische voertuigen: 12 miljoen euro voor de initiële investeringen in 

infrastructuur is voorzien en 7,3 miljoen euro voor 'Acties van technologische innovatie 
op initiatief van de Vlaamse Regering' met als scope: alle vormen van elektrische 
voertuigen, plug in hybride en elektrische voertuigen met een range extender op de 
openbare weg. Het einde van het proeftuinproject is voorzien voor 2014. (beslissing VR 
17 december 2010) 

o Ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten op het vlak van schone voertuigtechnologie: 
de belangrijkste (financierings)kanalen in Vlaanderen, die ook in de toekomst verder 
zullen ingezet worden, zijn Flanders' Drive, het IWT en het VIM.  

o Uitbouw elektrische vloot Vlaamse overheid (zie hoger). 
o Er wordt geen BIV geïnd voor elektrische en plug-in hybride voertuigen (zie hoger) 
o Uitbouw laadpunten in Vlaanderen i.s.m. netwerkbeheerder EANDIS en privé partners: 

overzicht beschikbare laadpalen is beschikbaar via http://www.asbe.be/nl/. Momenteel 
zijn er 125 laadpunten in België.  

o Onderzoek rond het potentieel van elektrisch rijden in Vlaanderen (TWOL 2011) 
o Aftrek van de personenbelasting voor de aankoop van een elektrisch voertuig door 

particulieren (federale maatregel) 
o Ecologiepremie voor bedrijven voor de aankoop van een hybride of elektrisch voertuig 

of installatie van een oplaadpaal. (huidige lijst van technologieën die in aanmerking 
komen voor ecologiepremie) 

o Federale stimulansen voor bedrijven (federale maatregel) 
- Er ontbreekt echter een duidelijk en afgestemd beleidskader. De initiatieven zijn op dit ogenblik 

erg versnipperd en weinig op elkaar afgestemd. Daarom zal een Masterplan elektrisch rijden 
worden goedgekeurd (in uitvoering van het VIA-project elektrisch rijden) door de Vlaamse 
Regering om op langere termijn de transitie naar elektrisch rijden te bevorderen. Dit Masterplan 
bevat concrete lange termijndoelstellingen betreffende het aandeel van elektrische voertuigen in 
Vlaanderen en bevat een concreet actieplan met bestaande en nieuwe maatregelen om deze 
doelstellingen te bereiken. Het Masterplan en het Groenboek Elektrisch worden op elkaar 
afgestemd. Het masterplan zal inzetten op verschillende facetten om elektrisch rijden te 
stimuleren:  

o Op korte termijn wordt gewerkt aan de inburgering van het idee dat elektrische wagens 
betrouwbaar zijn en dat laden en actieradius niet echt drempels vormen.  

o De uitbouw van een netwerk van laadpunten zal worden gestimuleerd.  
o Onderzoek en ontwikkeling wordt verder gestimuleerd. 
o Via de hervorming van de BIV en verkeersbelastingen wordt de aankoop van 

elektrische en plug-in hybride voertuigen gestimuleerd. 
o De Vlaamse overheid geeft het goede voorbeeld door zelf geleidelijk over te schakelen 

naar elektrische voertuigen in het eigen wagenpark. 
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o Naargelang de penetratiegraad verhoogt zal ook het elektriciteitssysteem worden 
aangepast.  

o De batterijen gaan niet eeuwig mee en kunnen na gebruik voor andere toepassingen 
dienen. Bij einde gebruik rest nog 80% van de capaciteit, die inzetbaar is in een andere 
omgeving. Uiteindelijk moet ook gekeken worden naar recyclagemogelijkheden waarbij 
afstemming wordt voorzien met de MBO rond autobatterijen van 21/12/2010. 

o Een ander aandachtspunt heeft te maken met nazorg. De garagisten en service centers 
zullen moeten klaar staan om de consument bij problemen met deze ‘andere auto’ bij te 
staan.  

- De uitwerking van het Masterplan elektrisch rijden zal tot stand komen binnen een 
interdepartementale werkgroep bestaande uit LNE (trekker), EWI, MOW en de betrokken 
agentschappen (IWT, VEA, VREG). Beleidsgrensoverschrijdende raakvlakken in de huidige 
bevoegdheidsafbakening worden gecoördineerd en in overleg voorgelegd aan de 
interdepartementale werkgroep zodat bv. deelname van publieke autoriteiten bij Europese en 
andere internationale initiatieven in voldoende mate afgedekt is.  

1.2.8 Bijsturing van de federale stimuli voor de aankoop van milieuvriendelijke 
voertuigen (zie bijlage 1 § 2.1.2.8 (AA07) 

Een aantal belangrijke instrumenten zijn een federale bevoegdheid. Het federaal beleid om de 
aankoop van wagens met een lage CO2 uitstoot te stimuleren heeft tot gevolg dat vooral de aankoop 
van diesels wordt gestimuleerd, wat negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. 

- Opstellen van een nota waarin voorstellen worden geformuleerd om de federale maatregelen 
die de aankoop van diesel bevorderen bij te stellen (goedgekeurd op ICL dd. 31/03/2011): 

o Het verschil tussen accijnzen op diesel en benzine wegwerken om beter de negatieve 
impact van diesel op de gezondheid in rekening te brengen  

o De korting op factuur voor wagens met een lage CO2 uitstoot afschaffen (op korte 
termijn was een aanpassing voorgesteld zodat naast CO2 ook andere emissies in 
rekening zouden gebracht kunnen worden, maar de korting op factuur blijkt geen 
federale bevoegdheid te zijn waardoor een aanpassing niet mogelijk is) 

o Bijstellen van de maatregelen voor bedrijfswagens (sociale bijdrage bedrijven i.f.v. de 
CO2 uitstoot van de wagen, aftrek op de bedrijfsbalans, belastingaftrek voordelen in 
natura voor werknemer) zodat naast CO2 ook andere emissies in rekening worden 
gebracht (bv. ecoscore). 

o Op middellange termijn evolueren van het systeem van bedrijfswagens naar een 
"mobiliteitsbudget" (omvat naast bedrijfswagens andere verplaatsingsmodi) en het 
vervangen van de tankkaart door andere voordelen in natura 

o Meer nadruk leggen op alle emissies bij communicatie over milieuvriendelijke 
voertuigen, bv. door gebruik van de ecoscore (nu ligt de focus op CO2 waardoor diesels 
zonder roetfilter ook als milieuvriendelijk worden beschouwd) 

o Procedure opstarten om euro 6 dieselwagens (lagere NOx uitstoot) vervroegd op de 
Belgische markt te krijgen 

o De database van de inschrijvingen van voertuigen verbeteren zodat voor alle voertuigen 
de emissiewaarden gemeten tijdens de homologatie van het voertuig gekend zijn in de 
database 

o Beter in rekening brengen van de milieudimensie in de comitologiebesprekingen op 
Europees niveau 

o Het Federaal Plan ter bestrijding van de luchtvervuiling versneld uitvoeren. 
- De ICL nota wordt per post aan de eerste minister bezorgd. De bijgaande brief wordt 

ondertekend door de minister-president van elke gewestregering.  

1.3 Efficiëntieverbetering wegverkeer (AA08) 

Naast parksamenstelling is de verkeersintensiteit over de weg doorslaggevend voor het al dan niet 
bereiken van de luchtkwaliteitsdoelstellingen. Voorspellingen op basis van korte termijn trendanalyses 
uitgevoerd door het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken resulteren in een realistische 
inschatting voor het aantal voertuigkilometers op de weg in 2015 van 59,78 miljard voertuigkilometer 
en een maximale inschatting van 62,31 miljard voertuigkilometer. Op korte termijn (2015) is het niet 
realistisch om van een daling van de groei t.o.v. deze trend uit te gaan. We hebben het hier over de 
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globale trend, daarnaast kunnen nog lokale variaties in groei of verkeersintensiteiten een rol spelen in 
de lokale luchtkwaliteit (zie ook laatste punt).  
Het is belangrijk om te bewaken dat de groei niet sterker zal stijgen dan deze trendmatige groei. Om 
de efficiëntie van het wegverkeer te verbeteren en de groei van de verkeersintensiteit over de weg te 
bewaken, worden volgende maatregelen geïmplementeerd: 

1.3.1 Op korte termijn versneld werk maken van de Pact 2020-doelstellingen en VIA–
projecten: zie bijlage 1 § 2.1.3.1  

- Versneld uitvoeren van de acties opdat tegen 2020 40% van de woon-werk verplaatsingen door 
collectief vervoer en langzaam vervoer gebeurt met het oog op het beheersen van de 
autokilometers over de weg 

-  (AA08) 
- Versneld uitvoeren van de acties binnen Flanders Logistics met het oog op een beheersing van 

het aantal vrachtkilometers over de weg (AA08) 

1.3.2 De invoering van een kilometerheffing: zie bijlage 1 § 2.1.3.2 (AA02) 

- De invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens in 2013 (beslissing VR20112101): de 
herziening van de Europese richtlijn laat toe om de tarieven te differentiëren en/of bij de 
tariefzetting rekening te houden met de externe kosten voor luchtverontreiniging en geluid.  De 
tarieven kunnen variëren in functie van de afgelegde afstand, plaats, tijd en milieukenmerken 
van het voertuig. De mogelijkheden uit de nieuwe richtlijn die bijdragen tot een betere 
luchtkwaliteit worden bijgevolg ook meegenomen. De tarieven worden hiertoe vastgelegd in 
functie van de euronorm van de vrachtwagen en de plaats (rekening houdend met de 
doorstroming en  luchtkwaliteit). Bij het vastleggen van de hoogte van de tarieven worden de 
externe kosten mee in rekening gebracht.  

- De uitvoering van proefproject kilometerheffing voor personenwagens (beslissing 
VR20112101).  

1.3.3 De uitwerking van een duurzaam mobiliteitsplan Vlaanderen 2020 waarin 
rekening wordt gehouden met de luchtkwaliteitsknelpunten: zie bijlage 1 § 2.1.3.3 
(AA08) 

- Binnen het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt gewerkt aan een samenhangend en robuust 
transportsysteem dat milieuvriendelijk, energie-efficiënt en veilig is, dat door de hoge kwaliteit 
mogelijkheden biedt om te kiezen voor optimale vervoerswijzen en dat door een correcte 
aanrekening van de kosten stimuleert om hierbij rationele keuzes te maken. Het STOP-beginsel 
staat hierbij centraal. (Mobiliteitsdecreet 20 maart 2009). 

- Het Mobiliteitsplan Vlaanderen bevat een concreet actieplan op korte termijn (2020) met een 
doorkijk op lange termijn (2040). Van het richtinggevende deel van het plan kan niet worden 
afgeweken, tenzij wegens onvoorziene ontwikkelingen. De nodige garanties zijn ingebouwd 
opdat bij de uitwerking voldoende aandacht zal gaan naar de aangrijpingspunten binnen het 
mobiliteitsbeleid om een oplossing te bieden aan de luchtkwaliteitsknelpunten ten gevolge van 
het verkeer. De doelstellingen van het mobiliteitsbeleid om de verkeersleefbaarheid te verhogen 
en de schade aan milieu en natuur terug te dringen werden decretaal vastgelegd en worden 
dus verankerd in het mobiliteitsbeleid. (Mobiliteitsdecreet 20 maart 2009). 

- De projecten van ViA zullen worden geïntegreerd in het Mobiliteitsplan Vlaanderen (zie 1.3.1). 
- Uitwerken van een monitoringssysteem: De Vlaamse Regering ontwikkelt en beheert een 

mobiliteitsmonitoringsysteem. Dat systeem strekt ertoe de vereiste gegevens over de 
mobiliteitstoestand te verzamelen, te beheren en te toetsen. (Mobiliteitsdecreet 20 maart 2009). 
Hierbij zal aandacht gaan naar de monitoring van de verkeersintensiteiten over de weg, de 
parksamenstelling en de effecten naar emissies en luchtkwaliteit. Dit garandeert dat de 
toename van de verkeersintensiteit over de weg maximaal zal gemonitord worden en getoetst 
worden aan de doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en bijhorende actieplan. Op 
basis hiervan wordt bekeken of kan bijgestuurd worden. 

- Overleg federale overheid m.b.t. de invoering van een mobiliteitsbudget ter vervanging van de 
bedrijfswagen en tankkaart. 
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1.3.4 Optimalisatie van het verkeer rond Antwerpen in functie van een betere 
luchtkwaliteit - zonespecifiek beleid: zie bijlage 1 § 2.1.3.4 (AA09) 

Een aantal van bovenvermelde maatregelen worden specifiek op de knelpuntzones gericht:  
- Verbeterde doorstroming: 

o Dynamische snelheidsaanduiding blijft gehandhaafd op de ring- en snelwegen rond 
Antwerpen 

o Dynamische routekeuze: Dynamische verkeersborden worden ingezet om aan het 
verkeer routeadvies te geven. Deze borden hebben vooral een betere doorstroming van 
het verkeer tot doel. Zij kunnen ook een positieve impact op de luchtkwaliteit hebben. 

o In knelpuntzones waar snelheidsregimes opgelegd kunnen worden zullen criteria m.b.t. 
luchtkwaliteit in overweging worden genomen (vb. smog-borden)   

- Vergroening van het voertuigenpark: 
o De Lijn zal bij haar exploitatie de meest milieuvriendelijke bussen in hoofdzaak inzetten 

voor stadsvervoer. Zij zal de nodige maatregelen nemen om deze verplichting ook aan 
haar exploitanten op te leggen. In het kader van de vertramming van het openbaar 
vervoer wordt werk gemaakt van tramprojecten in alle Vlaamse provincies.. 

o Stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen: Elektrische voertuigen zullen, 
zeker op korte termijn, vooral in stedelijke gebieden worden gebruikt. 

- Efficiëntieverbetering van het wegverkeer: 
o Invoering van een kilometerheffing: Een slimme kilometerheffing biedt potentieel om 

sturend op te treden ten aanzien van de meest optimale route voor doorgaand 
vrachtverkeer.  

o Mobiliteitsplanning: Het Masterplan 2020 biedt potentieel om ook voor de 
luchtkwaliteitsknelpunten een oplossing te bieden. De impact van het Masterplan 2020 
voor Antwerpen en voor de andere omliggende regio’s waarop de maatregelen van 
toepassing zijn wordt in kaart gebracht. 

1.3.5 Voorbeeldfunctie Vlaamse overheid: zie bijlage 1 § 2.1.3.5 

- Binnen het VIA-sleutelproject Duurzaam optreden van de Vlaamse Overheid gaat eveneens 
aandacht naar duurzaam verplaatsingsgedrag via toepassing van het STOP –principe, het 
promoten van telewerken, het stimuleren van fietsverplaatsingen en het streven naar 
huisvesting in de buurt van stations (trein, tram, bus).  

1.4 Directe blootstelling langs de weg verminderen: zie bijlage 1 § 2.1.4 (AA10) 

1.4.1 Beleid bestaande woningen en bestaande woonkavels 

Langs verkeersintensieve wegen zijn er nog woningen die kritisch gelegen zijn. Op deze plaatsen 
wordt, aanvullend op de reeds vermelde maatregelen, de blootstelling verminderd door ruimtelijke 
ingrepen en in het bijzonder door ingrepen aan de bestaande infrastructuur. Voorbeelden zijn de 
plaatsing van (geluids)schermen die ervoor zorgen dat de emissies worden gemengd over een grotere 
hoogte als gevolg van de opstuwende werking en het aanleggen van wegen met verdiepte ligging. 
Deze maatregelen kunnen worden ingezet op plaatsen zoals ring- en gewestwegen waar binnen de 
200m buffer nog een (beperkte) normoverschrijding wordt vastgesteld en een directe blootstelling naar 
de woonomgeving van toepassing is.  
Volgende maatregel kunnen worden geïmplementeerd: 

- Op plaatsen waar op 200m of minder van drukke ring- en gewestwegen mensen wonen, wordt 
de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen verminderd door schermen te plaatsen.  

o Momenteel zijn reeds 99,102 km geluidschermen geïnstalleerd en 42,767 km gronddam 
op de snelwegen op plaatsen waar woningen dicht tegen de snelweg staan. Tegen 
2014 worden nog eens 20 km geluidschermen voorzien (goedgekeurd in het 
driejarenprogramma van AWV).  AWV zal jaarlijks 20 miljoen € middelen investeren in 
geluidsbeperkende of – milderende maatregelen. 
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1.4.2 Beleid nieuwe woongebieden 

Voor de nieuwe woongebieden – die een planinitiatief vereisen – zal op basis van de conclusies van 
de planMER die het plan vooraf gaat en op basis van de relevante structuurplannen bepaald worden 
welke maatregelen aangewezen zijn om de blootstelling aan verhoogde luchtverontreiniging te 
verminderen.  
De ruimtelijk vertaalbare maatregelen worden ingeschreven in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het betrokken plan (bvb. via het vastleggen van de locatie van gevoelige functies en door het 
hanteren van inrichtingsvoorschriften). Voor de maatregelen uit de planMER die niet in het 
verordenend deel van het RUP kunnen worden opgenomen, worden via het flankerend beleid de 
nodige engagementen genomen en wordt verder het beleid vermeld onder titel 1.4.1 gevolgd.  

2. STEDELIJKE GEBIEDEN 
Om een gezond en leefbaar woonklimaat te creëren in Vlaanderen zijn aanvullende lokale 
maatregelen onontbeerlijk. De maatregelen richten zich op de gemeenten met slechtere luchtkwaliteit. 

2.1 Sensibilisering van steden en gemeenten: zie bijlage 1 § 2.2.1 (BB1) 

Een aantal steden en gemeenten voert een actief luchtkwaliteitsbeleid, en gaat hierbij na waar de 
ongunstigste  situaties zijn rond luchtverontreiniging op hun grondgebied en nemen effectief 
maatregelen om  deze aan te pakken. Het komt er voor de Vlaamse overheid op aan om steden en 
gemeenten aan te zetten tot actie, en samen maatregelen te ontwikkelen. Een lokale overheid kan 
hierbij maatregelen nemen op lokaal niveau, en in de mate dat de lokale overheid over de 
instrumenten en middelen hiervoor beschikt. Andere maatregelen situeren zich op het Vlaams niveau. 
Samen vormen ze een coherent pakket.  

 
- In uitvoering van het planlastendecreet (VR 15/07/2011) zal het halen van de Europese 

luchtkwaliteitsnormen één van de Vlaamse beleidsprioriteiten worden. De Vlaamse Overheid 
stimuleert via de werkwijze zoals voorzien in het planlastendecreet gemeenten om maatregelen 
te nemen die bijdragen tot een betere luchtkwaliteit. Als na evaluatie blijkt dat gemeenten deze 
doelstelling slechts zelden opnemen in hun lokale strategische meerjarenplanning zal 
onderzocht worden op welke manier meer verantwoordelijkheid kan worden gelegd bij 
gemeenten. 

- De Vlaamse overheid zal een code van goede praktijk opstellen, waarbij een overzicht gegeven 
wordt van mogelijke maatregelen die lokale overheden kunnen nemen om luchtverontreiniging 
aan te pakken.  

- De Luchttoets wordt ter beschikking gesteld van gemeenten waarmee de luchtkwaliteit en de 
impact van maatregelen kan gemonitord worden.  

2.2 Integratie van milieuaspecten in het mobiliteitsbeleid (BB2) 

Op lokaal niveau is vooral verkeer een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Lokale overheden 
kunnen binnen hun lokaal mobiliteitsbeleid dan ook verschillende maatregelen nemen om de 
luchtkwaliteitsknelpunten aan te pakken. 

2.2.1 Ontwikkelen methodiek en integratie ervan binnen het mobiliteitsconvenant: zie 
bijlage 1 § 2.2.2.1 

- In het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid (VR 20/03/2009) werden de basisdoelstellingen 
van het mobiliteitsbeleid vastgelegd, o.a. het verhogen van de verkeersleefbaarheid en het 
terugdringen van schade aan milieu en natuur, onafhankelijk van de ontwikkeling van de 
mobiliteitsintensiteit. In het decreet is een link voorzien tussen deze doelstellingen en het 
moederconvenant (artikel 27). Concreet betekent dit dat lokale mobiliteitsplannen aan hoger 
vermelde doelstellingen moeten voldoen.  

- Het decreet houdende wijziging van het decreet van 20/03/09 betreffende het mobiliteitsbeleid 
en opheffing van het decreet van 20/04/01 betreffende de mobiliteitsconvenants werd 
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goedgekeurd (definitieve goedkeuring VR 2011 2309 DOC.0945/1, DOC.0945/2 EN 
DOC.0945/3). Hierin zijn enkele accentverschuivingen opgenomen die moeten bijdragen tot een 
optimalisering van de mobiliteitsconvenants, met als doel het projectproces en de realisatie van 
projecten administratief te vereenvoudigen en te versnellen. 

- Vanuit het departement LNE wordt, in overleg met het departement MOW, een methodiek 
ontwikkeld die lokale overheden moet toelaten om milieuaspecten beter te integreren in hun 
mobiliteitsbeleid zodat ze de 2 hoger vermelde doelstellingen bereiken.  

- Deze methodiek wordt kenbaar gemaakt en op gepaste wijze wordt een koppeling voorzien met 
de wettelijke basis voor de opmaak van gemeentelijke mobiliteitsplannen  

 

2.2.2 Stimuleren van mobiliteitsmaatregelen die een positieve impact hebben op de 
luchtkwaliteit: zie bijlage 1 § 2.2.2.2 

Vooral verkeersintensiteiten en doorstroming spelen op lokaal niveau een belangrijke rol binnen de 
problematiek van luchtverontreiniging. 
 

- Literatuuronderzoek naar de effectiviteit van lokale maatregelen bij de aanpak van 
luchtverontreiniging toont aan dat het verhinderen van doorgaand verkeer, bv. door het instellen 
van eenrichtingsverkeer, plaatselijk de grootste impact heeft op de luchtkwaliteit. Lokaal valt 
dan ook een belangrijke winst te halen door het inrichten van verkeersluwe stadscentra. 
Parkeerbeleid (tarieven, parkeergeleidingssystemen) kan hierin een rol spelen. Dynamische 
verkeersborden kunnen hierbij worden ingezet. 

o Vanuit het beleidsdomein MOW worden gemeenten er toe aangezet om het verkeer in 
de binnenstad en langs drukke invalswegen te verminderen. Het departement MOW 
start daartoe een onderzoek naar de socio-economische effecten van autoluwe centra 
en naar de kritische succesfactoren om mogelijke belemmeringen inzake acceptatie bij 
burgers en zelfstandigen te ondervangen.  

- Ook een duurzame stedelijke distributie waardoor goederenstromen gebundeld worden kan 
leiden tot een reductie van de verkeersintensiteiten binnen stedelijke centra waar knelpunten 
voorkomen.  

o Met D-via willen het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), UNIZO, FEDIS en Logistra 
de steden leefbaar en veilig houden door goederenstromen bij de bevoorrading van 
handelaars te bundelen. In dit VIM-project werd een digitale kaart ontwikkeld die een 
overzicht biedt van de huidige stedelijke distributie in Vlaanderen. Via een pilootproject 
in twee centrumsteden wordt daarna een succesmodel voor de slimme bevoorrading 
van steden ontwikkeld. Dit leidde in Hasselt tot de oprichting van een stedelijk 
distributiecentrum (SDC).  Vanuit dit SDC worden de goederen in de stad verdeeld met 
een elektrische vrachtauto.  De Vlaamse regering steunt dit project via een subsidie van 
311.000 euro, in kader van het Vlaamse winkelbeleid. In Gent wordt de voorkeur 
gegeven aan een andere aanpak, waarbij goederenstromen meer op straatniveau 
worden geoptimaliseerd.  

o Binnen Flanders Land Logistics (zie hoger) gaat de werkgroep fijnmazige stedelijke 
distributie na of in overleg met de verschillende overheidsdiensten een raamkader kan 
worden uitgewerkt voor stedelijke distributie.  

- Daarnaast heeft het optimaliseren van verkeerslichten potentieel om de luchtkwaliteit te 
verbeteren in knelpuntgemeenten.  

o In opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer heeft een extern expertenteam (het 
“Groene Golf Team”) onderzocht hoe de combinatie van een klassieke 
voertuigafhankelijke verkeerslichtenregeling en de vereisten voor de doorstroming van 
het openbaar vervoer kunnen worden geoptimaliseerd door gebruik te maken van een 
nieuwe methodiek bij het bepalen van de groentijden voor alle verkeersstromen. Dankzij 
een aantal geplande projecten wordt kennis en expertise inzake verkeerslichtenregeling 
van het Agentschap Wegen en Verkeer nog verder uitgebouwd.  

o Het Groene Golfteam van het agentschap Wegen en Verkeer zal de lokale 
wegbeheerders ondersteunen om verkeerslichten langs belangrijke verbindingsassen te 
optimaliseren in functie van een goede verkeersafwikkeling. Voor de verkeerslichten in 
beheer van het Vlaamse Gewest worden jaarlijks doelstellingen vastgelegd opdat tegen 
het einde van de legislatuur een significant aandeel van de verkeerslichten langs wegen 
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met een belangrijke verbindingsfunctie is geanalyseerd en geoptimaliseerd. Hierbij 
wordt prioriteit gegeven aan knelpuntlocaties m.b.t. luchtkwaliteit.   

 
 

- Steden kunnen ook een impact uitoefenen op de milieukenmerken van de voertuigen die in de 
centra rijden.  

o Lokale overheden zijn bevoegd voor het uitreiken van vergunningen voor taxi’s waarbij 
de voorwaarden voor het exploiteren van een taxidienst door de gemeenteraad worden 
vastgelegd, binnen de door de Vlaamse regering bepaalde grenzen. Er wordt door 
MOW onderzocht of er voorwaarden kunnen worden opgenomen over de emissies 
en/of technologie van het voertuig. Dit gebeurt ondermeer aan de hand van 
praktijkvoorbeelden. 

o Recent werd een onderzoek uitgevoerd naar het instellen van lage-emissiezones 
(LEZ’s). LEZ’s hebben nagenoeg geen impact op de verkeersintensiteiten maar hebben 
tot doel om de verkeersemissies binnen een bepaalde knelpuntzone te reduceren door 
het opleggen van milieucriteria aan voertuigen die de zone willen binnenrijden. In de 
eerste plaats moet ingezet worden op een reductie van de verkeersintensiteiten (zie 
hoger). Aanvullend kan echter onderzocht worden, via een proefproject, hoe binnen 
Vlaanderen een uniform kader kan worden uitgewerkt voor de invoering van LEZ’s. Op 
die manier kunnen knelpuntgemeenten die hiervoor opteren, bijkomende maatregelen 
nemen om resterende knelpunten op vlak van luchtkwaliteit op te lossen.  
 

3. SCHEEPVAART 
Er worden emissienormen voor binnenschepen opgelegd op Europees en CCR (Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart) niveau. Gezien de relatief lange levensduurte van een scheepsmotor, zullen de 
motoren van het vaartuigenpark slechts zeer geleidelijk verjongen. Ondertussen varen er nog veel 
schepen met (zeer) oude motoren die veel meer pollueren dan de nieuwe motoren. Er is dus een 
potentieel in het versneld verjongen van het vaartuigenpark (of de motoren ervan). Aangezien een 
nieuwe motor een serieuze investering is, is een aanmoediging nodig om deze verjonging te 
stimuleren.  
Walstroominfrastructuur geeft schepen aan de kade de mogelijkheid om hun hulpmotoren in te ruilen 
tegen elektriciteit van het netwerk. De emissies tijdens het liggen aan de kade worden hierdoor 
vermeden. Iedere haven en iedere waterwegbeheerder werkt een eigen oplossing uit om de 
mogelijkheden voor walstroom aan de schippers aan te bieden. 

3.1 Binnenvaart 

3.1.1 Voorzien van steunmogelijkheden voor emissiereducerende technologieën voor 
de  binnenvaart: zie bijlage 1 § 2.3.1.1 (CC1) 

- Het beleid voor de waterwegen zet in op het gebruik van de binnenvaart als milieuvriendelijke 
alternatieve modus om de gewenste modal shift van het goederenvervoer naar de waterweg te 
realiseren. 

- Een Vlaams impulsprogramma emissiearme binnenvaart werd door de Vlaamse overheid 
opgezet voor de periode 2007 – 2011 (Colloquium over binnenvaart in Vlaanderen, 
05/03/2007). Dit omvatte onder meer een steunregeling voor de vervanging van bestaande 
motor door een nieuwe motor (tot 01/07/2007), plaatsing van een emissiearme motor in een 
nieuwbouwschip  (tot 01/07/2007) en ombouw (retrofit) van een bestaande scheepsdieselmotor 
(tot 2011). 

- De studie ‘lokale maatregelen voor emissiereductie van binnenvaartemissies’ bestudeerde uit 
een long list van maatregelen enkele maatregelen in detail. De potentiële emissiereductie en de 
kostenefficiëntie werden berekend; op basis hiervan worden enkele  maatregelen weerhouden 
voor subsidie (zie volgend punt)  (eindrapport 15/10/2010). 

- In uitvoering van het 3 E convenant en het 3 E Binnenvaartactieplan (3 E BAP) worden 
steunmogelijkheden voorzien voor emissiereducerende technologieën voor de binnenvaart 
(nieuwe scheepsmotor met emissienorm CCR II of EU III A, een geïntegreerd 
nabehandelingssysteem, adviserende tempomaat,… ).  
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3.1.2 Optimaal benutten van de mogelijkheden voor walstroom voor binnenvaart: zie 
bijlage 1 § 2.3.1.2 (CC2) 

- Er wordt door de waterwegbeheerders een inventaris opgesteld  van beschikbare 
walstroompunten voor de waterwegen als actie in het kader van het 3 E Binnenvaartconvenant 
(door 28 partijen ondertekend op 09/02/2009) en het 3 E Binnenvaartactieplan. Ook de havens 
zullen over deze gegevens beschikken.  

- Actueel is het aantal walstroomaansluitingen in de havens voor binnenvaart beperkt. In de 
haven van Antwerpen zijn ongeveer 120 aansluitingen beschikbaar, in de haven van Gent vier 
en in Willebroek wordt een walstroomkast aangelegd in het kader van een EU-project.  

- Via de ecologiepremie (www.vlaanderen.be/ecologiepremie) worden investeringen voor 
walstroomvoorzieningen (nummer 100029 op de Limitatieve Technologiënlijst) al enkele jaren 
financieel ondersteund aan bedrijven.  

- Aangezien diverse initiatieven (door de havens en de waterwegbeheerders) de kans op 
verschillen (manier van aanmelden/betalen, technische gegevens,..) vergroot, wordt er binnen 
het departement MOW een coördinator aangewezen die voor alle Vlaamse waterwegen en 
havengebieden (voor binnenvaart en voor zeevaart) de stand van zaken, de knelpunten en de 
mogelijke oplossingen coördineert.  

- Er wordt door MOW nagegaan of er steun nodig is voor de schippers om het gebruik van 
walstroom te stimuleren. Deze steun kan bestaan uit een premie voor aanpassing van het 
schip, meer bekendheid, hulp bij aanmelden, …. 

- Er wordt door MOW onderzocht of er een maatregel nodig is om het aantal walstroomposten 
aan de kade te verhogen. Het onderzoek van de coördinator zal dit uitwijzen. 

3.1.3 Werken aan een reglementair en logistiek kader voor Liquid Natural Gas voor de 
binnenvaart: zie bijlage 1 § 2.3.1.3 (CC2) 

LNG is een milieuvriendelijke brandstof met zeer veel potentieel. De wetgeving, en voornamelijk de 
veiligheidsreglementering, laat het gebruik van LNG nog niet toe. Bovendien is het logistiek kader om 
LNG als brandstof voor de binnenvaart toe te passen, nog niet beschikbaar. 

- Het Europees Verdrag over het internationaal Vervoer van gevaarlijke Stoffen door de 
Binnenvaart (ADN) moet in eerste instantie geratificeerd worden. Dit moet gebeuren door de 
federale en de gewestelijke overheden. Er zal door MOW op het Intergewestelijk Overleg 
Waterwegen (IOW) bij de andere overheden aangedrongen worden op snelle ratificatie van dit 
verdrag. 

- Om LNG als brandstof te kunnen vervoeren moet er voor (type)schepen een uitzondering 
aangevraagd worden op het ADN-verdrag. MOW zal de federale vertegenwoordiger op het 
internationale forum voor het ADN-verdrag vragen om hiervoor uitzonderingen aan te vragen. 

- Een logistiek kader voor LNG-brandstof moet door prive-initiatief uitgebouwd worden. De 
overheden moeten dergelijk initiatief stimuleren en faciliteren. 

3.2 Zeevaart 

3.2.1 Uitbreiding van de toepassing van de Environmental Ship Index en 
gedifferentieerde havengelden voor zeeschepen in andere Vlaamse havens: zie 
bijlage 1 § 2.3.2.1 (CC3) 

- Een Environmental Ship Index (ESI) is een toetsingsinstrument waarmee de milieuperformantie 
(de emissies van NOx, SO2 en CO2) van zeeschepen kunnen beoordeeld worden. Deze index 
kan toegepast worden om de havengelden te differentiëren voor schepen die milieu-
inspanningen leveren. 

- De havens van Hamburg, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Le Havre hebben 
nauw samengewerkt om een uniforme, havenoverschrijdende index uit te werken (2009-2010, 
verslag stuurgroep ‘Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen’ 
van 22/12/2010).  
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- Het havenbestuur van Antwerpen besliste dat  schepen met een ESI-score vanaf 31 vanaf 1 juli 
2011 10% reductie krijgen op de havengelden. (verslag stuurgroep ‘Actieplan fijn stof en NO2 in 
de Antwerpse haven en de stad Antwerpen’ van 22/12/2010).  

- De Vlaamse overheid zal ook de andere Vlaamse zeehavens ertoe aanzetten om de 
Environmental Ship Index te implementeren en havengelden te differentiëren op basis van de 
ESI. Dit wordt zodanig uitgewerkt dat het sturend optreedt naar de inzet van milieuvriendelijke 
zeeschepen binnen de Vlaamse havens. 

3.2.2 Optimaal benutten van de mogelijkheden voor walstroom voor zeevaart: zie 
bijlage 1 § 2.3.2.2 (CC4) 

- In 2009 startte er in de haven van Antwerpen een proefproject om walstroom ter beschikking te 
stellen voor zeeschepen.  

- Walstroom wordt uitgebouwd voor RoRoschepen in de havens van Oostende en Zeebrugge 
omdat het potentieel en de milieuwinst bij deze type schepen het grootst is.  

- De walstroominfrastructuur wordt verder ontwikkeld, met bijzondere aandacht voor de havens 
van Antwerpen en Gent en voor de wachthavens van de sluizen. 

3.2.3 Werken aan een reglementair en logistiek kader voor Liquid Natural Gas voor de 
zeevaart: zie bijlage 1 § 2.3.2.3 (CC4) 

LNG is een milieuvriendelijke brandstof met zeer veel potentieel. De wetgeving, en voornamelijk de 
veiligheidsreglementering, laat het gebruik van LNG nog niet toe. Bovendien is het logistiek kader om 
LNG als brandstof voor de zeevaart toe te passen, nog niet beschikbaar. 

- In de Internationale Maritieme Organisatie wordt de IGF-code (IGF-Code, IMO code on safety 
for gas-fuelled ships) uitgewerkt die LNG in de zeevaart zal mogelijk maken. Verwacht wordt 
dat deze reglementering in 2014 in voege zal zijn. 

- Een Vlaamse LNG-studie wordt gestart (publicatie opdracht op 24/06/2011). Op basis van dit 
onderzoek zullen de nodige maatregelen worden genomen om bunkering van LNG als 
dienstverlening aan de zeescheepvaart mogelijk te maken. Dit onderzoek omvat 3 grote luiken: 
marktonderzoek, juridisch kader en regelgeving, logistieke organisatie. Een vierde luik, risico- 
en veiligheidsanalyse wordt apart en parallel onderzocht door een gespecialiseerd 
studiebureau. Dit onderzoek zal uitwijzen welke stappen (reglementair, logistiek,…) genomen 
moeten worden om zeeschepen met LNG als brandstof in de havens toe te laten en van LNG te 
voorzien. 

- Aansluitend zal LNE de potentiële emissiereductie berekenen bij het gebruik van liquid natural 
gas als brandstof. 

3.2.4 Faciliteren van de invoering van een internationale NECA zone voor de 
Noordzee: zie bijlage 1 § 2.3.2.4 (CC6) 

- Vlaanderen steunt actief de internationale en Europese ontwikkelingen in emissiereducerende 
regelgeving voor (zee)scheepvaart waaronder de indiening van de Noordzee als NECA (NOx 
Emission Control Area). Vlaanderen zal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, 
verantwoordelijk en aanspreekpunt op de internationale fora voor dergelijke internationale 
dossiers, aandringen op een Belgisch standpunt rekening houdend met de richtlijnen 
aangaande nationale emissieplafonds en luchtkwaliteit. 
 

4. GEÏNTEGREERDE BELEIDSVOORBEREIDING 
Er is een grote interactie tussen luchtkwaliteit, het mobiliteitsbeleid en het ruimtelijk beleid. Naast 
concrete maatregelen die binnen het mobiliteitsbeleid kunnen genomen worden, is het belangrijk dat 
de bewustwording, de kennis en de integratie van luchtkwaliteit in mobiliteitsinstrumenten en in de 
instrumenten van het ruimtelijk beleid wordt vergroot. 
Zowel voor het mobiliteitsbeleid als voor het ruimtelijk beleid, wordt volop ingezet op het verhogen van 
de bewustwording en kennis van de luchtverontreinigingsproblematiek. Er wordt gestreefd naar 
maximale afstemming tussen (plan)MER, MOBER en de instrumenten van het ruimtelijk beleid. 
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Volgende maatregelen worden genomen: 

4.1 Integratie van MER-MOBER-RUP: zie bijlage 1 § 2.4.1(AA11) 

- Kaartmateriaal luchtkwaliteit nu en prognoses wordt door beleidsdomein LNE via de Vlaamse 
GIS-toepassingen ter beschikking gesteld aan derden.   

- Er werd een studie uitgevoerd naar de integratiemogelijkheden van het aspect lokale 
luchtverontreiniging door verkeer in ruimtelijke instrumenten (beschikbaar bij LNE). Hierover 
werd overleg gepleegd met de andere betrokken beleidsdomeinen.  

- Het richtlijnenboek Lucht van de MER wordt op basis van hoger vermelde studie aangevuld met 
concrete richtlijnen om luchtkwaliteit in kaart te brengen en milderende maatregelen concreet uit 
te werken.  Dit gebeurt in nauw overleg met het departement RWO, waarbij bijzondere 
aandacht gaat naar het onderscheiden van ruimtelijk vertaalbare maatregelen en (niet-
ruimtelijk) flankerend beleid. 

- Het richtlijnenboek MOBER wordt aangevuld met concrete richtlijnen voor integratie van 
luchtkwaliteit in de verkeersleefbaarheidsindex. MOW past de richtlijnen toe. 

- Ruimtelijke planners, mobiliteitsdeskundigen en MER-deskundigen worden gestimuleerd om de 
aanbevelingen uit de hierboven opgesomde handleiding maximaal toe te passen.  

4.2 Integratie binnen het mobiliteitsbeleid (zie bijlage 1 § 2.4.2) (AA12) 

- Er worden opleidingen voorzien voor de mobiliteitsbegeleiders en projectingenieurs via de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde.  

- Er wordt rekening gehouden met blootstelling bij ontwerp nieuwe wegen of heraanleg 
bestaande wegen. Het agentschap Wegen en Verkeer zal in samenwerking met LNE bij 
herziening van de vademeca rekening houden met deze specifieke milieuaspecten en deze 
integreren in de teksten. 

- Er is samenwerking tussen het beleidsdomein LNE en het beleidsdomein MOW in het kader 
van het Flanders Inland Shipping Network (sinds 29/10/2009) en andere overlegfora. 
Samenwerking kan nog meer versterkt en geïntegreerd worden. Binnen het mobiliteitsbeleid 
wordt luchtkwaliteit geïntegreerd bij de uitwerking van maatregelen. Het beleidsdomein MOW 
zal het departement LNE opnemen in de stuurgroepen van onderzoeksopdrachten en van in de 
beginfase uitnodigen voor de diverse fora waarin plannen en acties worden uitgewerkt 
aangaande scheepvaart en emissies. 

4.3 Integratie luchtkwaliteit binnen het ruimtelijke beleid: zie bijlage 1 § 2.4.3 (AA13) 

- Initiatiefnemers en adviserende instanties van ruimtelijke plannen worden gestimuleerd om 
gebruik te maken van de handleiding “duurzame ruimtelijke planning: maatregelen om de 
impact van verkeer op de luchtkwaliteit te verminderen“. 

- De departementen LNE en RWO voorzien een gezamenlijke opleiding van de 
stedenbouwkundige ambtenaren en ruimtelijk planners actief op alle bestuursniveaus 

- De milderende maatregelen uit het MER worden vertaald naar maatregelen binnen het RUP. 
LNE maakt in nauw overleg met RWO in de richtlijnen en handleidingen een duidelijker 
onderscheid tussen de ruimtelijk vertaalbare maatregelen en het (niet-ruimtelijke) flankerend 
beleid 

- De studie “Mogelijkheden integratie lokale luchtverontreiniging door verkeer in ruimtelijke 
instrumenten: Praktische leidraad” wordt door LNE gebruikt ter voorbereiding van het 
Beleidsplan Ruimte.   
Er wordt gestreefd naar maximale afstemming tussen (plan)MER, MOBER en de instrumenten 
van het ruimtelijk beleid.  

5. DRAAGVLAK CREËREN: zie bijlage 1 § 2.5 (AA15) 
Momenteel loopt de communicatie over milieu en mobiliteit erg gefragmenteerd. Bovendien focust het 
beleid van de federale overheid en van de voertuigverkopers zich enkel op de CO2 uitstoot wat de 
verdieselijking in de hand werkt hetgeen negatieve effecten heeft op luchtkwaliteit en gezondheid. Er 
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is nood aan een bredere communicatiestrategie om bewustwording te creëren en het draagvlak voor 
maatregelen te vergroten. De Vlaamse overheid zal daarom een meer coherente 
communicatiestrategie rond verkeer en milieu voeren zodat de burger en grote vlootbeheerders beter 
geïnformeerd zijn en gestimuleerd worden om hun aankoopgedrag (en rijgedrag en 
vervoerswijzekeuze) aan te passen. Een relatie met de impact op de gezondheid van mensen is 
hierbij belangrijk.  

- Er zal een communicatiebureau worden aangesteld om een communicatiestrategie uit te 
werken waarbij meer en beter gebruik gemaakt wordt van bestaande platformen zoals 
ecoscore.be en mobimix.be en nieuwe communicatiemiddelen worden ingezet. Dit gebeurt 
onder begeleiding van de beleidsdomeinen mobiliteit, leefmilieu en volksgezondheid.  

- De drie betrokken beleidsdomeinen voorzien een deel van hun communicatiemiddelen voor de 
uitvoering van gezamenlijke communicatieacties.  
 

6. INDUSTRIE: zie bijlage 1 § 2.6  
Het reductiepotentieel voor de uitstoot van  NOx in de industriële sectoren is reeds voor een groot 
deel benut, en wordt via reeds vastgelegde reglementering en afgesloten overeenkomsten de 
komende jaren verder ingevuld.  
 
In opvolging van dit bestaande beleid is evaluatie nodig. In de MBO afgesloten met essencia v.z.w. is 
voorzien dat essencia v.z.w. en haar leden tijdens de duur van de MBO moeten onderzoeken of 
redelijke emissiereducerende maatregelen kunnen toegepast worden. Gezien de overschrijding van 
de Europese NO2-jaargrenswaarde in het Antwerpse havengebied en de relevante bijdrage van de 
industriële NOx-emissies aan de gemeten en gemodelleerde NO2-concentraties, dient dit onderzoek 
voldoende diepgaand te worden gevoerd (DD1). Ook voor de andere sectoren (raffinaderijen, 
afvalverbranding, elektriciteit, ijzer en staal) zal deze benadering gevolgd worden (DD2). 
 
In 2012 komt er een voorstel tot aanscherping van de Vlarem-emissiegrenswaarden voor nieuwe 
kleine en middelgrote stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines op fossiele en 
hernieuwbare brandstoffen, uitgaande van de BBT-studies ‘Nieuwe, kleine en middelgrote 
stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines gestookt met fossiele brandstoffen’ (in ontwerp) 
en ‘Verbranding van hernieuwbare brandstoffen’ (2008)  (DD3). Deze aanscherping zal leiden tot een 
belangrijke reductie in NOx-emissies gezien het toenemend belang van kleine en middelgrote 
stookinstallaties en motoren, in het bijzonder op biomassabrandstof. 
 
Uiterlijk tegen januari 2013 dient de richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 inzake industriële emissies (afgekort richtlijn industriële emissies, RIE) te worden 
omgezet (DD4). De RIE is in werking getreden op 6 januari 2011 en moet door de lidstaten binnen de 
twee jaar in de nationale wetgeving worden omgezet (uiterlijk op 7 januari 2013). De RIE herziet en 
herschikt de volgende afzonderlijke richtlijnen tot één enkel juridisch instrument: de GPBV-richtlijn, de 
drie TiO2-richtlijnen, de VOS/oplosmiddelenrichtlijn, de afvalverbrandingsrichtlijn, de GSI-richtlijn. Een 
belangrijke doelstelling van de RIE bestaat uit het versterken van de rol van BBT en de BBT-
referentiedocumenten in de vergunningsprocedure. In de RIE wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat de 
BBT-conclusies de referentie vormen voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden. De RIE 
stelt eveneens randvoorwaarden vast voor het opleggen van strengere vergunningsvoorwaarden dan 
haalbaar door gebruik te maken van BBT in de BBT-conclusies. Daarnaast besteedt de RIE veel 
aandacht aan de kwestie van inspectie van industriële installaties. De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat er voor alle installaties een milieu-inspectieplan op nationaal, regionaal of plaatselijk niveau is en 
er op toe zien dat dit plan geregeld wordt getoetst en waar nodig bijgewerkt. Ook wordt de inhoud van 
elk milieu-inspectieplan vastgelegd. Het verwachte effect van deze en andere wijzigingen in de 
regelgeving op de totale NOx-uitstoot van de beschouwde installaties in Vlaanderen is momenteel nog 
moeilijk in te schatten en maakt voorwerp uit van verdere analyses. 
 
Tot slot zal de komende jaren verder werk gemaakt worden van de uitvoering van de acties uit het 
‘Actieplan fijn stof en NO2 voor stad en haven Antwerpen’, dat in 2009 is opgestart als een 
samenwerking tussen Vlaamse overheid, stad Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen (DD5). De acties m.b.t. NOx-reductie richten zich vnl. op scheepvaart, wegverkeer, en off-
road. 
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7. LANDBOUW: zie bijlage 1 § 2.7 
Een relevante reductie van de NOx-emissies binnen de landbouwsector is mogelijk door enerzijds een 
reductie van de emissies van landbouwvoertuigen na te streven, via een versnelde vernieuwing van 
het machinepark en retrofitting. De ecologiepremie en investeringssteun aan land- en tuinbouw 
(middels VLIF) is hiertoe het geschikte Vlaamse beleidsinstrument. Een betere bekendmaking van 
deze subsidiemogelijkheden aan de doelgroepen is nodig (HH1).  
Anderzijds wordt in de glastuinbouwsector verder ingezet op energiebesparende technologieën en het 
gebruik van meer duurzame energiebronnen in het kader van het actieplan voor een energiezuinige 
landbouw (HH2). Door het almaar stijgende aandeel van aardgas in de energiemix en het gebruik van 
warmtekrachtkoppeling ter vervanging van ketels op (extra zware) stookolie  in de meest 
warmtebehoevende kasteelten, kan na reiniging van de rookgassen de CO2 rechtstreeks als 
plantbemesting in de serre gebruikt worden en wordt de uitstoot van luchtpolluenten (in het bijzonder 
fijn stof, NOx en SO2, ...) en broeikasgassen tot een minimum beperkt. Vanuit het beleidsdomein 
Landbouw en Visserij blijft investeringssteun via het VLIF het belangrijkste instrument voor 
ondersteuning van bestaande en nieuwe praktijkklare energietechnologie. 
Veel aandacht gaat momenteel naar ontwikkelingskansen voor nieuwe glastuinbouwbedrijven. Een 
aantal eerder kleinschalige projecten staan op stapel waarbij het gebruik van beschikbare restwarmte 
voorop staat. In de Vlaamse praktijkcentra werden pilootprojecten opgezet met het oog 
op besparingen in primair energiegebruik. Vanuit de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
werden twee demonstratieprojecten ondersteund in de glastuinbouw met als thema 
energiebesparing in de vruchtgroententeelt en de slateelt. Ook in het kader van het IWT - onderzoek 
wordt met het SMART- kas project (vervolg GESKAS) verder ingezet op het nieuwe telen waarbij 
naast het streven naar een stabiel kasklimaat zoveel mogelijk kasenergie kan worden gerecupereerd. 
Een aantal glastuinbouwbedrijven zetten ook reeds in op deze technieken. Via het proces van 
Innovatief Aanbesteden heeft het departement Landbouw en Visserij in samenwerking met het 
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in 2011 een project opgestart waarbij de 
zoektocht wordt ingezet naar technologie die de energie-efficiëntie van de glastuinbouw verder kan 
verhogen.  

 

8. GEBOUWENVERWARMING: zie bijlage 1 § 2.8 
In 2004 werd een KB gepubliceerd "tot regeling van de NOx- en CO-emissieniveaus voor de olie- en 
gasgestookte centrale verwarmingsketels, luchtverwarmers en branders met een nominale belasting 
gelijk aan of lager dan 400 kW". De productnormen hierin zijn van kracht vanaf 2005. Dit besluit met 
verscherpte emissienormen werd aangepast in 2009 en een verdere verstrenging (voornamelijk voor 
NOx) wordt momenteel onderzocht. 
 
Het besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen 
voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater  werd afgekondigd 
op 8 december 2006. In dit besluit worden o.a. minimale rendementen voor de verwarmingstoestellen 
bepaald; deze bepalingen hebben een gunstige impact op de uitstoot van NOx. 
 
Het KB inzake productnormering voor huishoudelijke stookinstallaties op vaste brandstoffen en het KB 
voor de samenstelling van pellets werden in 2010 gepubliceerd. 
 
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst heeft de Vlaamse overheid een ontwerp 
politiereglement opgesteld ter handhaving van de stookomstandigheden en rookhinder bij onder meer 
windstil weer en mist en worden de steden en gemeenten gestimuleerd dit ontwerp op te nemen. Het 
ontwerp bevat onder andere dat houtkachels en open haarden geen geurhinder of hinder van roet en 
rook mogen veroorzaken enerzijds en een verbod op het verbranden in houtkachels bij windstilte en 
mist, met uitzondering van ruimten waarbij houtverbranding de enige vorm van verwarming is 
anderzijds. 
 
Het actieplan energiezorg bij de Vlaamse overheid 2006-2010 omvatte onder meer: aankoop van 100 
% hernieuwbare elektriciteit; pilootprojecten m.b.t. de opwekking van hernieuwbare energie en 
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uitvoering van de haalbare projecten; haalbaarheid van WKK voor grote nieuwbouwprojecten 
onderzoeken (reeds 1 WKK geïnstalleerd)10. 
 
Algemeen genomen  resulteert het algemene Vlaamse energiebesparingsbeleid in een  belangrijke 
afname van de emissies. De isolatie van bestaande huizen leidt immers tot een daling van de 
energievraag. Op die manier is een reductie van 2.7 kton NOx in 2020 mogelijk. Dit betekent concreet 
de volledige implementatie van de maatregelen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het 
energierenovatieprogramma (zie http://www.energiesparen.be/2020) en het Vlaams actieplan energie-
efficiëntie (zie http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/doc/neeap/belgium_vlaams_nl.pdf) te 
behalen, met name  (FF1): 

• elke woning heeft dakisolatie in 2020 (waar mogelijk); 
• geen enkele woning heeft nog enkel glas in 2020 (waar mogelijk); 
• elke aardgas- en stookolieketel is minstens een hoogrendementsketel;  
• 50% van de woningen heeft vloerisolatie in 2020; 

Ook zal het Vlaams Energieagentschap - op basis van de methodologie die de Europese Commissie 
nog dient voor te stellen - het kostenoptimaal niveau voor gebouwen bepalen. Op basis hiervan - en 
het minimaal niveau hernieuwbare energie – zal in 2012 een verdere verstrenging van de 
energieprestatiewetgeving naar 2021 bepaald worden (FF2). Momenteel is voor nieuwbouw al een 
verstrenging in 2012 tot E70 en in 2014 tot E60 vastgelegd. 
 
In 2012 wordt een nieuwe sensibiliseringscampagne rond stoken binnen- en buitenhuis uitgevoerd 
(FF3). Beide subcampagnes zullen worden uitgevoerd onder één overkoepelend concept. De 
campagne met betrekking tot stoken buitenhuis zal doorgaan in het voorjaar van 2012 gevolgd door 
de campagne over binnenhuis stoken in het najaar van 2012.  Het brede publiek vormt de primaire 
doelgroep. De secundaire doelgroepen worden onderverdeeld in een aantal categorieën zoals 
mannen, professionelen (tuin- en doe-het-zelfcentra, fabrikanten en verdelers van inbouwkachels en –
haarden), senioren, allochtonen, recyclageparken, OCMW’s, verzekeringsmakelaars en banken en 
speelpleinwerking. In de strategie worden ook een aantal communicatiekanalen verder uitgediept. 
Communicatie via intermediairen (gemeentebesturen, provincies, afvalintercommunales,…) gaat hier 
een belangrijke rol spelen. 
 
Daarnaast zullen volgende specifieke luchtkwaliteitsmaatregelen leiden tot een daling van de NOx-
uitstoot door gebouwenverwarming, wat rechtstreeks zal bijdragen tot een concentratiedaling van de 
polluenten op binnenstedelijk niveau: 

• opname in Vlarem van stookverbod voor vaste brandstoffen tijdens officiële smogepisodes, 
met uitzondering van huizen waar dit de enige verwarmingsbron is (FF4). 

• opname in Vlarem van verbod op verbranding van biomassa-afval in tuinen en in 
natuurgebieden (FF5). 

 

  

                                                      
10 http://www.lne.be/campagnes/milieuzorg-in-de-vlaamse-overheid/werken-aan/energie/acties-
energie-1/1actieplan_energiezorg_060630_def.pdf. 
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Extra maatregelen: stadsbestuur van Antwerpen 

Op 6 mei 2011 (jaarnummer 2011_CBS_10155) heeft het college van de Stad Antwerpen kennis 
genomen van het eindrapport inzake luchtkwaliteit en geluidshinder in Antwerpen. In dat eindrapport is 
een lijst van mogelijke maatregelen opgenomen om de impact van verschillende emissiebronnen op 
de stedelijke milieukwaliteit terug te dringen. De maatregelen werden gebundeld beschreven in 3 
scenario’s. Het college van 6 mei 2011 besliste de hieronder opgegeven maatregelen in functie van 
diverse beleids- en actieplannen en met ondersteuning van externe en interne partners uit te voeren. 
In de beschrijving hieronder wordt per maatregelenpakket in grote lijnen de acties aangegeven. 
 

- duurzame mobiliteitsplanning om de binnenstedelijke autoverplaatsingen te reduceren (EE1) 
o uitbreiden van het autodelen naar minstens 2 parkeerplaatsen per district,  
o introductie van een fietsontleningsysteem in 2011:  

� doel: 1.800 stadsfietsen op 300 stalpunten doorheen de stad tegen eind 2012  
o de verdere uitbouw van fietsinfrastructuur.  
o de afbakening van autoluwe, autoarme en autovrije zones.  

� de selectie daarvan hang grotendeels samen met de uitbreiding van de zone 30 voor 
de hele binnenstad, die onlangs werd goedgekeurd. 

� specifieke wijzigingen in de verkeerssituatie worden per wijkcirculatieplan geëvalueerd 
en geïmplementeerd: 36 wijkcirculatieplannen staan op het programma. Voor 5 wijken 
zijn deze plannen definitief goedgekeurd, 2 andere worden binnenkort aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Nog minstens 10 wijkcirculatieplannen zullen tegen eind 
2012 opgemaakt zijn.  

o invoering van een snelheidsverlaging op een aantal grote invalswegen: 
� op de Bisschoppenhoflaan  
� op de Grote Steenweg  
� op andere plaatsen (nog te bepalen) 

o voorzien van nieuwe Park en Ride (P&R) 
� in Ekeren (200 plaatsen)  
� aan de VIIde Olympiadenlaan (150 plaatsen) 

 
- het plaatsen van geluidsschermen (EE2):  

o langs de E313 aan de Wouter-Haecklaan-Vaartweg, met steun van de Vlaamse overheid 
 

- de uitbouw van een milieuvriendelijk wagenpark binnen de eigen stadsdiensten (EE3) 
o voortzetting van de verdere afbouw van het stedelijk wagenpark op basis van de principes 

van het bedrijfsvervoersplan van het administratief centrum Den Bell: de voorbije jaren 
werd 6,5 % van het totaal aantal voertuigen werd afgestoten. Deze afbouw wordt 
voortgezet.  

o Uitwerken van richtlijnen binnen de stadsdiensten om het eigen wagenpark verder te 
optimaliseren:  
� bij de aankoop van personenwagens en bestelwagens maximaal opteren voor 

benzinewagens.  
� bij aankoop van lichte en zware vrachtwagens wordt de voorkeur gegeven aan 

aardgas of wordt indien mogelijk de aankoop van zware vrachtwagens uitgesteld tot 
de euro 6-norm in voege is. Momenteel loopt de aankoopprocedure voor 5 
verhuiswagens op aardgas.  

o Uitschrijven van een bestek voor het afsluiten van een raamcontract voor het leveren van 
elektrische personenwagens, waarvan 6 stuks besteld worden in 2011.  

o Optimalisatie van de bandenspanning door systematische controle bij onderhoud 
� Sensibilisatie naar de gebruikers van dienstvoertuigen  
� Voorzien van de nodige infrastructuur op vaste standplaatsen.  
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Extra maatregelen: havenbestuur van de haven van Antwerpen 

Tijdens de zitting van 9 augustus 2011 besliste de Raad van Bestuur van het gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen volgende maatregelen te zullen nemen: 
 

� Extra maatregelen die betrekking hebben op de activiteiten in de haven als geheel: 
 

o Invoering van Low Emission Zones (LEZ) in de Antwerpse haven (AA14):  

In september 2011 werd, in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de 
haalbaarheidsstudie naar de invoering van een Low Emission Zone voor vrachtwagens in het 
Antwerpse havengebied afgerond. De resultaten van de studie geven aan dat met een systeem 
waarbij tegen 2015 nog slechts trucks zouden worden toegelaten die voldoen aan de Euro IV norm, 
met een verstrenging naar Euro V tegen 2020, een emissiereductie in het Antwerpse havengebied 
van iets meer dan 100 ton NOx per jaar kan worden gerealiseerd tegen 2015. Dat zou oplopen tot 250 
ton NOx per jaar tegen 2020. Deze emissiereducties zullen resulteren in NO2-concentratiedalingen 
van 1 tot 3 µg/m³.  
Op basis hiervan werd beslist een traject op te zetten waarbij het mogelijk wordt een lage emissiezone 
in te voeren in de Antwerpse Haven.  

� In het najaar van 2011 zal het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een overleg 
opstarten met de transportsector (die reeds betrokken was bij de totstandkoming van 
de studie) over de modaliteiten voor concrete invoering van een Low Emission Zone.  

� Met de Vlaamse Overheid zal samen bekeken worden hoe de invoering van een lage 
emissiezone gebruik kan maken  van het systeem voor de kilometerheffing dat wordt 
uitgewerkt tegen 2013 teneinde de kosten voor organisatie en handhaving van de 
invoering van een LEZ in de Antwerpse haven binnen de perken te houden. 

� Met de Vlaamse overheid zal worden bekeken in hoeverre financiële ondersteuning 
voor de sector voor de vervanging van hun vrachtwagens mogelijk is. 

� Samen met de Vlaamse overheid zal worden bekeken of een invoering van een 
dergelijk systeem in industriezones elders in Vlaanderen mogelijk is om de 
kosteneffectiviteit en de betaalbaarheid van de maatregel voor de transportsector in 
Vlaanderen te verbeteren.  

o Retrofit of vervanging van dieselmotoren bij havengebonden werktuigen (DD7): 
� Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zal in het najaar van 2011 een oproep tot 

projectvoorstellen lanceren, waarbij voor de beste projectvoorstellen een toelage-budget 
van 400.000 euro zal worden vrijgemaakt. De oproep is complementair aan de 
ecologiepremie van de Vlaamse overheid en mikt op projecten die een maximale 
emissiereductie per geïnvesteerde euro realiseren.  

� Eind september 2011 wordt een event georganiseerd waarop de projectoproep zal 
worden gelanceerd. 

 
� Extra maatregelen die betrekking hebben op de activiteiten van het Gemeentelijk Havenbedrijf 

Antwerpen zelf: 
 
o Extra maatregelen m.b.t. sleepboten en baggertuigen (CC7): 

� Er werden vermogensmetingen uitgevoerd die informatie verschaffen over het 
werkingsregime van sleepboten en een basis moeten bieden voor het al dan niet 
hybridiseren van de aandrijving van sleepboten. 

� De vrijwillige ombouw van de hoofdmotoren van een aantal sleepboten (type T10 & 
T20) van CCR I naar CCR II conformiteit werd goedgekeurd. De ombouw zal in het 
najaar van 2011 worden uitgevoerd en zal leiden tot een emissiereductie van 40 ton 
NOx per jaar.  

� In het najaar van 2011 wordt een pilootproject opgestart voor end-of pipe zuivering van 
emissies van hulpmotoren van sleepboten d.m.v. een gecombineerde roetfilter en 
deNOx. In geval het pilootproject succesvol is, kan deze maatregel uitgevoerd worden 
voor een vijftal sleepboten, waarbij een emissiereductie van 12.5 ton NOx per jaar kan 
gerealiseerd worden. 
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o Extra maatregelen m.b.t. vlot- en walkranen (DD8): 
� Bij de geplande aankoop van een nieuwe kraan zullen varianten worden gevraagd voor 

energierecuperatie en walvoeding, waarmee respectievelijk 10-30% en tot 100% 
emissiereductie zou kunnen worden gerealiseerd. Het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen zal hier haar definitieve keuze maken op basis van de aanbiedingen die het 
zal krijgen. 

 
� Aanvullende actie rond LNG als scheepsbrandstof (CC8):  
o Schepen die op LNG varen, verlagen hun NOx emissies met 85-90%, hun emissies van fijn stof 

en SOx met bijna 100% en hun CO2-emissies met ongeveer 25 %, in vergelijking met de 
traditionele fossiele brandstoffen die momenteel aangewend worden. Gelet op het belang van 
Antwerpen als bunkerhaven (tweede belangrijkste in Europa) is het zinvol om rond dit thema 
een bijkomende actie te definiëren. Er kan daarbij reeds worden verwezen naar volgende 
elementen: 

� Het initiatief voor de ontwikkeling van een tweede LNG-terminal (waar zeeschepen LNG 
kunnen afnemen) in Zeebrugge en waarvoor de Vlaamse overheid subsidies ter 
beschikking stelt, dient op gepaste wijze te worden aangewend en gevaloriseerd in het 
kader van het actieplan fijn stof en NO2 voor de Stad en haven van Antwerpen, wat 
betekent dat ook voor bunkerbehoeften in Antwerpen moet kunnen beroep worden 
gedaan op die faciliteit (te allen tijde en aan kostprijs). 

� De Vlaamse studie in opdracht van departement MOW – afdeling Haven- en 
Waterbeleid terzake, waarin GHA de belangrijkste financier is, naar de haalbaarheid en 
subsidieerbaarheid van een LNG-bunkerplaats op Antwerpen Linkeroever. 

� Voorbereiding tot de realisatie van een concreet Antwerps project, waarbij effectief 
bunkering van LNG in Antwerpen op Linkeroever zal worden mogelijk gemaakt. 

 

H10: EVOLUTIE VAN DE CONCENTRATIES TOT 2015: MET EXTRA 

MAATREGELEN 
 

 Effecten van extra maatregelen op de emissies 

Gezien het hoge aandeel van wegverkeer in de NO2 emissies en NO2 concentratie richten de 
maatregen die besproken worden in het luchtkwaliteitsplan zich voornamelijk op wegverkeer. Zowel 
generiek beleid met een effect in heel Vlaanderen, als beleid met een lokale impact komt aan bod. 
Binnen wegverkeer worden vooral maatregelen genomen die er op gericht zijn om de doorstroming op 
de hoofdwegen te verbeteren, het voertuigenpark versneld te vergroenen, de efficiëntie van het 
wegverkeer te verbeteren en de directe blootstelling langs de weg te verminderen.  
 
Verder worden steden en gemeenten gestimuleerd om aanvullende lokale maatregelen te nemen om 
de luchtkwaliteitsnorm in 2015 te halen. Hiertoe willen we vooral de implementatie van lokale 
mobiliteitsmaatregelen stimuleren die een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. 
 
Voor de scheepvaartsector worden er enerzijds steunmogelijkheden uitgewerkt voor de binnenvaart 
voor de aankoop van nieuwe, meest milieuvriendelijke scheepsmotoren en/of de retrofitting van 
bestaande scheepsmotoren. Daarnaast komen er initiatieven om het gebruik van walstroom (zowel 
voor binnenvaart als zeevaart) verder te stimuleren. De Environmental Ship Index wordt verder 
uitgebreid vanuit Antwerpen naar de andere Vlaamse zeehavens. En er worden bijkomende 
initiatieven ontwikkeld om het varen op Liquid Natural Gas (voor binnenvaart en zeevaart) te 
stimuleren. 
 
Daarnaast is er ook aandacht voor een meer geïntegreerde beleidsvoorbereiding. Hierbij wordt 
ingezet op het uitbreiden van de expertise en bewustwording bij de relevante departementen, het 
opzetten van overlegstructuren en de integratie van instrumenten. 
 
Er is verder ook nood aan een goede communicatiestrategie om bewustwording bij de burgers te 
creëren en het draagvlak voor maatregelen te vergroten. 
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Voor de grote industriële emittoren wordt in eerste instantie vastgehouden aan de maatregelen uit het 
Vlaamse NEC-programma, waaronder in hoofdzaak de milieubeleidsovereenkomsten afgesloten met 
de sectoren chemie, elektriciteit en glas en de bubble-emissiegrenswaarde van 200 mg/Nm³ voor de 
raffinaderijen. Daarnaast zal voor de sector chemie onderzoek gevoerd worden naar verdergaande 
emissiereducerende maatregelen in het Antwerpse havengebied, i.h.k.v. Art. 4 § 4 uit de MBO 
afgesloten met essencia v.z.w. Ook voor de andere belangrijke NOx-emittoren in het Antwerpse 
havengebied zal deze analyse uitgevoerd worden. 
Voor de nieuwe, kleine en middelgrote stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines wordt 
momenteel de mogelijkheid tot aanscherping van de Vlarem-emissiegrenswaarden onderzocht. 
 
De impact op de emissies per zone wordt weergegeven in de onderstaande tabel.  
 

Tabel 11: NOx-emissies (ton/jaar) voor de luchtkwaliteitszones ‘Agglomeratie Antwerpen’ en ‘Haven 
Antwerpen’ in 2015 onder het maatregelen-scenario. 

Sector 
Agglomeratie 

Antwerpen 
Haven 

Antwerpen 

Bevolking 864 131 

Chemie 95 8103 

ijzer, staal, non ferro, automobiel en machinebouw 79 172 

voeding-, drank- en genotsmiddelenindustrie 25 238 

textiel-, schoen-, leder- en kledingnijverheid 0 54 

papier- en papierwaren industrie 1 6 
andere industrieën (bouw, asfalt & beton, rubber, hout, afvalrecuperatie, 
minerale niet-metaal 20 167 

Raffinaderijen 0 6180 
productie, transport en distributie van elektriciteit en warmte (incl. productie 
van splijt- en kweekstoffen) 0 505 

brandstofverbruik in de landbouw uitgezonderd glastuinbouw en visserij 830 16 

kunstmestgebruik in de landbouw 5 37 

veeteelt (stallen & opslag, weide en uitrijden van dierlijk mest) 13 59 

Glastuinbouw 45 46 

Wegverkeer 2251 1111 

Luchtvaart 31 0 

Zeevaart internationaal 0 6712 

Zeevaart binnenland 0 1141 

Binnenscheepvaart 66 597 

Spoorverkeer 55 155 

Afvalverwerking 130 140 

individuele bedrijven 0 13 

gebouwenverwarming in de handel- en dienstensector 456 108 

Totaal 4966 25 691 

Verschil met autonoom beleid (hoofdstuk 8):  -754 -1897 
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 effecten van extra maatregelen op de concentraties 

De gemodelleerde concentraties in de twee zones in overschrijding voor NO2-jaargrenswaarde (40 
µg/m³) bedragen:  
 

- Antwerpse Agglomeratie: meetpunt Borgerhout = 35,8 µg/m³ (concentratie Borgerhout 
aan straatkant: 39 µg/m”) 

- Antwerpse Haven: meetpunt Luchtbal = 37,1 µg/m³ 

De resultaten tonen een verbetering van de luchtkwaliteit in de twee zones in overschrijding (BEF01s 
en BEF 02a). De regionale afname van de concentraties (achtergrondconcentratie) kan worden 
toegeschreven aan zowel de uitvoering van het NEC-programma voor stationaire bronnen als 
maatregelen zoals rekeningrijden en verbeterde technologieën in het wagenpark. Eveneens de 
maatregelen in andere lidstaten dragen bij tot de effecten. Tevens zorgen de hierboven beschreven 
Vlaamse maatregelen voor een significante reductie van de NO2 concentratie waardoor er zich geen 
overschrijdingen meer voordoen van de jaargrenswaarde in 2015. 
 
De reducties ten opzicht van het autonoom scenario (hoofdstuk 8) zijn als volgt:  

- Antwerpse Agglomeratie: meetpunt Borgerhout = -4,8 µg/m³ (concentratie Borgerhout 
aan straatkant: -7 µg/m”) 

- Antwerpse Haven: meetpunt Luchtbal = -4,7 µg/m³ 

 
De impact van individuele maatregelen werd niet berekend. Om een idee te krijgen van de effectiviteit 
van maatregelen werden wel enkele berekeningen gemaakt waarbij pakketten van maatregelen 
werden bekeken.  
 
Uit de bronnentoewijzing (H5) blijkt verkeer, en in het bijzonder wegverkeer, de belangrijkste bijdrage 
te hebben in de concentraties van NO2. De focus ligt daarom op maatregelen die de emissies van 
verkeer reduceren. 
 
De keuze van de maatregelen om de impact van wegverkeer te verminderen is gebaseerd op de 
volgende inzichten: 

• Bij ongewijzigd beleid wordt een daling van de NO2 concentratie verwacht als gevolg van de 
vernieuwing van het wagenpark, waarbij de introductie van Euro 6 vanaf januari 2013 voor 
vrachtwagens en vanaf september 2014 voor personenwagens een belangrijk gegeven is. Het 
effect van deze maatregel zal zich in 2015 laten voelen, maar het volle effect zal pas later 
plaatsvinden (gemiddeld worden wagens na 7 jaar vervangen). 

• De mobiliteitsmaatregelen (100km/u op de ringwegen en dynamisch verkeersmanagement op 
alle snelwegen) in 2015 op snelwegen zijn verantwoordelijk voor respectievelijk 85% van de 
emissiereducties van NO2. Relatief hebben de mobiliteitsmaatregelen een groot belang in 
2015 aangezien de technologiemaatregelen (Euro VI en 6) nog niet hun volle effect bereiken 
in 2015.  

• Een reductie van de snelheid van 120 km/u naar 100 km/u heeft voor personenwagens een 
effect van 25-30%. Personenwagens zijn verantwoordelijk voor een goede 40% van de NOX-
emissies op snelwegen in 2015. De snelheidsreductie voor personenwagens geeft dus een 
NOx-reductie van ongeveer 11%. Lokaal (op de snelweg) wordt hiermee een daling van 7 
µg/m3 NO2 begroot. 

• Een verbeterde doorstroming geeft een NOX-reductie van 25 tot 30% zowel voor personen- 
als voor vrachtwagens op de Vlaamse ring- en autosnelwegen. Hierbij moet echter opgemerkt 
worden dat dit effect enkel op piekmomenten optreedt. Op autosnelwegen is het verkeer 
tijdens de piek verantwoordelijk voor 50% van de voertuigkilometers. De verbeterde 
doorstroming, waar automatisch een extra snelheidsreductie bij hoort, is dus verantwoordelijk 
voor een emissiereductie van ongeveer 15% op alle Vlaamse snelwegen. 

•  
• De mobiliteitsmaatregelen dynamisch verkeersbeheer en snelheidsaanpassing resulteren in 

een emissiereductie voor NO2 van 17% voor personenwagens en 21% voor zwaar vervoer. 
De technologische maatregelen (hervorming verkeersbelasting + BIV & brandstofaccijns, lage 
emissiezone, rekeningrijden vrachtwagens gebaseerd op milieuprestatie) resulteren in een 
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reductie van 1% voor personenwagens en 13% voor zwaar vervoer. Het effect van de 
technologische maatregelen versterkt na 2015 (-9% en -26% in 2020). 

• De aanvullende mobiliteitsmaatregelen (beheersen verkeerintensiteit, telewerken) hebben een 
aanvullend emissiereductiepotentieel voor NO2 van 3,4% voor personenwagens en 4,4% voor 
vrachtwagens; de aanvullend technologische maatregelen die tot een groter aandeel 
benzinewagens in het park moeten leiden hebben een emissiereductiepotentieel van 3,8% 
(12% in 2020).. 

• Met het doorvoering van de opgenomen technologische en mobiliteitsmaatregelen uit het 
luchtkwaliteitsplan bekomt men een reductie van ongeveer 4µg/m3 NO2 ter hoogte van het 
meetpunt Borgerhout.  

• Het potentieel effect van een geluidscherm wordt ingeschat op 5 µg/m3 NO2 op 25 m van het 
scherm (2µg/m3 NO2 op 100m)11. 

Naast generieke maatregelen om de emissies van verkeer te verminderen, bieden lokale maatregelen 
een potentieel. Bij de selectie van de te stimuleren lokale maatregelen werd rekening gehouden met 
de resultaten van “het onderzoek naar de effectiviteit van lokale maatregelen bij de aanpak van 
luchtverontreiniging”. Uit dit onderzoek komen het reduceren van de verkeersintensiteit, het instellen 
van een lage-emissiezone en het optimaliseren van verkeerslichten als meest effectieve maatregelen 
naar voor.  
De grootste impact wordt bereikt met de reductie van de verkeersintensiteit. In dit onderzoek werd 
specifiek het instellen van eenrichtingsverkeer onderzocht waarbij de verkeersintensiteit ongeveer 30 
% daalde. Deze daling van de verkeersintensiteit levert een lokale daling van de NO2- concentratie op 
van ongeveer 5 µg/m³ in een standaardsituatie. Het is evident dat het instellen van autoluwe centra, 
waarbij de verkeersintensiteiten nog sterker afnemen binnen een grotere zone, nog grotere winst kan 
opleveren.  
In tweede instantie levert het instellen van een lage-emissiezone een belangrijke winst op voor de 
luchtkwaliteit, op voorwaarde dat deze maatregel geldt voor vracht- én personenwagens. In een 
standaardsituatie kan de NO2 concentratie met ongeveer 2 µg/m³ dalen.  
Vervolgens kan ook het optimaliseren van verkeerslichten de NO2 concentratie lokaal met ongeveer 1 
µg/m³ doen dalen.  
In het luchtkwaliteitsplan zijn ook maatregelen opgenomen rond stedelijk distributie. Die maatregel 
blijkt uit het onderzoek iets minder effectief dan de overige maatregelen maar kan de NO2 concentratie 
toch nog met 0,2 µg/m³ doen dalen. Hierbij werd uitgegaan van een standaardsituatie. In de meeste 
steden en gemeenten is het aandeel vrachtverkeer eerder beperkt. Gezien de grote milieu-impact van 
vrachtwagens is het echter ook aangewezen om acties uit te werken rond een milieuvriendelijker 
vrachtvervoer.  
In zeer specifieke situaties kan ook het beperken van de negatieve invloed van bomen een rol spelen. 
Een aangepaste groeninrichting kan in een standaardsituatie ongeveer 3 µg/m³ concentratiewinst 
opleveren. Deze maatregel zit vervat in de brochure “duurzame ruimtelijke planning” die aan alle 
lokale overheden werd bezorgd en wordt via deze weg gestimuleerd.  
  
Uit de bronnentoewijzing in H5 blijkt ook de industrie voor de zone Haven Antwerpen in belangrijke 
mate bij te dragen tot de NO2 concentratie. Het reductiepotentieel voor de uitstoot van NOx in de 
industriële sectoren wordt via reeds vastgelegde reglementering en afgesloten overeenkomsten de 
komende jaren verder ingevuld.  De reeds genomen maatregelen zullen nog een bijkomend effect 
hebben in 2015 t.o.v. 2010. De belangrijkste bijkomende reducties in de periode 2010 – 2015: 

• Met de elektriciteitssector werd voor de periode 2010 - 2014 een 
tweede  milieubeleidsovereenkomst afgesloten (de eerste liep over de periode 2004 – 2009). 
De overeenkomst heeft betrekking op emissies van SO2 en NOx en zal ook een reductie van 
de emissies van fijn stof met zich meebrengen. 

• Met zowel de federatie van chemische bedrijven als met de glasproducenten in Vlaanderen 
werd een milieubeleidsovereenkomst afgesloten met het oog op de reductie van de NOx-
emissies van beide sectoren. Deze MBO’s lopen tot 2014.  

• Voor stookinstallaties zijn strengere normen dan deze vermeld in de LCP-richtlijn van 
toepassing vanaf 2008 (voor zowel SO2, NOx als PM); bij de omzetting van de LCP-richtlijn 
werden ook de normen voor de kleine en middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) en de 
stationaire motoren aangepast (besluit Vlaamse Regering uit 2005). Voor nieuw vergunde 
installaties waren er onmiddellijk strengere grenswaarden; voor de bestaande installaties werd 
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een overgangstermijn voorzien tot 1 januari 2008. Vanaf 2010 zijn nog strengere normen van 
kracht voor de nieuw vergunde grote stookinstallaties. Voor nieuw te vergunnen grote 
stookinstallaties is warmtekrachtkoppeling verplicht indien technisch en economisch haalbaar. 

• De voorbije jaren is vooral de focus gelegd op een emissiereductie bij de grote stook- en 
procesinstallaties (vermogen > 20 en > 50 MW). Vanaf 2013 zullen echter ook strengere 
normen van kracht worden voor kleine en middelgrote stookinstallaties en stationaire motoren 
op zowel fossiele als hernieuwbare brandstoffen. Het is belangrijk om voor deze kleinere 
vermogens algemeen geldende strengere emissiegrenswaarden op te leggen omdat deze 
enerzijds nog niet zijn afgestemd op de meest recente BBT-inzichten en omdat anderzijds 
vanuit het energiebeleid gestreefd wordt naar meer decentrale energieproductie waardoor het 
aantal en dus ook de hoeveelheid emissies van deze kleine stookinstallaties zal toenemen. 
Tot slot wordt vanuit het energiebeleid ook gestreefd naar meer biomassaverbranding in 
kleine stookinstallaties wat strengere emissiegrenswaarden voor deze installaties in het 
bijzonder noodzakelijk maakt. De effectiviteit van deze nieuwe emissiegrenswaarden is dus 
gegarandeerd. 

Ook scheepvaart draagt bij aan de concentratie in de Haven van Antwerpen. Ook voor deze sector is 
een pakket maatregelen nodig om een effect te bereiken (begroot op 0,6 µg/m3 tov de 
referentiesituatie): 

• In de binnenvaart dient het vaartuigenpark te vergroenen door vervanging van de motoren en 
installatie van geïntegreerde nabehandelingssystemen en tempomaat. In de studie “Lokale 
maatregelen voor emissiereductie van binnenvaartemissies” kwamen de meest 
kostenefficiënte maatregelen naar voor.  

• Het gebruik van walstroom dient gestimuleerd. Het potentieel effect op het energieverbuik 
bedraagt 2,5% in 2015 (gebaseerd op aandeel hulpmotoren 10%, 50% van de meerplaatsen 
beschikt over walstroominfrastructuur, 50% van de totale tijd wordt doorgebracht aan de 
kade). 

• In de zeevaart dient het vaartuigenpark te vergroenen en milieuvriendelijker brandstoffen te 
stimuleren:  

o De Environmental Ship Index (ESI) is de aangewezen havenoverschrijdende 
maatstaf om milieuvriendelijke schepen een reductie op de havengelden te 
bezorgen, 

o Mogelijkheden om walstroom uit te breiden benutten. 

De overige sectoren zijn minder belangrijk zoals blijkt uit de bronnentoewijzing. Toch worden ook in 
deze sectoren de maatregelen ingezet om volgende redenen: 

• In de sector van de landbouw werd de laatste jaren reeds zwaar ingezet op energiebesparing 
in de glastuinbouw. Dat is een maatregelen die zichzelf terugverdient omwille van de 
gedaalde brandstofkosten en die ook een daling van de emissies en bijgevolg de 
concentratiebijdrage bewerkstelligt ten gevolge van het gedaalde brandstofverbruik. Deze 
beleidslijn, gecombineerd met maatregelen om de verdere overschakeling van stookolie naar 
aardgas te bewerkstelligen wat een daling van de emissies tot gevolg heeft, zal de komende 
jaren verder gezet worden.  

• In de sector van de gebouwenverwarming wordt de komende vijf jaar verder ingezet op 
maatregelen die een serieuze daling van het energieverbruik en dus van het 
brandstofverbruik en de emissies moeten bewerkstelligen. Gezien de grote bijdrage van 
gebouwenverwarming aan de stedelijke luchtkwaliteit, is de effectiviteit van deze maatregelen 
gegarandeerd. Ook komt er een verbod op verbranding van hout tijdens smogperiodes. In 
divers studiewerk (zowel Vlaams als in andere Europese landen) is vastgesteld dat 
houtverbranding een grote bijdrage levert aan de luchtkwaliteit, in het bijzonder tijdens 
smogdagen tijdens dewelke overschrijdingen van de grenswaarde plaatsgrijpen. Het verbod 
op houtverbranding is dus een maatregel waarvan de effectiviteit is gegarandeerd. 
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BIJLAGE 1: LUCHTKWALITEITSPLAN: OVERZICHT VAN DE EXTRA 
GOEDGEKEURDE MAATREGELEN  
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BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE MAATREGELEN GENOMEN VOOR 
2010 
 

Verkeer 

 
A1(1).Toekenning van een ecologiepremie voor milieuvriendelijke technologieën: Een 

ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-
investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Onder ecologie-investeringen worden 
milieu-investeringen en investeringen op energiegebied verstaan. De volgende technologieën 
komen in aanmerking:  

 Voor 2008 
- Roetfilter voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III motor 
- Aankoop van EuroV vrachtwagen 
- Retrofit voor bestaande personenwagens 

 
Na 2008 

- Elektrisch aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer; uitgezonderd 
vorkheftrucks 

- Voertuig op biobrandstof (ethanol 95 percent of Biodiesel)  
- Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer 
- Voertuig op aardgas 
- EEV-motor voor zware voertuigen  
- Automated stacking cranes (ASC) in haveninrichtingen en goederenstations 
- Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van transportmiddelen 
- Ombouwset naar aardgasmotoren 
- Ombouwset van dieselmotoren naar biodieselmotoren (biodiesel 100%) 
- Oplaadsysteem (paal) voor elektrische of hybride voertuigen 
- Selektieve Katalytische Reductie-installatie (SCR) voor bestaande zware voertuigen 

met euro I, II of III motor 
- Tankinfrastructuur op biogas 
- Tankinfrastructuur voor biodiesel 
- Tankinfrastructuur voor bio-ethanol 
- Tankinfrastructuur voor CNG (Compressed Natural Gass of aardgas) 
- Tankinfrastructuur voor Pure Plantaardige Oliën (PPO) 
- Vervoer via spoorweg als vervanging van bestaande infrastructuur voor wegvervoer 
- Vervoer via waterweg als vervanging van bestaande infrastructuur voor wegvervoer 
- Voertuig op biobrandstof (ethanol 95%) 
- Walstroomvoorziening 

A1(2).Een aanpassing van de belasting op inverkeerstelling en jaarlijkse verkeersbelasting 
voor personen- en vrachtwagens werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering in 
2006. De huidige Vlaamse Regering bevestigde het voornemen om op korte termijn de BIV 
voor particulieren te hervormen en op langere termijn de volledige hervorming ism de andere 
gewesten door te voeren. De hervorming van de verkeersbelastingen voor vrachtwagens werd 
geïntegreerd in de uitwerking van een gedifferentieerde kilometerheffing.  

 
A1(3).kilometerheffingsysteem voor vrachtwagens: Op 26 oktober 2007 besliste de Vlaamse 

Regering dat zij voorstander was van een kilometerheffing voor vrachtwagens, geïnspireerd 
op het Duitse model. Met het oog op de invoering van de kilometerheffing werd een Ambtelijke 
Werkgroep  ingesteld voor de kilometerheffing. In een eerste fase werden door deze 
Ambtelijke Werkgroep de mobiliteitseffecten in kaart gebracht, werd de pro’s en contra’s van 
verscheidene organisatiemodellen in kaart gebracht, werden scenario-analyses uitgevoerd, 
wordt de impact van mogelijke functionele specificaties op technische 
specificaties/technologiekeuze en de ermee verbonden kostprijs bekeken en worden de 
mogelijke effecten van de invoering van een kilometerheffing op de luchtkwaliteit in kaart 
gebracht.  
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De huidige Vlaamse regering bekrachtigde de voornemens om een kilometerheffing in te 
voeren. Begin 2010 werd hiertoe het Vlaams coördinatiecomité Duurzame Mobiliteit opgericht 
waarin vertegenwoordigers van de verschillende administraties zetelen. Dit comité heeft sinds 
haar oprichting versneld studiewerkzaamheden verricht naar de uitgangspunten voor een 
succesvolle Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse Regering heeft in juli 
2010 beslist die uitgangspunten voorlopig te valideren. In 2011 werd een akkoord bereikt met 
de andere gewesten rond de invoering van een kilometerheffing (zie bespreking extra 
maatregelen).  
 

A2(1).Ter optimalisatie van de verkeerssignalisatie en ritdynamiek beperkende maatregelen 
(zoals dynamische verkeersgeleidingssystemen, groene golfbeweging,…) investeerde de 
Vlaamse overheid in dynamisch verkeersbeheer om de doorstroming van het wegverkeer te 
verbeteren door middel van verkeerssturende informatie. Real-time informatie over 
wegwerkzaamheden, ongevallen, files en luchtkwaliteit wordt verzameld door middel van 
verkeerstellingen, camera’s, 48 weerstations, 10 plaatsen met automatische incidentdetectie, 
informatie over wegenwerken en informatie van politie en weggebruikers.  

 
A2(2). Rond knelpunten wordt gewerkt aan een verbeterde doorstroming en aan een optimalisatie 

van de snelheid in functie van een vermindering van de emissies. Concreet gaat het over 
volgende initiatieven die de laatste jaren werden genomen: Opstellen van een 
vrachtroutenetwerk met als doel de vrachtstromen te geleiden, Minder hinder aanpak bij de 
uitvoering van wegenwerken, Sneller vrijmaken van de weg bij ongevallen, Weg- en 
weersinformatie.   

 
A2(3). Effectieve reductie van de snelheid en naleving: Op snelwegen:120km/u, gewestwegen: 

90 km/u, secundaire wegen 70km/u, dorpskommen 50km/u - soms gereduceerd tot 30km/u en 
woonerven 30km/u. De snelheid wordt dagelijks gecontroleerd via vaste flitspalen en mobiele 
flitswagens. 

 
A3(1). Vlaanderen beschikt met 132 km/1000 km2 over het dichtste spoorwegnet van Europa 

(het Europees gemiddelde (EU 15) bedraagt 48 km/1000 km2). De meeste van de nieuw aan 
te leggen of te verbeteren verbindingen van het hoofdspoorwegennet voor personenvervoer 
werden gerealiseerd of zijn in aanleg (dit in tegenstelling tot het wegennet waar zo goed als 
geen uitbreiding gebeurde). 

 
A4(1). Verbeteren van het tram- en busnetwerk: 

- Het aanbod aan bus- en tramdiensten (uitgedrukt in voertuigkilometer) nam tussen 
1998 en 2008 toe met 75%. Basismobiliteit werd grotendeels (2006) ingevoerd, niet 
alleen in de stedelijke of verstedelijkte gebieden, maar ook om aan de vereisten aan 
openbaar vervoer te voldoen in het buitengebied. Daar werd bijvoorbeeld het aanbod 
aan belbussen sterk uitgebreid. 

- In het kader van het netmanagement, dat decretaal de verdere ontwikkeling van het 
openbaar vervoer in Vlaanderen vastlegt (in regels en criteria), behoort ook een 
betere bediening van de bedrijventerreinen tot de prioriteiten. Gebiedsevaluaties in 
het kader van het netmanagement waarborgen de permanente ontwikkeling van het 
stads- en streekvervoernet, aan de hand van voortdurend meten, evalueren, 
(her)plannen en bijsturen van het net. 

- Naast de weloverwogen, beperkte uitbouw van afzonderlijke infrastructuur (tram- en 
busbanen, vrije busstroken, dedicated bypasses, ….), werd ingezet op een aantal 
specifieke regelingen om de doorstroming van tram en bus, voornamelijk aan de 
kruispunten, te verbeteren.  

A4(2). Een actieplan dat werd opgesteld in uitvoering van het mobiliteitsplan is het  Pegasusplan 
(http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2003-2004/g2235-1.pdf) en de Mobiliteitsvisie 
2020 van De Lijn (http://www.delijn.be/mobiliteitsvisie2020/homepage.htm). Doel is om de 
mobiliteit in en om de grote Vlaamse steden te organiseren voor de komende twintig jaar. 
Het plan is gericht op de ideale organisatie van het openbaar vervoer in grote steden en heeft 
een looptijd van 2003 tot 2025. Sommige projecten kunnen op korte termijn worden 
gerealiseerd. Voor andere is nog een groter debat en een langere voorbereidingstijd 
noodzakelijk. De openbare vervoersmaatschappij De Lijn wenst 80 miljoen reizigers extra per 
jaar te vervoeren. Het Pegasusplan is opgesplitst in drie grote streken : Oost-Vlaanderen, 
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Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat hier over 150 projecten waarmee getracht wordt de 
mobiliteit en het aanbod van het openbaar vervoer in de grootstedelijke centra te verbeteren. 
Een actualisatie werd opgenomen in de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn (zie bespreking extra 
maatregelen). 

 
A4(3). Er werden aantrekkelijke tariefformules (tot zelfs gratis abonnementen)ingevoerd: 

- jongeren onder de 6 jaar en ouderen boven de 65 jaar rijden gratis op tram en bus; 
- jongeren van 6 t.e.m. 11 jaar rijden gratis als ze beschikken over een kortingskaart 

openbaar vervoer (bv. van BGJG) en – met een maximum van 4 –  als ze samen 
reizen met een abonnee; 

- een abonnement is geldig voor het hele net; er bestaan drie leeftijdscategorieën; 
- wie de nummerplaat van zijn wagen inlevert, krijgt een jaar gratis een abonnement op 

tram en bus; Het abonnement kan tegen betaling verlengd worden met een 
eenmalige korting van 50 % op de volle prijs; 

- Werkgevers kunnen een derdebetalersysteem aangaan met De Lijn, waarbij ze 
instaan voor een financiële tegemoetkoming tussen 72 % en 100 % voor de 
abonnementen van hun werknemers 

 
A4(4). Informatie en reisadvies, zowel aan de individuele reiziger als aan instanties (bijv. lokale 

besturen, verenigingen, bedrijven)  worden op maat geleverd, o.a. door de samenwerking 
tussen de provinciale mobliteitspunten (PMP) en de klantenbeheerders  van De Lijn. Bedrijven 
en werknemers kunnen bij de PMP’s terecht met alle vragen over mobiliteit,  zowel telefonisch 
als via mail. De bedoeling hierbij is om zoveel mogelijk informatie op maat aan te reiken of 
ondersteuning voor Pendelfondsdossiers aan te bieden. Op het vlak van zowel de statische 
(op het voertuig, aan de halte, op de website) als de dynamische (op het voertuig, via sms, 
aan de halte,…) reisinformatie werden handige communicatiekanalen ontwikkeld. Actuele 
reisinformatie op infozuil wordt vanaf 2010 aangeboden aan de hoofdhalten. 

 
A5(1).Met het actieplan milieuzorg in het voertuigenpark van de Vlaamse overheid werkte de 

Vlaamse overheid doelgericht naar een duurzame mobiliteit binnen haar eigen werking.. Het 
eraan gekoppeld budget is 26,4 (10,4 + 15,8) mio Euro. Dit plan houdt ondermeer in: 

- Sinds 1 april 2000 is het woon-werkverkeer gratis voor alle ambtenaren van de 
Vlaamse overheid indien ze gebruik maken van het openbaar vervoer. Personen die 
zeer regelmatig (minstens 4 dagen per week, iedere week van een maand) met de 
fiets naar het werk komen (of een deel van het traject met de fiets afleggen) kunnen 
rekenen op een kilometervergoeding (0,15€/km). Thuiswerken wordt gestimuleerd 
door het ter beschikking stellen van een laptop en thuisaansluiting aan 
personeelsleden, daarnaast zijn er vier satellietkantoren opgestart waar werknemers 
hun laptop kunnen aansluiten en toegang hebben tot persoonlijke en 
gemeenschappelijke schijven en het internet. Er werd een pilootproject opgezet rond 
brandstofverbruik en energiezuinig rijgedrag binnen de Vlaamse overheid. Een 10-tal 
chauffeurs volgde een opleiding energiezuinig rijgedrag en wordt gedurende een jaar 
gevolgd. Daarna werd gekeken hoe deze opleiding kon verankerd worden binnen de 
Vlaamse Overheid. 

- De Vlaamse Overheid koopt haar voertuigen aan op basis van de ecoscore (zie 
verder) van de voertuigen. Ecoscorevoorwaarden zijn sinds 2008 opgenomen in het 
standaardbestek van de aankoopdienst van de Vlaamse Overheid. In de 
rondzendbrief inzake gebruik, verwerving en vervreemding van dienstvoertuigen 
(DVO/BZ/P&O/2008/1) werden minimale ecoscores opgenomen waaraan de nieuwe 
dienstvoertuigen moeten voldoen. Voertuigen met een hoge Ecoscore gebruikt door 
de Vlaamse overheid worden zichtbaar gemaakt door een sticker aan te brengen op 
deze voertuigen. Ook anderen kunnen deze stickers aanvragen; 

- De Lijn:. zie A5(2) 

A5(2). De zorg voor het milieu is een permanent aandachtspunt voor de Vlaamse openbare 
vervoersmaatschappij De Lijn:  

- De tramvloot van De Lijn rijdt sinds juni 2008 volledig op groene stroom. De 
ecologische impact van de voertuigen is in de bestekken (zowel voor tram als bus) 
een belangrijk beoordelingscriterium.  
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- In de periode 2006-2008 zijn 239 Euro IV-bussen in gebruik genomen, waarvan 43 
voertuigen geleverd werden met een CRT-roetfilter en de 196 andere voertuigen 
uitgerust waren met een SCR-installatie voor NOx-reductie.  
Bij deze laatste voertuigen is de installatie van een CRT-roetfilter technisch niet meer 
mogelijk. De ontstekingstemperatuur van roet wordt in een CRT-filter namelijk 
verlaagd via een oxidatiekatalysator die het gehalte stikstofdioxide doet toenemen, 
waarna het roet geoxideerd wordt door het stikstofdioxide. De doorgedreven 
nabehandeling van de uitlaatgassen conform de Euro IV-norm levert hiervoor een 
ongunstige NO/NO2 verhouding op.  

- Er worden sinds 2007 Euro V-bussen geleverd, waarvan een klein aandeel voertuigen 
met open roetfilter en SCR-installatie en het overgrote deel met een combinatie van 
gesloten roetfilter en SCR-installatie.  

- Bijna alle Euro II-bussen werden dus uitgerust met een gesloten continu 
regenererende roetfilter (CRT-filter ). De overige 82 (gelede) Euro II-bussen worden 
niet aangepast omdat er onvoldoende ruimte is om de filters te installeren. De 
roetfilter komt namelijk op de plaats van de uitlaat, maar is tot 20% groter dan de 
uitlaatpot en past niet in het chassis van de gelede bussen. De installatie van de 
roetfilters werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Door de plaatsing van CRT-
roetfilters worden drie van de vier genormeerde schadelijke stoffen met 95 % 
gereduceerd en halen de Euro II-bussen de veel strengere Euro V-norm voor wat 
betreft koolstofmonoxide, onverbrande koolwaterstoffen en fijn stof. CRT-filters 
hebben echter geen invloed op de stikstofemissies van dieselvoertuigen. Daarom 
besliste De Lijn om een deel (35%) van de Euro III-bussen uit te rusten met een 
gecombineerde nabehandeling voor fijn stof en NOx (SCRT). Voor de Euro I-bussen 
werden geen inspanningen meer geleverd omdat de oude bussen in de 
daaropvolgende jaren buiten werking worden gesteld.  

- De Lijn startte in 2009 ook met het inzetten van hybride bussen, met een mogelijke 
brandstofbesparing van 15 tot 25%. Er zijn ondertussen (januari 2011) 45 hybride 
bussen geleverd van de (tegen eind 2011) geplande 79. 

- Afgedankte bussen worden merendeels tot schroot verwerkt; een beperkt aantal 
wordt geëxporteerd. 

- Om haar reizigers (en de burgers algemeen) te informeren over de milieuvriendelijke 
bussen en trams, liet De Lijn een milieupictogram ontwikkelen voor de bussen met 
roetfilter en voor de trams die op groene energie rijden. Via affiches op de voertuigen 
en advertenties in dagbladen en magazines werd in het najaar 2008 een 
communicatiecampagne gestart in samenwerking met de Vlaamse 
Milieumaatschappij. 

A6(1). In samenwerking met de vijf provincies werd het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk gedefinieerd. Dit netwerk verbindt een groot aantal van de belangrijkste 
kernen en attractiepolen met elkaar. Het bovenlokale fietsroutenetwerk vormt de ruggengraat 
van het fietsroutenetwerk en dient op lokaal niveau verder te worden uitgedetailleerd. In 2007 
is de inhaaloperatie voor de aanleg van veilige fietspaden voortgezet zodat tegen 2016 binnen 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk veilige fietsvoorzieningen aanwezig zijn. 

 
A6(2). In 2007 trad de Vlaamse fietsmanager in dienst als aanspreekpunt voor het functioneel 

fietsbeleid en werd het meldpunt voor knelpunten op fietspaden operationeel.  
 
A6(3). Nadat de voorbije jaren verschillende voorbeeldprojecten van fietsleasing werden 

ondersteund werden in de loop van 2007 zeven fietspunten geopend bij de stations van de 
NMBS holding in Vlaanderen. 

 
A6(4). De fietsvergoeding is een vergoeding die door een werkgever wordt toegekend aan 

werknemers die de verplaatsing van hun woonplaats naar het werk geheel of gedeeltelijk met 
de fiets maken. De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting (tot 0,145 (te 
indexeren: 0,2 in 2009). De werknemer hoeft de fietsvergoeding dus niet aan te geven bij zijn 
belastingsaangifte. De fietsvergoeding is ook vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, 
zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De fietsvergoeding kan als bedrijfskost 
worden ingebracht bij de berekening van het bedrijfsresultaat. 
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A6(5). Het Vademecum Voetgangersvoorzieningen legt minimumafmetingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens vast voor oversteekplaatsen voor voetgangers. 

 
A7(1). De opmaak van bedrijfsvervoersplannen werd (financieel) ondersteund. Met een 

bedrijfsvervoerplan wil de overheid de verplaatsingswijze van de werknemers beïnvloeden om 
zo het autogebruik in het woon-werkverkeer te verminderen. Een bedrijfsvervoerplan 
stimuleert daarom het openbaar vervoer, bedrijfsbussen, carpoolen, fietsen, lopen en 
efficiënter gebruik van voertuigen. 

 
A7(2). e-government en telewerken stimuleren: Er werd een coördinatiecel Vlaams e-

government (CORVE) opgericht met als taak het uitdenken en ondersteunen van ICT-
projecten voor een toegankelijke, vraaggestuurde, vereenvoudigde en geïntegreerde 
overheidsdienstverlening. 

 
A7(3). Autodelen en carpoolen: Carpoolparkings werden verder uitgebouwd. Carpoolparkings 

bevinden zich bij voorkeur zo dicht mogelijk bij knooppunten van hoofdwegen naar gebieden 
die met verkeersoverlast te kampen hebben. In Vlaanderen liggen de meeste parkings aan de 
in- en uitritten van autosnelwegen. Anderzijds gebeurt ook de verdere uitbouw van het 
openbaarvervoernet, waarvan P+R-faciliteiten  op de gewenste locaties deel uitmaken. 
Twee systemen van autodelen worden ondersteund door de Vlaamse overheid: 

- Cambio is een professionele organisatie die een wagenpark ter beschikking stelt met 
verschillende modellen en daarvan het onderhoud, verzekering, keuring, … op zich 
neemt. Cambio is een samenwerkingsverband tussen diverse partners zoals 
Taxistop, De Lijn, de NMBS-holding, de VAB, MIVB en de TEC. In 2010 was Cambio 
autodelen actief in 12 Vlaamse stedentelde het 3400  particuliere en zakelijke 
gebruikers en stelde het op  58 diverse locaties in totaal  130 deelauto’s  ter 
beschikking.  

- AUTOPIA ondersteunt particulier autodelen waarbij mensen afspreken met vrienden, 
kennissen of buren om samen een gemeenschappelijke wagen aan te kopen en te 
delen. 

Er werden tevens gerichte promotie- en bewustmakingscampagnes georganiseerd om het 
autodelen aan te moedigen. 
 

A8. Communicatiecampagne Milieuvriendelijke voertuigen (ecoscore12): De ecoscore is een 
maat voor het milieuvriendelijke karakter van een voertuig. De ecoscore houdt rekening 
enerzijds met de emissie van broeikasgassen (voornamelijk CO2) die een opwarming van de 
aarde tot gevolg hebben en anderzijds met emissies die een rechtstreeks negatieve impact 
hebben op de gezondheid van mensen (zoals fijn stof, stikstofoxiden, e.a.). Ook de impact van 
bepaalde emissies op ecosystemen wordt in rekening gebracht, en in mindere mate ook de 
geluidsproductie. Een tweetalige databank en website omtrent de ecoscore werd ontwikkeld, 
brochures werden verspreid, wedstrijden uitgeschreven en radiospots uitgezonden. Het begrip 
ecoscore en het gebruik ervan wordt erkend door de verschillende gewesten en federale 
overheid (sinds 2006). Ecoscore campagne: ± 100.000 euro 

 
A9(1).Een grootschalige campagne werd opgesteld ter bevorderen van energiezuinig-rijden 

(sinds 2002). ROB staat voor Rustig Op de Baan13. Energiezuinig en milieuvriendelijk rijden 
werd gepromoot door radiospots, stickers, brochures, wedstrijden, … Budget: 84 670  De 
ROB-campagne werd in 2006 uitgebreid naar vrachtwagens. Een sleutelhanger en folder met 
tips worden ter beschikking gesteld. Deze campagne wordt via de wegbeheerders gevoerd 
tijdens controles langs de weg. 

 
A9(2).  Het project “Wijs op weg” is een pilootproject in Vlaanderen dat in 2005 van start ging in 

11 rijscholen en examencentra. Via een professionele opleiding in de rijschool ontdekken 
toekomstige  autobestuurders hoe met de wagen duurzaam om te gaan. Rijinstructeurs en 
examinatoren volgden hiertoe een cursus ‘Train de trainer’ rond energiezuinig rijden in 
Nederland.  

 
                                                      
12 www.ecoscore.be 
13 www.ikbenrob.be 
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A9(3). Het project “Efficiënter vlootbeheer” startte in 2006 en richt zich tot bedrijven. Het project 
voorziet in een vorming ecodriving voor werknemers en een gratis begeleiding op maat 
(aanbieden van registratiemethodiek en communicatie om operationele kosten van vloot 
doeltreffend te beheersen). Er wordt tevens een kant-en-klare methodiek opgesteld die door 
andere bedrijven kan toegepast worden. Beide bovenstaande projecten werden geïntegreerd 
in de werking www.eco-driving.be en worden beheerd door de Bond Beter Leefmilieu.  

 
A9(4). FEBIAC, de automobielorganisatie startte in 2008 het project e-positief op dat zich vooral 

richt op bedrijven (www.e-positief.be). e-positief is een jaar lang begeleiding, persoonlijk en 
interactief, met verschillende opleidingsmomenten verspreid over een heel jaar, zodat er 
amper impact is op de bedrijfsorganisatie. Moderne communicatiemiddelen zoals e-learning 
maken de opleiding aangenaam en interactief. Dit wordt gecombineerd met zorgvuldig 
geplande trainingingen in het eigen voertuig met specialisten-instructeurs. Het verbruik wordt 
opgevolgd en bijsturing gebeurt in functie van de persoonlijke resultaten.  

 
A9(5). Sinds 2005 krijgen alle buschauffeurs van De Lijn een opleiding preventief rijden. Ze leren 

onder andere speciale kijk-, rij-, rem- en versnellingstechnieken om ongevallen zoveel 
mogelijk te vermijden. Sinds het najaar van 2008 wordt nog sterker de nadruk gelegd op veilig 
en energiezuinig rijden en eind 2010 werd de opleiding ecodriving geïntroduceerd. Alle 
instructeurs en chauffeurs zullen deze opleiding volgen. Midden 2011 wordt de eerste 
installatie van rijstijmeters op bussen uitgevoerd, tegen midden 2012 moeten ongeveer 1800 
bussen uitgerust zijn. Ook voor de beroepschauffeurs van de Vlaamse overheid werden een 
aantal acties genomen rond energiezuinig rijden. Het vormingsaanbod van de Vlaamse 
overheid wordt vastgelegd en beheerd door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO). 
Hierbinnen is een cursus milieuvriendelijk rijgedrag opgenomen sinds 2010. 

 
A10. Een integratie van initiatieven rond rijgedrag, vlootbeheer en mobiliteitsmanagement werd 

gerealiseerd met de oprichting van Mobimix. Mobimix.be  werd opgestart in 2008. Mobimix.be 
is een digitaal platform voor vlootbeheerders, aankopers en mobiliteitsverantwoordelijken. De 
website www.mobimix.be biedt heldere info over eco-driving, duurzaam vlootbeheer en slim 
mobiliteitsmanagement. Met infosessies en een gratis nieuwsbrief houdt Mobimix.be iedereen 
op de hoogte van veranderingen in de wetgeving, instrumenten voor vlootbeheerders en best 
practices bij bedrijven en overheden. Mobimix.be is uitgegroeid tot een goed draaiend 
platform met heel wat bedrijfsleden. 

 
A11. In 2009 werd Flanders Logistics opgericht. Flanders Logistics is een strategisch project van 

de Vlaamse overheid met de logistieke sector. Flanders Logistics bestaat uit vier pijlers :   
- Flanders Land Logistics (FLL): Acties Land en proceslogistiek,  
- Flanders Port Area (FPA): Acties Havens,  
- Flanders Inland Shipping Network (FISN): Acties Binnenvaart,  
- Flanders Air Transport Network (FAN): Acties Luchtvervoer.  

De finaliteit van Flanders Land Logistics bestaat erin beleidsmatige acties en projecten uit te 
werken op het vlak van landlogistiek en proceslogistiek. Voor Flanders Land Logistics zijn vier 
strategische thema's afgelijnd :  

- Optimaliseren van de logistieke keten,  
- Verbeteren van de fijnmazige distributie,  
- Stimuleren van initiatieven inzake groene logistiek/retour logistiek,  
- Behouden en aantrekken van logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde 

waarde.  

Er zullen zo snel mogelijk logistieke consulenten worden ingezet. De instrumenten die de 
logistiek consulent kan inzetten bij het vervullen van zijn taak omvatten o.a. best practices 
inzake multimodaliteit/comodaliteit en groene logistiek, alsook best practices inzake bundeling 
en samenlading, een ICT-tool om de impact van het verschuiven van goederenstromen in de 
tijd over de weg te berekenen, SWOT-analyses van samenlading en bundeling, een roadmap 
groene logistiek, ... 
 
Binnen de werkgroep “verbeteren van de fijnmazige distributie” wordt nagedacht over 
milieuvriendelijke stadsdistributie. Het gaat hierbij o.a. over onderzoek naar het verruimd 
inzetten van fietskoeriers, het instellen van milieuzones, de inzet van stille voertuigen bij 
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bevoorrading, het uitwerken van een vrachtroutenetwerk en bijhorende aanpassing van het 
GPS-systeem, …. 
 
 Groene logistiek houdt in dat er binnen een logistieke keten of logistiek proces gebruik kan 
gemaakt worden van milieuvriendelijke(re) processen en technieken. Het dalen van het aantal 
tonkilometers, het meer gebruik maken van alternatieve vervoersmiddelen en het bundelen 
van goederenstromen zouden hiervan het gevolg zullen zijn. In 2010 wordt binnen de 
werkgroep Groene logistiek van Flanders Land Logistics een concreet actieprogramma 
uitgewerkt dat moet resulteren in projecten op het terrein. Best practices op vlak van groene 
logistiek zullen als instrument worden gebruikt voor de logistieke consulenten. 
 

A12(1). Modal split doelstellingen integreren in het concessiebeleid van de Haven van 
Antwerpen: Er werd een samenwerkingsverband opgezet tussen PSA-HNN, P&O, Infrabel en 
het GHA ter bevordering van het containervervoer per spoor (Antwerp Intermodal Solutions). 
In 2010 is een samenwerking tussen BASF, Hupac en IFB uitgemond in de opstart van de 
zgn. combinant-spoorwegterminal, die op jaarbasis 150.000 containers van de weg kan halen 
en op de trein zetten. Verder is intussen ook het Intra Port Rail Solutions-project opgestart. Dit 
heeft als doel om vnl. het spoorverkeer binnen de Antwerpse haven te optimaliseren (terwijl 
bovengenoemde projecten bedoeld zijn voor trajecten van en naar het hinterland). Een 
belangrijk aspect daarvan is de verbetering van de verbinding tussen Linker- en 
Rechteroeverhaven. Hiervoor worden niet alleen organisatorische middelen aangewend, maar 
ook infrastructurele. Zo is in het recente verleden reeds de zgn. Gent-bocht gerealiseerd (die 
vermijdt dat treinverkeer uit de LO-haven naar Gent eerst richting Antwerpen moet, om dan 
“rechtsomkeer” te maken richting Gent). Tot slot is het overleg binnen de GHA-WG 
Concessies (met vertegenwoordigingen van PATR, INFR/DI, MPC en INFR/RO&M) een 
geschikt platform om tot structurele oplossingen te komen in deze materie. 

 
A12(2). In 2001 keurde het federale parlement het investeringsprogramma van de NMBS goed 

voor de periode 2001-2012. Dit plan voorzag voor 1,4 miljard euro spoorinvesteringen in de 
Antwerpse haven, met onder andere de aanleg van de tweede spoorontsluiting en de tweede 
spoortunnel onder de Schelde. De tweede spoortunnel, of Liefkenshoekspoortunnel, is een 
nieuwe, dubbelsporige tunnel tussen de twee Scheldeoevers. De ingebruikname van de 
Liefkenshoek-spoortunnel (onder de Schelde) wordt verwacht tegen 2012. De tweede 
spoorontsluiting is een nieuwe spoorverbinding tussen het vormingsstation Antwerpen-
Noord en Lier via Ekeren, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Ranst. In Lier wordt 
aangesloten op het bestaande spoorwegnet naar Duitsland, Frankrijk en Zuid-België. Dit werd 
voorlopig stil gezet wegens financiële moeilijkheden en omdat op korte termijn andere 
operationele ingrepen voldoende capaciteit kunnen vrijmaken om de groei op te vangen. 

 
A13. Onderzoek naar de invoering van een Lage Emissie-Zone in het Havengebied 

Antwerpen: Vooreerst worden haalbaarheid en randvoorwaarden van dergelijke invoering 
onderzocht (o.a. risico op concurrentievervalsing t.o.v. andere havengebieden). Overleg moet 
er voor zorgen een draagvlak bij de transportsector te creëren.   

 
A14. Stimulering van een meer efficiënte logistieke planning voor vrachtverkeer in de Haven 

van Antwerpen: Deze actie wordt reeds continu uitgevoerd door privé-bedrijven (zoals 
TriVizor) en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Enkele voorbeelden van privé 
initiatieven zijn:  
• Bij het systeem van vooraanmelding is er tussen de terminal operators, transporteur en 
expediteur een datacommunicatiesysteem ontwikkeld. De transporteur kan op deze manier 
achterhalen wat de status van zijn documenten is en vertrekt pas wanneer alle documenten in 
orde zijn. Zo worden onnodige ritten vermeden. 
• Tussen verschillende transporteurs is een initiatief genomen rond communicatie van 
transporten. Lege ritten worden op deze manier vermeden. 
 

A15. Milieuvriendelijke verplaatsingen door Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: eigen 
activiteiten auditen en maatregelen treffen (vb leasing/aankoop van milieuvriendelijker en 
beter op de verplaatsingsbehoeften afgestemd gebruik van voertuigen, leasing/aankoop van 
dienstfietsen voor korte afstandsverplaatsingen tijdens de werkuren),  niet enkel met het oog 
op de eigen reductie maar ook als voorbeeld naar het bedrijfsleven toe en in het kader van 
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kennisopbouw + opmaak van een bedrijfsvervoersplan, waarin de duurzame transportmodi 
bovenaan de zgn. Ladder van Lansink staan, t.b.v. het woon – werkverkeer + sensibiliseren 
en informeren omtrent het milieuaspect bij aankoop van nieuwe voertuigen en energiezuinig 
rijgedrag + stimulering van een meer efficiënte logistieke planning voor vrachtverkeer (minder 
leegrijden) door te trachten vervoersmaatschappijen ertoe te bewegen zo veel mogelijk 
goederenstromen te bundelen voor spoor, binnenvaart en wegverkeer (acties Gemeentelijk 
Havenbedrijf van Antwerpen, 2008-2009) 

 
Steden en gemeenten algemeen 

 
B1. Via de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 worden steden en gemeenten financieel 

ondersteund bij het in kaart brengen van knelpunten met CAR-Vlaanderen of een 
gelijkwaardig model, het opstellen van een actieplan en de uitvoering van maatregelen 
(www.samenwerkingsovereenkomst.be). In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is de link 
tussen mobiliteit en luchtverontreiniging diepgaander uitgewerkt dan in de vorige 
samenwerkingsovereenkomst 2005-2007.    
Lokale overheden kunnen elk jaar financiële ondersteuning krijgen:  

- Op onderscheidingsniveau wordt gewerkt met een puntensysteem. Als de gemeenten 
door het uitvoeren van verschillende mogelijke acties over de verschillende thema’s 
heen in totaal 35 punten verzameld dan krijgt ze een subsidie die 30.000€ x het 
maximum aantal voltijdse equivalenten duurzaamheidsambtenaren (zoals bepaald in 
de contracttekst) bedraagt.  

- Op projectniveau wordt 50 % van de directe kosten terugbetaald, met uitzondering 
van de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen (30 % terugbetaald). De maximale 
subsidie hangt af van de projectenveloppe die de gemeente ter beschikking krijgt. In 
oktober wordt berekend aan de hand van inwonersaantal en oppervlakte 
grondgebied, hoeveel de gemeente het volgende jaar kan besteden via het 
projectniveau, over alle 10 thema's heen.  

B2. De Vlaamse overheid stelt het stratenmodel (CAR-Vlaanderen) ter beschikking aan lokale 
overheden. Met dit model kunnen ze de impact van binnenstedelijk verkeer op de plaatselijke 
luchtkwaliteit modelleren. Tevens kan de impact van enkele maatregelen (zoals 
snelheidsbeperkingen, doorstromingsmaatregelen) worden nagegaan. Dit model is ontwikkeld 
in 2006 en werd recent geactualiseerd. In het geactualiseerde model zullen de lokale 
overheden voortaan ook de lokale impact van een milieuzone kunnen nagaan. Voor de 
toepassing van het model worden steden en gemeenten financieel ondersteund (zie B1).  

 

Actieplan voor de stad Antwerpen 

 
E1. Stimuleren van milieuvriendelijke vervoersmodi 

Via de uitvoering van het mobiliteitsplan Antwerpen14 worden verschillende acties 
ondernomen die een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Tevens wordt bij uitwerking 
en uitvoering van plannen en projecten met een invloed op de mobiliteit rekening gehouden 
met de effecten van het verkeer op de luchtkwaliteit en indien nodig worden mitigerende 
maatregelen uitgevoerd. Hiertoe werd de impact van het mobiliteitsplan op de luchtkwaliteit 
modelmatig doorgerekend. In  2010 – 2011 wordt verder gediscussieerd over de afstemming 
van maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit en de beheersing van 
geluidsoverlast op het nieuwe mobiliteitsplan. De actieplannen in verband met milieuhinder 
zullen worden goedgekeurd in het voorjaar van 2011.   

� ACTIES OM HET TE VOET GAAN TE STIMULEREN: 
- de aanleg van brede en comfortabele voetpaden, met aandacht voor de 

oversteekbaarheid van drukke wegen om het te voet gaan in de stad te stimuleren. 
De stad kan hiervoor gedeeltelijk rekenen op een financiering van de Vlaamse 
overheid in kader van het zogenaamde stoepenplan.  

� ACTIES OM HET FIETSGEBRUIK TE STIMULEREN 

                                                      
14 www.antwerpen.be/mobiliteitsplan 



 
 
 

60

- aanleg van nieuwe fietspaden en de verbetering van bestaande fietspaden. In het 
bestuursakkoord van de stad is de realisatie van 100 km nieuwe fietspaden tegen 
2012 als doelstelling opgenomen. Er werden 49 km nieuwe fietspaden aangelegd in 
de periode van 2007-2009, 16 km bestaande fietspaden werden heraangelegd. Tegen 
2013 zullen nog 53 km nieuwe fietspaden worden aangelegd en 20 km fietspad 
worden heraangelegd. Ondertussen gebeurt 21 % van de functionele verplaatsingen 
al met de fiets. De stad telt momenteel al een 700 km fietspaden (ten opzichten van 
1160 km weginfrastructuur). 

- aanleg van extra fietsenstallingen op strategische locaties, zoals stations, 
bibliotheken, stadsdiensten, …De stad heeft hiervoor een fietsparkeerplan opgesteld 
dat samen met GAPA wordt uitgevoerd (zie E2). 

- bike and rides worden voorzien aan openbare vervoersknooppunten. De stad werkt 
bovendien aan een systeem van publieke fietsen (zoals in Madrid, Parijs, Duitsland, 
…) 

� ACTIES M.B.T. HET GOEDERENVERVOER 
- vrachtverkeer wordt omgeleid en uit woongebieden geweerd. 
- uitbouw van goed uitgeruste parkings voor vrachtwagens nabij invalswegen en 

buurten met weinig bebouwing. 
- uitbouw van aparte toe- en afritten langs de A12 voor vrachtwagens zodat 

vrachtverkeer en lokaal verkeer gescheiden worden. 
- verbreden en verdiepen Albertkanaal en aanleg bijkomende laad- en loskades om de 

bereikbaarheid te water voor bedrijven te verbeteren. 

� ACTIES OM HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR VERVOER TE STIMULEREN 
- uitbreiding van het bestaande bus- en tramnetwerk (zie Masterplan Antwerpen en het 

Pegasusplan) 
- verbeteren openbaar vervoeraanbod van en naar de P&R’s 
- verbeteren van de doorstroming 
- stimuleren van taxigebruik als alternatieve vorm van collectief vervoer, door het 

openstellen van de vrije tram- en busbanen en door voldoende taxistaanplaatsen te 
voorzien 

- gebruik openbaar vervoer bij evenementen wordt gestimuleerd (gratis openbaar 
vervoerticket bij ticket voor evenementen) 

� ACTIES M.B.T. HET PRIVÉVERVOER 
- omleiden van doorgaand verkeer uit de lokale woonkernen 
- aanleg van een stedelijke ringweg om het doorgaand verkeer van het stedelijke 

verkeer af te scheiden 
- weren van autoverkeer in de centra door het heraanleggen van wegen, het invoeren 

van eenrichtingsverkeer, de invoering van zones 30, het voeren van een geïntegreerd 
parkeerbeleid 

- categorisatie van de wegen met een aangepaste toegelaten maximumsnelheid 
- promotie autodelen 

 
E2: Een duurzaam parkeerbeleid 

Naast het mobiliteitsplan beschikt de stad Antwerpen over een parkeerbeleidsplan15. Het 
uitgangspunt van dit plan is de leefbare stad. Het parkeerbeleidsplan moet de sleutel vormen 
tot een duurzame mobiliteit in Antwerpen. Concreet worden volgende maatregelen in kader 
van dit plan genomen:  

� DIFFERENTIATIE VAN PARKEERTARIEVEN 
- de parkeertarieven en –duur worden gedifferentieerd volgens locatie. Zo nemen de 

tarieven toe naarmate bestuurders het centrum naderen. Verder neemt de maximaal 
toegelaten parkeerduur af dichter bij het centrum. De stad is verdeeld in drie zones: 
een groene, gele en rode zone. In de zone van het historische en commerciële 
centrum is de parkeerduur beperkt tot maximum 3 uur en liggen de tarieven tot drie 
maal hoger dan in de zone buiten de Singel. De kostprijs voor het parkeren op de 
P&R's wordt zo laag mogelijk gehouden.  

                                                      
15 www.parkereninantwerpen.be 
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- in de parkings beheerd door het gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf van Antwerpen 
(GAPA) zijn een aantal elektrische laadpalen voorzien. Elektrische wagens kunnen er 
tijdens het opladen gratis parkeren (en de wagen het eerste jaar ook gratis opladen). 

� MANAGEMENT VAN DE PARKEERPLAATSEN 
- het GAPA stelde een parkeermakelaar aan die op moet zoek gaan naar 

mogelijkheden voor een optimale benutting van de aanwezige parkeerinfrastructuur. 
Hij gaat op zoek naar parkeerfaciliteiten die meervoudig kunnen gebruikt worden 
zodat bewoners 's avonds, 's nachts en tijdens het weekend gebruik kunnen maken 
van bedrijfsparkings in de buurt.  

- het bestaande parkeergeleidingssysteem wordt aangepast. Naast de erkende 
rotatieparkings zullen ook de P&R's, stadsrandparkings en evenementenparkings 
worden aangeduid vanuit de parkeerroutes en hoofdwegen.  

- voor nieuwe ontwikkelingen worden aangepaste parkeernormen gebruikt, afhankelijk 
van de gewenste modal split. Voor bedrijven die goed bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer worden strengere parkeernormen gehanteerd zodat werknemers 
ertoe worden aangezet om het openbaar vervoer te nemen.  

- het gemeentelijk parkeerbedrijf legt nieuwe fietsparkeerplaatsen aan en de 
parkeermakelaar gaat op zoek naar nieuwe potentiële locaties voor fietsenstallingen.  

- voor taxi's en autodeelgroepen worden voorbehouden parkeerplaatsen voorzien. 

E3. Een doorgedreven snelheidshandhaving 
In uitvoering van het Verkeersveiligheidsplan voert de stad Antwerpen een doorgedreven 
snelheidshandhaving uit. Dit moet leiden tot een drastische vermindering van de gereden 
snelheden. Als rustiger en gelijkmatiger wordt gereden heeft dit niet alleen een positieve 
impact op de verkeersveiligheid maar ook op de luchtkwaliteit. De stad heeft een 
snelheidskaart die wordt gebruikt bij projectplanning en handhaving. Daarnaast werd in 2009 
ongeveer 1200 manuren besteed aan snelheidscontroles in 3208 bemande controleposten, 
daarnaast bevinden zich in de stad ook 134 flitspalen (118 op gewestwegen en 16 op 
stadswegen).  

 
E4.uitbouw van een milieuvriendelijk wagenpark binnen de stadsdiensten en ecodrive 

In uitvoering van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd het eigen wagenpark 
geïnventariseerd en werd gestart met de uitbouw van een milieuvriendelijk wagenpark 
(opname milieucriteria in de bestekken, aankoop huisvuilwagens op aardgas, inzet hybride 
wagens, …). Daarnaast organiseerde de stad een cursus ecodrive voor de eigen werknemers. 
Deze maatregel is ook terug te vinden in het Lokaal Kyotoplan van de stad.  

 
E5. een doordacht locatiebeleid 

De ruimtelijke ontwikkeling van een stad heeft een belangrijke impact op de mobiliteit en 
bijgevolg op de leefbaarheid in een stad. De stad Antwerpen wil dan ook een doordacht 
locatiebeleid voeren. De bedoeling hierbij is om de plaats van de activiteiten maximaal af te 
stemmen op de bereikbaarheid van een plek. In het gemeentelijk structuurplan is opgenomen 
dat nieuwe grote ontwikkelingsgebieden zich bij voorkeur situeren op belangrijke knooppunten 
van openbaar vervoer (bvb. kantoorontwikkelingen, bedrijventerreinen, toplocaties). De 
bedoeling is om zo een modale shift te realiseren naar het openbaar vervoer. Twee derden 
van de bedrijven in Antwerpen is gelegen op minder dan 5 minuten stappen van een bushalte. 
Ook een optimale verweving van functies heeft een positieve invloed op het 
verplaatsingsgedrag. Als mensen kunnen winkelen, werken en wonen in eenzelfde gebied 
daalt de transportvraag waardoor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen daalt. Vb. Het 
RUP Nieuw Zuid: het plan omvat de inplanting van een nieuwe woonwijk, verweven met 
openbare functies, kantoren en winkels.  Al deze functies zijn bovendien goed bereikbaar via 
het openbaar vervoer. Dit RUP vormt dan ook een goed praktijkvoorbeeld van een doordacht 
locatiebeleid en het streven naar een verweving van functies.  

 

Scheepvaart 

 
C1. Subsidie voor emissiereducerende vaartuigen of technologieën 
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C1(1). Een Vlaams impulsprogramma emissiearme binnenvaart werd door de Vlaamse 
overheid opgezet voor de periode 2007 – 2011. Dit omvat ondermeer een  steunregeling voor 
de vervanging van bestaande motor door nieuwe, plaatsing emissiearme motor in 
nieuwbouwschip (niet meer van toepassing sinds inwerkingtreding CCRII norm), ombouw 
(retrofit) van bestaande scheepsdieselmotor. In 2007 werd 350.000 euro subsidie toegekend. 
Voor 2008 werd het bedrag opgetrokken tot 600.000 euro. Tot 30 juni 2007 – de datum 
waarop de nieuwe CCR II normen van kracht werden – konden steunaanvragen worden 
ingediend voor de aankoop van CCR II of fase IIIa motoren.  

 
C1(2). Verlenging impulsprogramma. Aanvragen in het kader van het Vlaamse 

impulsprogramma emissiearme binnenvaart (zie C1) voor aanpassingen van bestaande 
motoren (retrofitten met deNOx-installatie) kunnen ingediend worden tot eind 2011. Een studie 
in opdracht van het departement LNE (zie ook C5) onderzocht of dit subsidieprogramma kan 
verlengd en uitgebreid worden. De studie onderzocht eveneens of andere 
emissiereducerende maatregelen kunnen worden genomen, vooral na inwerkingtreding van 
richtlijn 2009/30/EG en de verplichting van 10 ppm zwavelgehalte (1 januari 2011). 

 
C 2. Versterkte controle van het zwavelgehalte van (zee)scheepsbrandstof 

De controle van de brandstof in zeeschepen valt onder de unieke bevoegdheid en wordt 
uitgevoerd door Port State Control van FOD Mobiliteit. Zij laten een 200-tal analyses per jaar 
uitvoeren. Omwille van de problematiek van overschrijding van het toegelaten zwavelgehalte, 
wordt eveneens een uniforme regeling uitgewerkt om te komen tot een officiële erkenning van 
bunkerbedrijven. In het kader van MARPOL Annex VI moet elke lidstaat een lijst van erkende 
bunkerbedrijven overmaken aan IMO. De krachtlijnen van de regeling/procedure zijn: 

- Code van Goede Praktijken onderschrijven, 
- voorlegging van certificaten, 
- voorafgaandelijke elektronische notificatie aan douane, onder andere om het 

bunkeren beter te volgen, 
- mogelijkheid om de kwaliteit van de bunkers te verifiëren door een gekwalificeerd 

labo. 

 
C3. Walstroom 
 
C3(1). De havens en waterwegbeheerders inventariseerden de walstroomvoorzieningen. 

Walstroom wordt op verschillende locaties (waterwegen en havens) in Vlaanderen reeds ter 
beschikking gesteld van de binnenvaart, de sleep- en baggerdiensten, de vlotkranen en het 
droogdokkencomplex, de pleziervaart en de woonboten in havengebied. Er wordt overlegd 
met de binnenvaartsector omtrent de aanleg van bijkomende walstroomvoorzieningen in het 
havengebied. De Haven van Antwerpen biedt eveneens een financiële ondersteuning aan 
private investeringen voor walstroomvoorzieningen en het havenbedrijf treedt op als 
infrastructuurbeheerder die instaat voor de bouw van walstroomvoorzieningen in het 
havengebied. Onderzoek heeft aangetoond dat elke investering van geval tot geval moet 
beoordeeld worden. Momenteel worden bij (ver)nieuwbouwprojecten van kaaien reeds 
wachtbuizen voorzien die de latere inbouw van walstroominfrastructuur moeten 
vergemakkelijken. Onderzoek door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft echter 
aangetoond dat niet zozeer het aantal aansluitposten voor walstroom voor de binnenvaart de 
belemmerende factor was, maar vooral de uniformiteit, de prijs van de elektriciteit en het 
betaalsysteem. Om de toegankelijkheid van het systeem te verbeteren zijn verschillende 
pistes en gebeurt overleg tussen de verschillende havenbedrijven en waterwegbeheerders in 
Vlaanderen. Het GHA neemt de volgende acties: (1) geleidelijke vernieuwing van de 
walstroomkasten; (2) modernisering van het betaalsysteem; (3) halvering van de prijs van de 
walstroom sinds 01.01.2010  en op sommige locaties is walstroom in 2011 gratis... 

 
C3(2). Via de ecologiepremie (zie A1(1) wordt walstroomvoorziening financieel ondersteund.  
 
C3(3). In 2009 startte er een proefproject om walstroom ter beschikking te stellen voor 

zeeschepen. Niet alleen het hoog vermogen dat gegenereerd moet worden is een unicum, 
ook het soort schepen dat erdoor zal kunnen bediend worden als de technische installaties die 
ervoor moeten worden ingezet, maken van dit project een absolute primeur. 
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C4. Environmental Shipping Index (ESI) en differentiatie van haventarieven 
C4(1). Het Havenbedrijf van Antwerpen verkende samen met andere havens in de range 

Hamburg-Le Havre de mogelijkheden om tot een gezamenlijk instrument te komen waarmee 
de milieuperformantie van zeeschepen kan beoordeeld worden op een uniforme, 
havenoverschrijdende wijze. Dit instrument – de Environmental Shipping Index - werd 
ondertussen uitgewerkt voor het milieuthema lucht (emissies van NOx en PM).  
Voor de haven van Antwerpen werd de financiële impact gesimuleerd van de toepassing van 
deze ESI, bijvoorbeeld indien schepen die minimaal een bepaalde ESI-score behalen een 
reductie van 5 of 10% op hun havenrechten zouden krijgen. De Haven van Antwerpen heeft 
800.000 euro voorzien voor ESI in 2011. 

 
C4(2). Om de haventarieven voor de binnenvaart te differentiëren is een gecentraliseerde 

databank met scheepskarakteristieken nodig en trajectcontrole door middel van AIS. Op basis 
van een short-list van emissiereducerende maatregelen in de binnenvaart zullen de gegevens 
opgevraagd worden wanneer schepen zich aanmelden en ingevoerd worden in een 
bestaande databank van het Antwerps Havenbedrijf. 

 
C5. Studie ‘lokale maatregelen voor emissiereductie van binnenvaartemissies’:  

In opdracht van het departement LNE werd een studie-opdracht uitgevoerd waarin voor de 
binnenvaart de meest kostenefficiënte en emissie-reducerende maatregelen zodra de nieuwe 
richtlijn brandstof-kwaliteit (met 10 ppm zwavelgehalte voor de binnenvaart) van kracht gaat, 
worden opgelijst. In deze studie werden een longlist en een shortlist van mogelijke 
emissiereducerende maatregelen voor de binnenvaart bestudeerd. Voor de maatregelen op 
de shortlist werden in detail de emissiereductie per motor, de financiële kost (operationeel en 
investeringskost) en de jaarlijkse emissiereductie berekend. 

 
C6. Stimuleren van het gebruik van laagzwavelige brandstof 

Brandstof met 10 ppm S-gehalte werd sinds 2009 en 2010 vervroegd in gebruik genomen 
door verschillende overheden voor hun scheepvaartvloot (Vlaamse overheid, havenbedrijven) 
als voorbeeldfunctie. Er werd actie ondernomen om deze brandstof ook door de commerciële 
binnenvaart vervroegd in gebruik te laten nemen maar de beschikbaarheid en de 
bevoorrading van deze brandstof bij de raffinaderijen liet dat niet toe. Vanaf 1 januari 2011 
werd het zwavelgehalte naar 0,001% (10 ppm) (richtlijn 2009/30/EG) verminderd.Voordien 
werd het zwavelgehalte van 0,2% (2000 ppm) verminderd naar 0,1% (1000 ppm) in 2008 
(richtlijn 1999/32/EG en richtlijn 2005/33/EG).  

 
C7. (Wacht)tijden van de schepen in de havens beperken, verhogen operationele efficiëntie en 

betere afstemming terminaloperatoren en binnenvaart (BTS) 
 
C7(1). Sensibilisatie rond het verhogen van de operationele efficiëntie door de tijd die de schepen 

in de haven doorbrengen te reduceren (door efficiënter laden en lossen, manoeuvreren,…) en 
door een verhoogde benutting van de capaciteit van de schepen. Uit de meest recente 
gegevens van Ocean Shipping Consultants betreffende de kraanproductiviteit van 
containerterminals blijkt alvast dat containers in Antwerpen reeds gelost worden aan een 
hogere productiviteit dan de andere rangehavens. Dit betekent dat containerschepen bij 
eenzelfde overslag minder lang in Antwerpen verblijven. 

 
 
C7(2). Voor de binnenvaart wordt rendementsverbetering nagestreefd via het Barge Traffic 

system (BTS). Het BTS-systeem was één van de 3 modules van het Port Community Services 
Project dat in 2004 werd opgestart door een samenwerking van de Vlaamse havenbedrijven, 
de Vlaamse Havenvereniging, de Vlaamse overheid en het Instituut voor Wetenschappelijk en 
Technologisch onderzoek (IWT). Dit project verbetert de uitwisseling van informatie van 
ketenrolspelers waardoor planning en bijsturen van operationele activiteiten kan 
geoptimaliseerd worden. Door dit project te kaderen in een overkoepelend port community 
project kan de informatie-uitwisseling verrijkt worden. Begin 2007 is deze samenwerking 
uitgemond in de creatie van een website waarop de verschillende rolspelers in de trafiek van 
containers zich moeten aanmelden. In 2009 werd BTS2 in de steigers gezet, een verbeterde 
versie van BTS. Er wordt gepland om dit systeem uit te breiden naar de tankvaart en om 
milieukarakteristieken van binnenschepen mee op te nemen in de BTS-databank. 
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C8. Ecovaren 

Het Antwerps Havenbedrijf focust momenteel als bedrijfsinterne milieuzorg-taak 
‘milieuvriendelijk aankoopbeleid’ op de sleepboten aangezien zij de grootste 
gasolieverbruikers en dus luchtvervuilers zijn van de GHA-vloot. Er zullen vermogenmetingen 
gebeuren met het oog op eventuele hybridisering. Aansluitend zullen deze resultaten gebruikt 
worden om de bemanning aan te sturen inzake energiezuiniger varen. Promotie Binnenvaart 
Vlaanderen heeft het communicatie-initiatief ’10 tips om energiezuiniger te varen’ gelanceerd. 
Er wordt ook gedacht aan stimuleren via subsidie voor het inbouwen van een tempomaat. Dit 
is een mechanisch/elektronisch toestel dat het ontwikkelde motorvermogen afstemt op de 
werkelijke behoeften. Zodoende wordt automatisch brandstof bespaard. Ook de Vlaamse 
overheid stimuleert ‘ecovaren’ bij de schippers van haar vloot (overzetten, loodsboten en 
andere beheerd door DAB Vloot, totaal 45 vaartuigen). Dit kadert in de voorbeeldfunctie van 
de Vlaamse overheid. 

 
C9. Bevorderen van de binnenvaart 

Op basis van het belang in internationaal verband en op basis van de hoofdfunctie wordt het 
Vlaamse waterwegennet in het RSV ingedeeld in een hoofdwaterwegennet en een secundair 
netwerk. Het hoofdwaterwegennet verzorgt de verbindingen van (inter)nationaal en Vlaams 
niveau. Het secundair waterwegennet heeft een complementaire functie en zorgt voor de 
toevoer (een verzamelnet) naar het hoofdwaterwegennet. Op dit netwerk werden een aantal 
investeringen gepland om knelpunten weg te werken. 

 
Het ‘Flanders Inland Shipping Network’ werd opgericht binnen het project ‘Flanders Logistics’. 
In 2007 werd ook het steunpunt Beleidsrelevant onderzoek mobiliteit en openbare Werken 
opgestart waaronder het Steunpunt goederenstromen. 

 
Verscheidene initiatieven om via innovatieve projecten nieuwe vervoersconcepten te 
ontwikkelen of bepaalde goederensoorten via het water te vervoeren zijn in uitvoering. Het 
gebruik van telematica toepassingen op het vaarwegennetwerk moet toelaten om 
verkeersstromen beter en veiliger aan te sturen en bij te dragen tot een optimalisatie van de 
infrastructuurbenutting en de transportplanning. De waterwegbeheerders bouwen verder aan 
het RIS (River Information services) waardoor de waterwegbeheerder het verkeer op de 
waterweg optimaal, vlot en veilig zal kunnen organiseren. Systemen zoals River Information 
Services (RIS) en Automatic Identification System (AIS) laten de uitwisseling van data zoals 
naam, positie, snelheid, richting, diepgang en lading tussen schepen onderling, 
infrastructuurbeheerders en andere stakeholders aan de wal toe. In Vlaanderen worden deze 
systemen reeds toegepast of geïmplementeerd op de grotere waterwegen (klasse IV of hoger 
en in de havens). 

 
Andere maatregelen ter bevordering van het gebruik van de binnenvaart: 

- subsidies laad- en loskades; 
- automatisering van sluizen, verbreden kanalen; 
- vermindering van de vaarrechten; 
- elektronische beurs; 
- investeringen via Publiek-Private samenwerking (PPS) voor de bouw van kaaimuren 

en de ontwikkeling van watergebonden bedrijventerreinen; 

 
Ism VOKA, Unizo (de werkgeversorganisaties) en de waterwegbeheerders werden vanaf 2006 
transportdeskundigen aangesteld die een doorlichting van de optimalisering van 
goederenstromen bij ondernemingen uitvoeren. Deze transportdeskundigen (TRP) in te zetten. 
Die helpen ondernemingen bij de integratie van de binnenvaart in hun vervoersketen. 

 
Niet voor de weg bestemde mobiele machines 
 
H1. Ecologiepremie 

Via de ecologiepremie wordt een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid gegeven 
aan ondernemingen die investeringen realiseren in volgende technologieën: roetfilter, 
selectieve katalytische reductie-installatie (SCR), ombouw naar aardgas, hybride 
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aangedreven en door aardgas aangedreven niet voor de weg bestemde mobiele machines. 
Zie A1(1) 

 
H2. Subsidie voor emissiereducerende machines of technologieën 

Een opdracht voor de uitwerking van een impulsprogramma voor havengebonden werktuigen 
werd uitgevoerd (2010-2011) in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Eigen 
activiteiten auditen en maatregelen treffen (vb aankoop van milieuvriendelijke machines – 
mobiele kranen en vlotkranen - en retrofit van bestaande machines), niet enkel met het oog op de 
eigen reductie maar ook als voorbeeld naar het bedrijfsleven en in het kader van kennisopbouw, 
gebeurt in een latere fase.  

 
Spoorverkeer 
 
G1. Uitbreiden goederenvervoer per spoor (Zie ook A12). 

Er werd een PPS-constructie opgezet voor de projecten Liefkenshoekspoortunnel waardoor de 
spoorwegmaatschappijen over de nodige capaciteit beschikken om hun marktaandeel in het 
containervervoer per spoor van en naar Antwerpen substantieel uit te breiden. 
Een PPS-samenwerking leidde oa tot de opstart van de zgn. combinant-spoorwegterminal die op 
jaarbasis 150.000 containers van de weg kan halen en op de trein zetten.  
 
Daarnaast werd het Intra Port Rail Solutions-project opgestart. Dit project heeft als doel om 
voornamelijk het spoorverkeer binnen de Antwerpse haven te optimaliseren.  
Er wordt ook actie ondernomen om modal split te integreren in het concessiebeleid voor de 
Haven van Antwerpen om tot structurele oplossingen te komen in deze materies.  

 
G2. Acties naar goederenvervoer per spoor.  

Overal waar mogelijk, zijn de spooroperatoren reeds overgeschakeld op elektrische tractie, 
omdat die een stuk energie-efficiënter is dan dieselmotoren. Op rangeersporen, zoals in het 
havengebied, is het niet kostenefficiënt om alle sporen te elektrificieren. Bij inactiviteit worden 
locomotieven, voor zover technisch mogelijk, stil gelegd. Een recent technologisch initiatief is de 
overschakeling naar ultralaagzwavelige brandstof (10 ppm), waar momenteel, voor dergelijke 
machines, 1000 ppm (0.1 %) nog de norm is. Verder faciliteert het GHA bij de NMBS het 
optimaliseren van het zgn. Last Mile-transport. Dit is een vorm van spoorgewijs natransport, 
waarbij een trein, na aankomst in Main Hub, uit elkaar gerafeld wordt, zodat iedere wagon bij zijn 
specifieke bestemming kan gebracht worden. Vroeger vergde dit vaak nogal wat tijd (omdat hier 
telkens een locomotief voor ingezet moet worden), met als gevolg dat niet alleen de vrachtwagen 
gekozen werd voor het natransport van deze goederen, maar zelfs voor het ganse traject. 
 

Industriële bronnen 

D1. Bij de raffinaderijen zijn sinds 2005 voor de katalytische crackers strengere normen in voege en 
werden de bubbelemissienormen voor de raffinaderij als geheel in 2 stappen aangescherpt 
tussen 2004 en 2010 (voor zowel SO2, NOx als PM).  

 
D2. Voor stookinstallaties zijn strengere normen dan deze vermeld in de LCP-richtlijn van 

toepassing vanaf 2008 (voor zowel SO2, NOx als PM); bij de omzetting van de LCP-richtlijn 
werden ook de normen voor de kleine en middelgrote stookinstallaties (<50 MW th) en de 
stationaire motoren aangepast (besluit Vlaamse Regering uit 2005). Voor nieuw vergunde 
installaties waren er onmiddellijk strengere grenswaarden; voor de bestaande installaties werd 
een overgangstermijn voorzien tot 1 januari 2008. Vanaf 2010 zijn nog strengere normen van 
kracht voor de nieuw vergunde grote stookinstallaties. Voor nieuw te vergunnen grote 
stookinstallaties is warmtekrachtkoppeling verplicht indien technisch en economisch haalbaar. 

 
D3. Met de elektriciteitssector werd voor de periode 2010 - 2014 een tweede  

milieubeleidsovereenkomst afgesloten (de eerste liep over de periode 2004 – 2009). De 
overeenkomst heeft betrekking op emissies van SO2 en NOx en zal ook een reductie van de 
emissies van fijn stof met zich meebrengen.  
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D4. Met zowel de federatie van chemische bedrijven als met de glasproducenten in Vlaanderen 
werd een milieubeleidsovereenkomst afgesloten met het oog op de reductie van de NOx-
emissies van beide sectoren. Deze MBO’s lopen tot 2014. 

 
D5. Bij de beoordeling van milieuvergunningsdossiers in het algemeen en evaluatie van 

vergunningen in kader van IPPC-toetsing: emissies maximaal beperken door het voorstellen 
van bijkomende voorwaarden op basis van best beschikbare technieken (BBT). Hierbij wordt 
rekening gehouden met de mogelijke impact van de emissies van het bedrijf op de luchtkwaliteit 
(op basis van gegevens uit de milieuvergunningsaanvraag zoals emissiemetingen, het  type 
bedrijf,  gegevens uit een MER). Sinds 2004 is de afdeling Milieu-inspectie gestart met 
specifieke GPBV(IPPC)-inspectiecampagnes, in eerste instantie in de chemiesector. Een 
GPBV-inspectie is uitgebreider, diepgaander en meer divers dan de traditionele multi-
disciplinaire controles. Bijkomende klemtonen tijdens de inspecties zijn de geïntegreerde en de 
preventieve aanpak en er komen nieuwe thema’s aan bod (grondstoffen, energie, evaluatie 
BBT en milieukwaliteitsnormen.  

 
D6. Economische instrumenten: De mogelijkheden om een economisch instrument (heffingen en 

handelssystemen) in te voeren voor NOx en SO2, en de gevolgen ervan (reductie-inspanningen 
en kosten per sector) werden onderzocht. De Vlaamse Regering besliste in 2007, om vanaf 
2008 of 2009 een tijdelijke NOx-heffing in te voeren tenzij een akkoord wordt bereikt over een 
ander instrument (wijziging  wetgeving of milieubeleidsovereenkomsten). Met zowel de 
chemiesector, de glasproducenten als de elektriciteitsproducenten werden een 
milieubeleidsovereenkomst afgesloten; met de grootste staalproducent loopt de bespreking over 
een convenant nog, waardoor voorlopig geen heffing zal worden ingevoerd. Het voorbereidende 
studiewerk is evenwel afgerond, zodat als zou blijken dat de overeenkomsten niet het gewenste 
resultaat opleveren alsnog op korte termijn een heffing kan worden ingevoerd. 

 
D7. Bedrijfsspecifieke maatregelen voor SO2 en NOx: Naar aanleiding van de NEC-richtlijn1 werd 

door de Vlaamse administratie een uitgebreid studieprogramma opgestart waarin per industriële 
sector het reductiepotentieel in kaart werd gebracht. Deze waren de basis voor besprekingen 
met de diverse sectoren over bijkomende reducties. Dit heeft geleid tot een aantal van de in dit 
document besproken maatregelen, maar in een aantal gevallen ook tot meer specifieke 
maatregelen op installatieniveau (zoals bvb. de inzet van antraciet in de sinterfabrieken i.p.v. 
cokesgruis of een scrubber op een eenheid in de chemische sector). Deze maatregelen  werden 
in een aantal gevallen opgelegd via de milieuvergunning,  in andere gevallen genomen n.a.v. de 
lopende besprekingen en in nog andere gevallen genomen op initiatief van het bedrijf zelf. 

 
D8. Intensifiëring van het REG-plan: Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen beschikt in 

hoedanigheid van distributienetbeheerder over een REG-plan. Dit plan ondersteunt bedrijven 
die willen investeren in energie-efficiëntie. Het REG-plan bevat 59 acties naar industriële 
afnemers toe. Uit evaluatie blijkt dat de havengebonden bedrijven slechts een (zeer) beperkt 
aantal mogelijkheden van het REG-plan benutten. Een aantal interessante acties wordt 
systematisch niet benut.  
Het havenbedrijf plant volgende verdere acties: 

- Interne Opleiding : Verantwoordelijken van het bouwloket worden opgeleid teneinde 
het  REG-plan beter te communiceren tijdens de fase van de bouwaanvraag. 

- Bepleiten bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA) om ons REG-plan in de komende 
jaren verder af te stemmen op havenspecifieke activiteiten.  

- Communicatie en sensibilisering:  actiever communiceren van de mogelijkheden van 
het REG-plan naar de havengemeenschap (via RADAR, via persoonlijke contacten, 
etc.) 

 
Huishoudens en tertiaire sector 
F1. Besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en het nazicht van 

stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm 
verbruikswater16 werd afgekondigd 8 december 2006. In dit besluit worden o.a. minimale 

                                                      
16 http://www.juridat.be/cgi_loi/wetgeving.pl 
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rendementen voor de verwarmingstoestellen bepaald; deze bepalingen hebben een gunstige 
impact op de uitstoot van NOx. 

 
F2.  Handhaving van de stookomstandigheden en rookhinder bij windstil weer en mist. In het 

kader van de samenwerkingsovereenkomst heeft de Vlaamse overheid een ontwerp 
politiereglement opgesteld ter handhaving van de stookomstandigheden en rookhinder bij 
ondermeer windstil weer en mist en worden de steden en gemeenten gestimuleerd dit ontwerp 
op te nemen. Het ontwerp bevat onder andere dat houtkachels en open haarden geen 
geurhinder of hinder van roet en rook mogen veroorzaken enerzijds en een verbod op het 
verbranden in houtkachels bij windstilte en mist, met uitzondering van ruimten waarbij 
houtverbranding de enige vorm van verwarming is anderzijds.  

 
F3 – F4. Sensibilisering naar het correct gebruik van kachels via het verspreiden van de folder 

“slimmer stoken” (sinds 2003) en sensibilisering tegen open vuurtjes (sluikverbranden) in de tuin 
(sinds 2002). Er is besloten om in de periode 2011 – 2012  een vernieuwde 
sensibiliseringcampagne op te starten.  

 
F5.  Het KB inzake productnormering voor huishoudelijke stookinstallaties op vaste 

brandstoffen en KB voor de samenstelling van pellets werden in 2010 gepubliceerd.  
 

F6.  Productnormering voor olie en gasgestookte installaties met een vermogen tot 400 kW: 
In 2004 werd een KB gepubliceerd "tot regeling van de NOx- en CO-emissieniveaus voor de 
olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels, luchtverwarmers en branders met een 
nominale belasting gelijk aan of lager dan 400 kW". De productnormen hierin zijn van kracht 
vanaf 2005. Dit besluit met verscherpte emissienormen werd aangepast in 2009 en een verdere 
verstrenging (voornamelijk voor NOx) wordt momenteel onderzocht. 

 
F7.  Het actieplan energiezorg bij de Vlaamse overheid 2006-2010 werd goedgekeurd. Dit omvat 

onder meer: aankoop van minstens 12% hernieuwbare elektriciteit:  (ondertussen 
overgeschakeld naar 100% groene elektriciteit); pilootprojecten m.b.t. de opwekking van 
hernieuwbare energie en uitvoering van de haalbare projecten; haalbaarheid van WKK voor 
grote nieuwbouwprojecten onderzoeken (reeds 1 WKK geïnstalleerd). Zie 
http://www.lne.be/campagnes/milieuzorg-in-de-vlaamse-overheid/werken-aan/energie/acties-
energie-1/1actieplan_energiezorg_060630_def.pdf.  

 
 
Onderzoeken Milieu & Gezondheid 

 
J1:  Onderzoek gezondheid: Het Steunpunt Milieu en Gezondheid, een samenwerkingsverband 

tussen alle Vlaamse universiteiten en verschillende onderzoeksinstellingen, voert in opdracht 
van de Vlaamse overheid sinds 2002 onderzoek uit naar de relatie tussen milieuvervuiling en 
gezondheid. Dit is onder meer humane biomonitoring, of het meten van vervuilende stoffen en 
gezondheidseffecten in de mens zelf (bvb via bloed of urine). In navolging hiervan werd 
ondermeer het Actieplan Astma opgesteld. In uitvoering van dit actieplan is in 2011 een 
onderzoek lopend naar de invloed van verkeer op de gezondheid.  
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