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1 Samenvatting: overzicht ISO 14001-indicatoren  

1.1 Evolutie milieuprestaties 

 
 

Milieuaspect: naam 
indicator 

Meetwaarde  Streefwaarde Referen-
tiejaar 

Evolutie t.o.v. re-
ferentiejaar 

Klimaat en energie     

Netto broeikasgasuitstoot 
laatste meting (2018) 

19.020 kg CO2-eq Compensatie 
vanaf 20201 

2008 - 77 %2 

Warmteverbruik 74.240,39 kWh  20173 – 45,61 % 

Warmteverbruik per 
graaddag 

50 kWh 
(74.240,39/1490,20 = 
49,8191 ) 

 2017 – 35,42 % 

Elektriciteitsverbruik 96.882 kWh  2010 – 55,60 % 

Hernieuwbare energie 

(warmtepomp) 

68.256 kWh   2017 NVT 

Aandeel HE 43 % 13 % tegen 

2020 

NVT OK, ruim > 13% 

Water     

Waterverbruik 197 m³  2016 – 51,36 % 

Aandeel hemelwater  NVT   NVT 

Papier     

Papierverbruik intern 

(printers en copycenter) 

13,5 k vellen  20144 – 61,04 % 

Papierverbruik extern 

(drukkers) 

113 vellen  2016 – 95,65 % 

Afval     

Totaal Afval volume 0,78 ton  20195 – 73,09 % 

Aandeel restafval 92 %  2019  

Gebouw en wagens     

Duurzaamheidsscore 

patrimonium entiteit 

50 % 

 

 2014 – 1 % 

 

 
  

 
1 Resterende uitstoot wordt gecompenseerd voor volledige provincie vanaf eind 2020 
2 De omschakeling naar ‘klimaatneutrale groene stroom’ valt sterk op bij HC, dat op elektriciteit 
wordt verwarmd 
3 2017 was het eerste jaar met een tussenmeter voor accumulatieverwarming op elektriciteit 
4 2014 was het eerste volledige jaar waar HC via provinciaal raamcontract met Ricoh werkte 
5 Sept 2018 terug opgestart met weging/telling, dus geen volledig jaar 2018 om te vergelijken, maar 

wel 2019 
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Bespreking 

• Elektriciteitsverbruik 
Uit rapport uit bijlage 1, 2 kan een verdere daling van het elektriciteitsverbruik worden vast-

gesteld. In de loop van 2018 hebben we op het Havencentrum een aantal van de accumula-

tievuren uit de tentoonstellingsruimte uitgeschakeld, aangezien in deze ruimte voorlopig geen 
bezoekers of personeel meer komen.  Het verwarmingsplan werd in 2019 verder geoptimali-

seerd.  Ook het elektriciteitsplan werd geoptimaliseerd, met het plaatsen van sensoren voor 

de verlichting. In 2020 werden er wegens corona geen excursies georganiseerd en werd tele-
werken voor een grote periode verplicht.  Hierdoor zien we eveneens voor 2020 een verdere 

daling aan verbruik. 
Uit rapport in bijlage 3 kunnen we zien dat het grootste verbruik van elektriciteit te wijten is 

aan het verbruik van de accumulatievuren. 

• Waterverbruik 
Uit rapport in bijlage 4 kan een daling van waterverbruik tov 2016 worden vastgesteld, maar 

tov 2018 een stijging.  In schooljaar 2017-2018 werden onze excursies anders georganiseerd 
wegens de wegenwerken op de Scheldelaan.  Het Havencentrum was toen moeilijk bereikbaar 

en vandaar hadden we ervoor gekozen om onze excursies op andere locaties te laten starten 

en eindigen en om ook lunch elders te laten doorgaan.  Hierdoor waren er minder bezoekers 
op het Havencentrum zelf en is hierdoor het waterverbruik in 2018 aanzienlijk gedaald.  In 

schooljaar 2018-2019 startten onze excursies terug meer vanuit het Havencentrum en werd 
er terug meer op het Havencentrum geluncht.  Vandaar een stijging in waterverbruik tov 

2017-2018. 

Voor 2020 zien we opnieuw een daling in het waterverbruik aangezien er in 2020 maar tot 13 
maart 2020 excursies werden georganiseerd wegens corona. 

• Afval 

De afvalgegevens van 2016 tot augustus 2018 zijn onvolledig of onjuist ingevuld (groot per-
soneelsverloop op het HC). Het is niet meer te achterhalen welke eenheden gebruikt zijn. Een 

correcte afvalregistratie werd opgestart vanaf september 2018.  
Afvalgegevens voor 2020 zijn tov 2019 enorm gedaald omdat er op het Havencentrum geen 

excursies werden georganiseerd wegens Corona. Het Havecentrum is vanaf 1 januari 2021 

mee ingestapt in het raamcontract van de Provincie waardoor afvalgegevens automatisch 
worden geregistreerd door afvalophaler Suez. 

• Het energierapport uit bijlage 5 geeft de jaarlijkse doelstelling weer (vanaf 2015 tot 2030) 
dat het energieverbruik met 2,09% per jaar moet verminderen.  Voor het Havencentrum kan 

men zien dat het werkelijke verbruik in dalende lijn verder gaat en lager is dan de jaarlijkse 

doelstelling. 
 

1.2 Evaluatie werking systeem  

 

Systeemaspect OK/NOK  
of aantal 

PLAN – Context en planning  

Omgevingsanalyse geactualiseerd OK 

Milieuaspectenanalyse geactualiseerd OK 

Risico’s en kansen geactualiseerd (zie doelstellingen en mislieuaspectenanalyse) OK 

Doelstellingen OK 

DO - Uitvoering  

Inventaris machines en toestellen geactualiseerd OK 

Inventaris gevaarlijke producten geactualiseerd NOK 

Noodoefening uitgevoerd NOK 

Opgeloste opmerkingen noodoefening jaar -1 NVT 
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Aantal (bijna) milieu-incidenten Geen 

Contractors geregistreerd en geïnformeerd (via werkinstructie) OK 

Aantal duurzame evenementen (volgens gids) NVT 

DO - Gedocumenteerd systeem: werkinstructies milieu  

Milieuveiligheidsregels voor Contractors actueel OK 

Milieuveiligheidsregels voor Huurders NVT 

Voorkomen en Sorteren Afval actueel OK 

Wat Doen Bij Brand - Medewerkers actueel (korte versie) OK 

Wat Doen Bij Brand en Ontploffing actueel (lange versie) In uitvoering 

Omgaan met Gevaarlijke Producten/Gassen actueel NVT 

DO - Vorming en onthaal  

Aantal nieuwe medewerkers die ISO 14001 onthaal kregen geen 

Middelen  

Afvalkosten 0 

Milieukosten (energie, water, …) 20.543,64 € 

CHECK - Audits en opvolging   

Wettelijke keuringen eigenaar 100% 

Wettelijke keuringen gebruiker 92% 

Aantal NC’s audits en milieurondgangen 2020 5 

Aantal opgeloste NC’s en VV’s 2020 27 

Aantal milieuklachten, aanmaningen, PV’s … 0 

ACT   

Beoordelingsverslag tijdig afgewerkt (31 mrt 20206) OK 

Voor APB’s en EVAPs: Beoordelingsverslag als bijlage voor jaarrapport 

bestuursorganen doorgegeven aan stafdienst departement (24 apr 2020) 

OK 

 
Bespreking 

 
• Noodoefening dec 2019 werd uitgesteld. Owv Corona nog geen exacte datum afgesproken.  

De Preventieadviseur zal een moment inplannen van zodra het terug mogelijk is. 

• De werkinstructie ‘wat de doen bij brand en ontploffing’ werd herwerkt en zal verder in 2021 
geëvalueerd en goedgekeurd worden. 

• De lijst inventaris gevaarlijke producten/gassen werd laatst geactualiseerd in oktober 2019.  
Het gaat hier vooral over poetsproducten die in het verleden werden aangekocht.  Momenteel 

kopen we niets anders meer bij en gebruiken we de voorraad verder op.  Van zodra lijst is 

geactualiseerd en blijkt dat de voorraad >50l bedraagt, zullen we het nodige doen om dit te 
melden aan de Stad Antwerpen (zie ook NC interne audit + ultimo-melding 73172). Dit wordt 

verder afgewerkt in 2021) 

• Opgeloste opmerkingen noodoefening 21/09/2018:  
nog 1 openstaande NC = bezoekerslogboek werd niet meegenomen -> wordt verder geëvalu-

eerd bij volgende noodoefening 
• WI afval:  

o Omschakeling naar raamcontract afval vanaf 01/01/2021 

o De werkinstructie afval werd grondig geactualiseerd in 2020 
▪ Extra fracties werden toegevoegd: Plastic folie, harde plastics, piepschuim.  

Deze fracties worden in 2021 verder afgewerkt omdat we intern nog moeten 
bekijken met behulp van de collega’s van de Provincie hoe deze fracties in te 

bedden in het Havencentrum.  Vermits deze fracties slechts sporadisch zullen 

voorkomen is de voorgestelde ophaling (en kost) niet in verhouding.  DLOG be-

 
6 Of 30 april 2020 wanneer uitstel was gevraagd omwille van corona 
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kijkt of de zakken niet centraal kunnen aangekocht worden en of de entiteiten 

dan zakken hiervoor kunnen afnemen. 
▪ Voorstel Suez (zoals ook opgenomen in het bestek van de Provincie) 

• Folies kunnen we ophalen dmv. 300L zakken. Deze halen we op in com-

binatie met de rolcontainer papier en karton. 
o Tarief is 3,95 euro per zak  

o Te bestellen in veelvoud van 50 stuks 

• Isomo kunnen we ophalen in 1000L zakken op afroep. 
o 3,75 euro per zak 

o Te bestellen in veelvoud van 40 stuks 
o Transport ophalen zakken van 1 t/m. 10 stuks => 79,50 euro 

                                                             t/m. 21 stuks => 74,00 euro 

• Transport levering zakken 53,69 euro 
• Harde plastics kunnen we ophalen in een plastibac 650L. Dit eventueel 

in combinatie met gevaarlijk afval. 
o Huur plastibac => 6,00 euro per maand 

o Transport => 40,52 euro per palletplaats 

o Verwerking => 108,90 euro per ton 
• Vormingsuren milieu en preventie: enkel van toepassing voor opleidingen mbt EHBO: ge-

pland: 
 

Naam Opleiding Datum 

Sophie Dieltiens EHBO uitgebreid 5,6 en 8 oktober 2020 

Sophie Dieltiens EHBO opfrissingscursus jaarlijks 

Liesbet Theys EHBO opfrissingscursus jaarlijks 

 
De geplande uitgebreide EHBO opleiding in oktober 2020 voor Sophie Dieltiens is kunnen 

doorgaan rekening houdend met de toen geldende Coronamaatregelen 
De EHBO opfrissingscursus die normaalgezien januari 2021 zou doorgaan werd wegens Coro-

na geannuleerd 

• Non-conformiteiten Planon/Ultimo vermeld in het interne auditrapport: 
- Gevaarlijke producten: De inventaris is in oktober 2019 geactualiseerd door de 

preventieadviseur. Er is een opslag van 118 kg of l gevaarlijk product. Indien 
>50 kg of l moet dit gemeld worden aan de stad Antwerpen. Andere mogelijk-

heid is om de voorraad te beperken tot 50 kg/l. Bij verhuis naar de nieuwe lo-

catie zal de melding/vergunning gevraagd worden voor de opslag van gevaar-
lijke producten. Het beste is de voorraad nu te beperken tot 50 kg/l. Dit wordt 

in 2021 verder in orde gebracht. 

- Herbruikbare bekers en cateringmateriaal (NC 73170) 
Vanaf 1 januari 2020 is het verboden om dranken te serveren in wegwerpbe-

kers of eenmalige drankverpakkingen. Dit voor evenementen en voor eigen 
werking. De waterbar in de cafetaria werkte nog met wegwerp bekers. Er wer-

den in 2020 herbruikbare bekers aangekocht. 

- Wettelijke gebruikerskalender (NC 73173) 
• Werd in 2020 verder in orde gebracht en momenteel staat het percen-

tage op 100 % ok. 
• Er staan 4 septische putten vermeld in de kalender. Samen goed voor 

een inhoud van 28.500 l. Deze moeten niet jaarlijks geruimd worden. 

Enkel jaarlijks nazicht of hij vol is of niet.  
De ‘septische’ putten zijn eigenlijk voorbezinkputten en zijn aangesloten 

op de waterzuivering. Elk jaar komt Belaqua onderhoud/nazicht  doen 
en zullen zijn sowieso ook de voorbezinkputten bekijken als onderdeel 
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van de waterzuivering. Enkel de jaarlijkse analyse van het effluent moet 

nog uitgevoerd worden. Dit om te zien of lozingsnormen gehaald wor-
den. Dit wordt verder in orde gebracht in 2021. 

- Uitgehangen werkinstructies brand 

De meest recente versie van de werkinstructie ‘wat 
te doen bij brand' werd in 2020 uitgehangen. 

2 Status actiepunten vorige beoordeling 

 

AP 
nr. 

Wie Omschrijving Deadline Status 

 Joy en 

Luc 

Workshop om milieuaspecten te integre-
ren in de kernwerking van het HC 

 Wordt trimesterieel/en of 
naar behoefte ingepland 

 Joy en 

Luc 

Planon/Ultimo actualiseren  ongoing 

 Joy Opleiding aankoopverantwoordelijke 1/9/2020 Werd voltooid 

 Joy In orde brengen afval (overschakeling 

naar Suez, updaten werkinstructie afval, 
opvolging afval advies) 

1/9/2020 Werd grotendeels vo-

tooid (enkel nog verder 
uitwerken 3 extra frac-

ties (zie hoger) 

3 Omgevingsanalyse met risico’s en kansen 

3.1 Interne en externe tendensen en uitdagingen 

 
De haven van Antwerpen is de motor van de Vlaamse economie én een belangrijke generator van 

toegevoegde waarde die afstraalt op de ganse provincie en verder. Het havengebied blijft met 

63.000 directe jobs een sterke werkgever. Al deze havenwerknemers samen zorgen elk jaar voor 47 
miljoen euro belastinginkomsten voor gemeenten verspreid over het gehele Belgische grondgebied.  

25.572 (40,44%) havenwerknemers werken in de maritieme cluster en 37.669 (59,56%) werkne-

mers in de niet-maritieme cluster. Grootste werkgever in de maritieme cluster zijn de goederenbe-
handelaars (met 15.060 havenwerknemers). In de niet-maritieme cluster is de chemische nijverheid 

koploper (met 11.530 havenwerknemers). Samen hebben ze méér dan een derde van alle haven-
werknemers in dienst. In elke Vlaamse provincie en in elke gemeente in de provincie Antwerpen wo-

nen er havenmedewerkers. In de gemeentes nabij de haven wonen de grootste aantallen haven-

werknemers. Ruim 9 havenwerknemers op 10 komen uit de provincie Antwerpen of Oost-
Vlaanderen. De stad Antwerpen is met 17.145 inwoners havenwerknemer de absolute koploper. 

 
De aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van gekwalificeerde arbeidskrachten is een be-

langrijke uitdaging voor de verdere sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie Antwerpen. 

Knelpunten op de arbeidsmarkt manifesteren zich niet het minst in de provinciale speerpuntsectoren, 

waaronder de haven.  Een arbeidsmarktanalyse in het Antwerpse havengebied7 voorspelde dat laag-

geschoolde functies in de haven op peil zullen blijven, terwijl men structurele knelpunten verwacht 

voor bediendenprofielen en geschoolde technici. Hierbij zou ook de complexiteit van de bedienden- 

en technische functies toenemen. Daarenboven is de huidige arbeidspopulatie verouderd, overwe-

gend mannelijk en is er een sterke ondervertegenwoordiging van werknemers met een migratieach-

 
7 Esser, Sys, Vanelslander & Verhetsel. (2017). De toekomst van de arbeidsmarkt in de haven van Antwerpen. 

https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/da3754/147080.pdf


 
datum: 2021-04-23 

versie: 1.0   8 van 17 

 

tergrond. Een centrale aanbeveling van de studie was dan ook volgehouden te investeren in een 

imagoversterking en sensibilisering rond de diverse tewerkstellingskansen in het ruimere havenge-

bied. De jaarlijkse VDAB schoolverlatersstudie toont verder consequent aan dat de doorstroomkan-

sen van studenten in het beroepssecundair onderwijs in het studiegebied handel met afstudeerrich-

ting logistiek tot dubbel zo vlot doorstromen dan medestudenten in kantoorrichtingen.8 Hier liggen 

dan ook kansen voor een betere matching met de arbeidsmarkt, specifiek ook bij kansengroepen die 

tot heden vaak een keuze maken voor kantooropleidingen zonder veel perspectief op de geaspireer-

de white collar jobs. Daarenboven werden er recent binnen het hoger beroeps- en volwassenonder-

wijs extra afstudeermogelijkheden gecreëerd die kunnen bijdragen tot tewerkstellingskansen in lo-

gistieke bedienden- en technische beroepen.  

Om bovenvermelde knelpunten mee te helpen invullen is het van belang dat de betrokken speer-

puntsectoren zich attractief opstellen naar kinderen en jongeren, en hen van jongs af aan te prikke-

len voor een studie- en beroepskeuze die kansen biedt in deze sectoren. Om dit doel te bereiken is 

er nood aan authentieke en ervaringsgerichte leerkansen die inzetten op kennismaking met en de 

imago-opbouw van de speerpuntsectoren. Daarnaast bestaat er ook een belangrijke kloof tussen het 

onderwijs en de arbeidsmarkt voor wat betreft de aangeleerde en gevraagde competenties bij 

schoolverlaters, en bij uitbreiding de werkzoekende en werkende beroepsbevolking.  Om ervoor te 

zorgen dat het onderwijs verschillende doelgroepen van lerenden doorheen de verschillende fases 

van de leerloopbaan voldoende aansluiting doen vinden met de competentienoden op de arbeids-

markt, zet de provincie Antwerpen vanuit haar flankerend arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid in op 

hybride leeromgevingen op de grens tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  

De missie van het Havencentrum luidt : “ Het HC informeert, sensibiliseert en enthousiasmeert jon-

geren om het maatschappelijk draagvlak voor de haven  (maritiem, industrie & logistiek) te verster-
ken en hen tewerkstellingskansen te tonen.” Deze missie vormt een zeer goed kader van waaruit de 

doelstellingen inzake flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid m.b.t. het havengebied kunnen 
gerealiseerd worden. Deze doelstellingen 2021 zijn vastgelegd in het managementplan 2021 (zie 

Managementplan 2021_ISO beoordelingsverslag.pdf) en vormen een concrete vertaling van de stra-

tegische beleidsdoelstellingen van de provincie, nl.: 
- strategische beleidsdoelstelling: “We versterken de talentontwikkeling door meer effectief de 

aansluiting te maken tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Zo hopen we dat iedereen een 
waardige plaats vindt op de arbeidsmarkt. We richten ons op kwetsbare doelgroepen, de 

speerpuntsectoren en knelpuntregio’s.”  

 
- Actieplan: We verbeteren de wisselwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. 

 
- Actie: We vernieuwen en optimaliseren het educatief aanbod voor het lager, secundair, hoger 

en volwassen onderwijs en voor jonge werkzoekenden. 

 
Teneinde de vooropgestelde acties en doelstellingen met meer effectiviteit te realiseren ondergaat 

het Havencentrum een zware transitie en grondig vernieuwingsproces met belangrijke uitdagingen. 

Een SWOT-analyse geeft aan dat dergelijke transitie echt nodig is: 
 

   

 
8 VDAB. (2020). schoolverlatersrapport 2020. 

file://///ISO/iso14001/DESE/HC/4_ACT_Beoordeling/2020/Managementplan%202021_ISO%20beoordelingsverslag.pdf
https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/schoolverlaters/schoolverlatersrapport2020.pdf
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Cruciaal is de ontwikkeling van een “future proof” educatief aanbod. Een missie, visie en strategie 
oefening moet in 2021 voor een degelijke  inhoudelijke onderbouw zorgen op basis waarvan een 

geoptimaliseerde leerlijn kan gecreëerd worden. Deze leerlijn zal een evenwichtig educatief aanbod 

zijn voor jongeren vanaf 10 jaar tot -26 jaar. Met “evenwichtig” bedoelen we een gezonde mix van 
fysieke havenexcursie, autonome lespakketten en educatieve App’s en spellen. De ontwikkeling en 

bouw van een nieuw havenbelevingscentrum op de Droogdokkensite tegen 2025 in nauwe samen-

werking met het Havenbedrijf Antwerpen vormt een mooi sluitstuk. Het havenbelevingscentrum 
komt zo dichter bij de stad en de doelgroepen. Een businessplan 2021-2025 zal helpen om de nodige 

mensen en middelen te voorzien om de transitie en het vernieuwingsproces te realiseren. De verhuis 
naar de Droogdokkensite geeft de bijzondere opportuniteit om van het nieuwe havenbelevingscen-
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trum zowel fysiek (bouwen) als inhoudelijk (boodschap en educatief aanbod) een showcase te ma-

ken voor duurzame ontwikkeling.  
 

Duurzame ontwikkeling staat overigens zeer hoog in het vaandel van de havengemeenschap als het 

geheel en samenwerkende cluster van privé bedrijven en publieke entiteiten. Het 2 jaarlijkse duur-
zaamheidsverslag is daarvan de emanatie. Zie in dit verband: 

 

-  de lijst met 12 “hoogtepunten”: 
https://www.portofantwerp.com/static/duurzaamheidsverslag/nl/economische/#12-

hoogtepunten  
 

- de strategische prioriteiten: 

https://www.portofantwerp.com/static/duurzaamheidsverslag/nl/economische/#Onze%20str
ategische%20prioriteiten  

 
- de duurzaamheidsdoelen: 

https://www.portofantwerp.com/static/duurzaamheidsverslag/nl/#Onze%20duurzaamheidsd

oelen 
 

Het Havencentrum maakt deel uit van die havengemeenschap en speelt vanuit haar eigen DNA en 
missie een rol in het vertalen van duurzaamheidsdoelstellingen naar de doelgroepen via de educatie-

ve programma’s. Deze rol zal in de toekomst nog sterker worden.    

 
Link naar de omgevingsanalyse DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf  

Link naar het managementplan Managementplan 2021_ISO beoordelingsverslag.pdf 

 

3.2 Stakeholdersanalyse 

Externe Stakeholders 

 

Havenbedrijf Antwerpen 

Het Havenbedrijf Antwerpen is een zeer belangrijke stakeholder en lid van de raad van bestuur van 

het Havencentrum. Het nieuwe Havenbelevingscentrum wordt samen met het Havenbedrijf ontwik-

keld. Daarvoor werd een samenwerkingsovereenkomst onderhandeld op basis van een eerder door 
beide organisaties goedgekeurde business case. Als beheerder van het havengebied en als organisa-

tie met heel wat expertise en ambitie inzake innovatie en duurzame ontwikkeling is het Havenbedrijf 
een zeer interessante co-creatie partner voor o.m. het uitwerken van duurzaamheidsboodschappen 

en educatieve programma’s rond duurzaamheid.  

Stad Antwerpen  

De stad is een belangrijke stakeholder voor het Havencentrum. De stad is hoofdaandeelhouder van 

het Havenbedrijf Antwerpen. Via “Klas op Stap” kunnen alle Antwerpse basisscholen (3de gr LO) met 
een havenvignet gratis deelnemen aan de educatieve havenrondvaart van het Havencentrum.  Er 

lopen gesprekken met de Stad om een gelijkaardige facilitering te doen van arbeidsmarktgerichte 

havenexcursies voor jongeren uit de 3de gr SO.  

Werkgeversorganisaties 

https://www.portofantwerp.com/static/duurzaamheidsverslag/nl/economische/#12-hoogtepunten
https://www.portofantwerp.com/static/duurzaamheidsverslag/nl/economische/#12-hoogtepunten
https://www.portofantwerp.com/static/duurzaamheidsverslag/nl/economische/#Onze%20strategische%20prioriteiten
https://www.portofantwerp.com/static/duurzaamheidsverslag/nl/economische/#Onze%20strategische%20prioriteiten
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/ps-DMN-MKDO/proj-Meerjarenplan2020-2025-infovoorISO-verantwoordelijken/Documents/05j_DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf
Managementplan%202021_ISO%20beoordelingsverslag.pdf


 
datum: 2021-04-23 

versie: 1.0   11 van 17 

 

Voka – industrie en Voka Alfaport zijn beide vertegenwoordigd als externe bestuurders in de raad 

van bestuur van het Havencentrum. Dit betekent een grote meerwaarde naar gedragenheid en input 
voor projecten. Voka-Alfaport onderschrijft samen met het Havenbedrijf Antwerpen en de Maat-

schappij Linker Scheldeoever (MLSO) het duurzaamheidsverslag. 

Sectorfondsen 

Diverse sectorfondsen uit o.m. de logistiek (Logos), chemie (co-valent), transport (SFTL,…), enz… 

zijn partners die geïnteresseerd zijn in de activiteiten en educatieve programma’s van het Havencen-

trum. Door samenwerking kunnen zij hun doelstellingen (imagoverbetering, instroom arbeidsmarkt, 

….) realiseren.    Met hun paritaire structuur werken zij vanuit een breed gedragen visie en strategie.      

VDAB 

VDAB is een partner van de provincie in diverse samenwerkingsverbanden op structureel (talenten-

huizen, zorgtalent, Havencentrum) dan wel projectniveau. Voor het Havencentrum is de VDAB zeer 

relevant voor projecten zoals het Job Discovery Lab (matching talenten en jobs) voor o.m. jonge 

werkzoekenden.    

MLSO 

De Maatschappij Linker Scheldeoever (MLSO) staat in voor het beheer en grondbeleid van de Waas-

landhaven. MLSO is  bevoegd voor het grond- en industrialisatiebeleid in het havengebied op de 

linker-Scheldeoever. MLSO staat ook in voor het uitstippelen van het subregionale beleid en de ver-

dere ontwikkeling van de Waaslandhaven. MLSO behartigt de belangen van de Waaslandhaven bij de 

lokale en hogere overheden. MLSO adviseert over belangrijke thema's zoals milieu en mobiliteit. 
Samen met het Havenbedrijf Antwerpen is MLSO een belangrijke partner van het Havencentrum. Op 

deze manier is ook het Waasland betrokken.  

Interne stakeholders 

Diensten Provincie 

De diensten flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid hebben grote toegevoegde waarde voor 

het Havencentrum. Ook alle diensten en mensen actief binnen het departement DESE of op onder-
steunende diensten binnen ICT, DMCO en DLOG en DFIN zijn zeer belangrijke partners voor het Ha-

vencentrum. 

Algemeen: 

De verwachtingen van deze stakeholders inzake milieu t.a.v het Havencentrum als fysieke entiteit en 

organisatie zijn zeer beperkt. Het Havencentrum is nu eenmaal geen onderneming of -organisatie 
met operationele havenactiviteiten met significante impact op milieu en omgeving. Wel verwachten 

stakeholders dat het Havencentrum in haar educatief programma de nodige aandacht schenkt aan 
en de juiste boodschappen meegeeft m.b.t. duurzame ontwikkeling,  circulaire economie, het even-

wicht tussen ecologie en economie, enz… Nieuwe educatieve projecten zoals Havenlandklassen, 

PortXpert, Cardgo, het duurzaamheidshavenspel “Run Your Port”, het nieuwe lespakket met app 
“van haven tot feest” voor het lager onderwijs, Job Discovery Lab, enz…  besteden aandacht aan 

milieu en duurzaamheid of dragen vanuit hun eigen aard bij aan de realisatie van bepaalde duur-

zaamheidsdoelstellingen die de havengemeenschap relevant en belangrijk vinden. De educatieve 
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programma’s van het Havencentrum  kunnen daarom op veel bijval rekenen van de sector en part-

ners.  

Link naar omgevingsanalyse DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf 

 

3.3 Risico’s en kansen uit de omgevingsanalyse 

 

Overzicht: voor dit jaar worden onderstaande risico’s en kansen uit de omgevingsanalyse vastge-
steld: 

 

Risico’s / kansen Actie: doelstelling of maatregel om dit aan te pakken (binnen 

of buiten het milieumanagementsysteem) 

HC sterk laten inzetten op 
duurzaamheid 

21-HC-01 Milieu en Duurzaamheid intern promoten 
21-HC-02 Milieu en Duurzaamheid in de Beleidsplanning 

 

Kans om blik van de klanten 
te verruimen: oriëntatie naar 

milieu-gerelateerd opleidin-
gen 

21-HC-03_Milieu en duurzaamheid integreren in het aanbod 

 

4 Milieuaspectenanalyse, met risico’s en kansen 

Link naar milieuaspectenanalyse: 
..\..\1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse\F_HC_Milieuaspectenanalyse.xlsx 

 
We hebben het Milieumanagementsysteem volledig herdacht en de nodige wijzigingen aangebracht. 

De activiteiten van het Havencentrum werden geactualieseerd. Volgende significante milieuaspecten 

werden gedetecteerd: 

 
 

  

https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/ps-DMN-MKDO/proj-Meerjarenplan2020-2025-infovoorISO-verantwoordelijken/Documents/05j_DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf
../../1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse/F_HC_Milieuaspectenanalyse.xlsx
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5 Milieudoelstellingen  

5.1 Algemene, provinciale doelstellingen 

5.1.1 100% Duurzaam Aankopen tegen eind 2022  

Link naar doelstelling: 

..\..\1_PLAN_Actieplannen_milieu_preventie\Milieu\F_HC_DoelstellingenActieprogrammas.xlsx 
 

Het managementteam besliste deze doelstelling te verlengen tot eind 2022. Het ISO 14001-team zal 

de komende periode verder onderzoeken hoe we deze doelstelling efficiënt kunnen meten (bij voor-
keur via de boekhouding). Voor de entiteiten en diensten blijven dezelfde acties doorlopen.  

 
Het Havencentrum volgt deze op als Milieudoelstelling 16-HC-01. 

Het Havecentrum heeft 2020 gebruikt om duurzaam aankopen verder te verankeren in het team. De 

aankoopverantwoordelijke werd verder opgeleid.  Het Havencentrum zal er verder op toezien dat de 
gids duurzame aankopen  wordt geraadpleegd. 

5.1.2  Bijdragen aan ‘Klimaatneutrale organisatie tegen eind 2020’ 

Link naar doelstelling: 

..\..\1_PLAN_Actieplannen_milieu_preventie\Milieu\F_HC_DoelstellingenActieprogrammas.xlsx 

 
Dit wordt opgevolgd als Milieudoelstelling 16-HC-02. 

Wegens de geplande verhuis naar de Droogdokken worden er aan het gebouw geen grote maatrege-
len meer genomen/geen zware investeringen meer gedaan.  Dit standpunt is overigens ook eerder al 

formeel door de dienst DLOG bevestigd. 

 
Deze doelstelling wordt afgesloten. Vanaf eind 2020 zorgt de provincie voor compensatie van de res-

terende uitstoot, via herbebossing in het Amazonewoud (samenwerking met Bos+). 

5.1.3 Bijdragen aan ‘Klimaatplan 2030’ 

Deze doelstelling is de opvolger van de doelstelling “klimaatneutrale organisatie”, die eind 2020 af-

loopt, en heeft een uitgebreidere scope (gaat zowel over mitigatie als over adaptatie, gaat zowel 
over acties in de eigen organisatie, als over acties naar derden). 

Het klimaatplan 2030 wordt opgemaakt door werkgroepen uit verschillende diensten, en gecoördi-
neerd door het klimaatteam van DMN. Meer info over het klimaatplan 2030. 

 

Stand van zaken en conclusies 
De eindafwerking van het klimaatplan is voorzien in het voorjaar 2021. Alle acties zullen opgevolgd 

worden in Ultimo. 
Voor het havencentrum is de belangrijkste actie de bouw van een nieuw havenbelevingscentrum als 

showcase van duurzaamheid. 

Dit wordt opgevolgd als Milieudoelstelling 21-HC-04. 
 

 

5.1.4 Provinciaal biodiversiteitsbeleid maximaal inbedden in de eigen werking 

 

Nvt voor HC 
 

5.2 Entiteitspecifieke doelstellingen 

5.2.1 Milieu en Duurzaamheid intern promoten 

../../1_PLAN_Actieplannen_milieu_preventie/Milieu/F_HC_DoelstellingenActieprogrammas.xlsx
../../1_PLAN_Actieplannen_milieu_preventie/Milieu/F_HC_DoelstellingenActieprogrammas.xlsx
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/start_site_advies/SitePages/Klimaatplan-2030.aspx
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5.2.2 Milieu en duurzaamheid in de beleidsplanning 
5.2.3 Milieu en duurzaamheid integreren in het aanbod 

 

Link naar doelstellingen: 
..\..\1_PLAN_Actieplannen_milieu_preventie\Milieu\F_HC_DoelstellingenActieprogrammas.xlsx 

 

Deze nieuwe doelstellingen worden resp. opgevolgd als milieudoelstelling 21-HC-01, 21-HC-02, 21-
HC-03. 

Aanleiding en achtergrond: zie voorstel nieuwe structuur. 

6 Milieuaudits en milieurondgangen 

De non-conformiteiten en verbetervoorstellen die in het interne auditverslag van 2020 werden vast-
gelegd werden in 2020 grotendeels opgelost (zie voor verdere toelichting mbt de NC onder 1.2 eva-

luatie werking systeem). Het Havencentrum zal er in 2021 op blijven inzetten om de eventuele 
openstaande NC/VB verder in orde te brengen. 

Wat betreft het JAP mbt GPD werden er ook al heel wat VV en NC in orde gebracht.  Het JAP zelf 

wordt in april 2021 met de GPD geactualiseerd. 
In 2020 is het Havencentrum ook gestart met trimesteriële workshops te organiseren samen met de 

collega’s van de stafdienst om de problematiek verder aan te passen. 

7 Actiepunten beoordeling 

Toelichting bij invulling: 

Formuleer hier de acties die gepland werden tijdens de bespreking van deze directiebeoorde-

ling. 

 

 

AP 
nr. 

Wie Omschrijving Deadline Opvolging: waar 

  Status van VV en NC uit interne 
audit worden opgevolgd in ulti-

mo en/of doelstellingentabel 

  

     

 

 

  

../../1_PLAN_Actieplannen_milieu_preventie/Milieu/F_HC_DoelstellingenActieprogrammas.xlsx
file://///ISO/iso14001/DESE/HC/VoorstelNieuweStructuur/ISO%20voorstel%20HC%2010%20(als%20PDF).pdf
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8 Bijlagen 

 

Bijlage 1: Evolutie warmteverbruik (= elektriciteitsverbruik accu-

mulatievuren) sinds plaatsen tussenmeter voor accumulatievuren 
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Bijlage 2: Evolutie totale elektriciteitsverbruik sinds referentiejaar 

 

 
 

Bijlage 3: Totale elektriciteitsverbruik tov verbruik accumulatievu-
ren sinds tussenmeter voor accumulatievuren 
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Bijlage 4: Evolutie totale Waterverbruik 

 

 
 

 
 

8.1 energie kwartaalrapport  

 

Nieuw: Jaarlijkse doelstelling: vermindering energieverbruik met 2,09% per jaar vanaf 2015 

 

 
 

Rapport terug te vinden op: https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:x:/s/cm-DLOG-

STROMSL/EYB5YaOIyXVBp_MfNDbEkjUBm6xOQumvG4QQY8VkUeY-PQ?e=GY5rjA 

https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:x:/s/cm-DLOG-STROMSL/EYB5YaOIyXVBp_MfNDbEkjUBm6xOQumvG4QQY8VkUeY-PQ?e=GY5rjA
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:x:/s/cm-DLOG-STROMSL/EYB5YaOIyXVBp_MfNDbEkjUBm6xOQumvG4QQY8VkUeY-PQ?e=GY5rjA
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