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1 Samenvatting: overzicht ISO 14001-indicatoren  

1.1 Evolutie milieuprestaties 

 
 

Milieuaspect: naam 
indicator 

Meetwaarde  Streefwaarde1 Referen-
tiejaar2 

Evolutie t.o.v. re-
ferentiejaar3 

Klimaat en energie     

Netto broeikasgasuitstoot 
laatste meting (2018) 

57.434 kg CO2 Compensatie 
vanaf 20204 

2008 +10% 

Warmteverbruik 235 978,33 kWh  2019 – 8,71 % 

Warmteverbruik per 
graaddag 

158,4  2019 + 2,99 % 

Elektriciteitsverbruik 139 844,56 kWh  2019 – 5 % 

Hernieuwbare energie 

(PV panelen, zonneboi-

lers) 

11 606,94 kWh   2019 +14 % 

Aandeel HE 7,7 % 13 % tegen 

2020 

2010 5,3 % te gaan 

Verbruik elektrische 

laadpaal voor wagens 

2 917 kWh  2019 -2,7 % 

Water     

Waterverbruik 314.23 m³  2019 – 26,6 % 

Aandeel hemelwater  53 %  2019 – 10 % 

(vul aan…)     

Papier     

Papierverbruik intern 
(printers en copycenter) 

23 560 vellen  2019 – 45,6 % 

Papierverbruik extern 

(drukkers) 

4375 vellen  2019 – 79 % 

Afval     

Totaal Afval volume 9,4 ton  2019  – 8,7 % 

Aandeel restafval 43 %  2019 -46% 

Aandeel betonafval van 

3D printer 

39 %  Nieuw 

meetpunt 

 

Gebouw en wagens     

Duurzaamheidsscore 
patrimonium entiteit 

88 % 
 

 2019 + 10 % 

Eigen werking:      

Totaal aantal bouwadvie- 806 1 000 2019 - 26,5 % 

 
1 Indien een provinciaal doel of streefwaarde aanwezig, is dit hier ingevuld. Heeft je entiteit een ei-

gen milieudoel voor een bepaald thema? Vul dan het doelpercentage in (bv 10% in kolom 3) en pas 

het referentiejaar aan in kolom 4 (bv tov voorgaande jaar). 
2 Eerste jaar met zo goed als alle gegevens is hier ingevuld. Mag aangepast worden naar zelf geko-

zen referentiejaar (bv voorgaande jaar, of referentiejaar eigen milieudoelstelling). 
3 Vergelijk de waarde van dit jaar met de waarde in het referentiejaar en vul het verschil (in percen-

tage) in. Je kan hiervoor de ‘procentberekenaar’ onderaan op het tabblad ‘milieuprestaties’ van de 

ISO 14001-kalender gebruiken. Kleur groen of rood (verbetering of verslechtering prestatie). 
 
4 Resterende uitstoot wordt gecompenseerd voor volledige provincie vanaf eind 2020 

file://///ISO/iso14001/_Milieu_Management_Systeem/ISO14001Kalender_Entiteiten.xlsx
file://///ISO/iso14001/_Milieu_Management_Systeem/ISO14001Kalender_Entiteiten.xlsx
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zen aan particulieren  

Aantal lopende projecten 17  2019 1 meer dan 2019 

Aantal inhoudelijke me-

dewerkers 

16  2019 1 minder dan in 

2019 

Aantal medewerkers die 
(bijna) voltijds telewer-

ken 

20 van 28  nieuw  

 
 

Bespreking 
 

1. Het totale warmteverbruik van Kamp C is gedaald doordat in 2020 de expo gesloten is door 

corona. De bijgebouwen ‘blokhut’ en ‘schuur’ zijn daardoor maar minimaal verwarmd. Ook in 
het infocentrum waren veel minder medewerkers aan de slag doordat er veel meer getele-

werkt werd en de warmtevraag in de kantoren daar dus minder werd. We hadden echter een 
grotere besparing verwacht door de invoer van het telewerken ten gevolgen van corona. 

Daarom bekijken we of in 2021 de verwarming van de kantoren beter afgestemd kan worden 

op de aanwezigheid van collega’s, die sowieso nog niet maximaal zal zijn in 2021. 
2. Het elektriciteitsverbruik is ten opzichte van 2019 gedaald met 5%. Dit is ook toe te schrijven 

aan het feit dat er meer thuis werd gewerkt in 2020.  
3. De hoeveelheid hernieuwbare energie die we met de PV panelen op ons domein produceerde 

is met 14% gestegen. In 2019 heeft de PV-installatie van de Basis een tijdje defect geweest. 

Dit is eind 2019 gerepareerd, waardoor we in 2020 weer een hogere opbrengst hebben.  
4. Het verbruik van leidingwater is met 26,6% gedaald, maar ook dit is toe te schrijven aan de 

lagere bezetting van het infocentrum en de Basis. Collega’s werken thuis en de Basis was ge-

sloten tijdens de eerste en tweede lockdown. Dus hierdoor minder verbruik van leidingwater. 
Ook hierdoor is het verbruik van hemelwater gedaald. Alle toiletten in het infocentrum en de 

Basis worden gespoeld met hemelwater. Minder collega’s en bezoekers / huurders aanwezig 
op Kamp C betekend ook minder toiletbezoeken. 

5. Doordat er meer thuis werd gewerkt, werden documenten niet zo vaak meer afgedrukt op de 

printers van Kamp C. Enkel onze boekhoudster print de nodige documenten af op onze prin-
ters en collega’s die documenten met een grote oplage toch op papier nodig hebben, printen 

dit ook op Kamp C.  
6. We zien een zeer sterke daling in het aandeel restafval. Doordat heel veel collega’s thuis 

werkten en het bedrijvencentrum voor een groot deel van het jaar gesloten was, wordt er na-

tuurlijk minder afval geproduceerd. Omdat we bij het printen van het 3D-huis een nieuwe af-
valfractie hebben ingevoerd, komt dit bij de totale hoeveelheid afval en lijkt dit alsof we niet 

zo erg gedaald zijn op vlak van afval, maar als je enkel naar restafval kijkt zie je wel een da-

ling ten gevolge van corona uiteraard.  
7. Door corona moesten we Kamp C sluiten in maart 2020. De bouwadviezen die normaal in het 

infocentrum doorgaan of de huisbezoeken via de projecten, moesten geannuleerd worden. Er 
werd zo snel mogelijk gewerkt aan een manier om digitaal bouwadvies aan te bieden. Het 

had even tijd nodig voor dit bekend was bij de mensen. Vandaar de daling in de hoeveelheid 

adviezen ten opzichte van 2019. Inmiddels ( 2021) hebben de mensen wel hun weg gevon-
den naar de digitale bouwadviezen en draait dit op volle toeren. Huisbezoeken in een aantal 

projecten waren door de coronamaatregelen in 2020 helemaal niet meer mogelijk. 
 

 

 

1.2 Evaluatie werking systeem  
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Systeemaspect OK/NOK  

of aantal 

PLAN – Context en planning  

Omgevingsanalyse geactualiseerd OK/NOK 

Milieuaspectenanalyse geactualiseerd OK/NOK 

Risico’s en kansen geactualiseerd OK/NOK 

Doelstellingen up to date OK/NOK 

DO - Uitvoering  

Inventaris machines en toestellen geactualiseerd OK/NOK  

Inventaris gevaarlijke producten geactualiseerd OK/NOK  

Noodoefening uitgevoerd OK/NOK 

Opgeloste opmerkingen noodoefening jaar -1 x/x 

Aantal (bijna) milieu-incidenten 0 

Contractors geregistreerd en geïnformeerd (via werkinstructie) OK/NOK 

Aantal duurzame evenementen (volgens gids) 0, OK/NOK 

DO - Gedocumenteerd systeem: werkinstructies milieu  

Milieuveiligheidsregels voor Contractors actueel OK/NOK 

Voorkomen en Sorteren Afval actueel OK/NOK 

Wat Doen Bij Brand - Medewerkers actueel OK/NOK 

Wat Doen Bij Brand en Ontploffing actueel OK/NOK 

Omgaan met Gevaarlijke Producten/Gassen actueel OK/NOK 

DO - Vorming en onthaal  

Aantal nieuwe medewerkers die ISO 14001 onthaal kregen  0 OK/NOK 

DO - Communicatie  

Milieusensibilisatie-acties personeel en bezoekers 0 

Middelen  

Afvalkosten 2 405 euro 

Milieukosten (energie, water, afval…) 40 910 euro 

CHECK - Audits en opvolging   

Wettelijke keuringen eigenaar 92  % 

Wettelijke keuringen gebruiker 100 % 

Aantal NC’s audits en milieurondgangen 2020 3 

Aantal opgeloste NC’s en VV’s 2020 9/14 VV’s en 2/3 NC’s  
(deze moeten in Ultimo 

misschien nog verwerkt 

worden) 

Aantal milieuklachten, aanmaningen, PV’s … 0 

ACT   

Beoordelingsverslag tijdig afgewerkt (31 mrt 20205) OK/NOK 

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

bestuursorganen doorgegeven aan stafdienst departement (24 apr 2020) 

OK/NOK 

 

 

 
 

 
Bespreking 

 

 
5 Of 30 april 2020 wanneer uitstel was gevraagd omwille van corona 
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1. In 2020 werd geen noodoefening uitgevoerd door de coronamaatregelen die van kracht wa-

ren en daardoor bijna alle collega’s en huurders in de Basis telewerkten. In 2019 werd ook 
geen noodoefening gedaan door een defect aan de brandcentrale. Daardoor zijn er dus ook 

geen opgeloste opmerkingen uit de vorige oefening te signaleren. In 2021 plannen we wel in 

om met de medewerkers in de Basis de instructies bij brand of andere noodsituaties door te 
nemen.  

2. Er zijn ondertussen geen nieuwe medewerkers gestart bij Kamp C, maar we willen aan de 

medewerkers die de laatste drie jaar gestart zijn toch nog eens een korte opleiding geven. Dit 
willen we doen wanner het telewerken weer wat afgebouwd kan worden. 

 

2 Status actiepunten vorige beoordeling 

 

AP 

nr. 

Wie Omschrijving Deadline Status 

1 ISO 

team 

Actualiseren werkinstructies en inventa-

rissen: voorkomen en sorteren afval, 
gevaarlijke producten, … 

31 juni 

2020 

Deadline werd niet ge-

haald, maar is ondertus-
sen in orde. 

2 ISO 

team  en 
stiel-

mannen 

Wettelijke keuringen niet vergeten en in 

2020 in orde brengen wat in 2019 verge-
ten werd. 

29 mei 

2020 

Deadline werd niet ge-

haald, maar is ondertus-
sen in orde. 

3  ISO 
team en 

DLOG 

Optimaliseren van de temperatuurrege-
ling en luchtkwaliteit in de Kapel (info-

centrum) * 

Eind 2020 
(plan van 

aanpak) 

Door corona is hier niet 
aan verder gewerkt, 

aangezien de collega’s 
die daar werken nu bijna 

altijd thuis gewerkt heb-

ben.  De vraag is of we 
dit nog terug moeten 

opnemen, want deeltijds 
telewerken zal sowieso 

nog gedaan worden en in 

2021 wordt normaal ook 
gestart aan de bouw van 

‘t Centrum 

 

 
 

 
 

 

 

3 Omgevingsanalyse met risico’s en kansen 
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3.1 Interne en externe tendensen en uitdagingen 

 

 

Link naar de omgevingsanalyse --> vanaf pagina 104 – Omgevingsanalyse Wonen 
 

Update:   
 

Er zijn een aantal richtinggevende principes voor de nieuwe provinciale woonvisie opgenomen in de 

omgevingsanalyse : beschikbaarheid en betaalbaarheid, duurzaamheid en circulariteit, mobiliteit en 
diversiteit, veerkracht en gezondheid. 

Omwille van de economische en klimatologische uitdagingen waar onze samenleving mee geconfron-
teerd wordt, winnen de concepten duurzaamheid en circulariteit aan belang. Kamp C startte daarom 

de voorbije jaren een aantal projecten op die er op gericht zijn om de CO2-uitstoot te verminderen 

en kennis te vergaren en delen rond circulair bouwen en een circulaire economie. In het project       
’t Centrum bijvoorbeeld wordt van A tot Z uitgezocht hoe een bouwproject volledig circulair kan ge-

beuren.  

 
De corona-crisis heeft zeker een effect gehad op de werking van Kamp C. Verschillende projecten 

hebben in de eerste lockdown wat vertraging opgelopen en bijeenkomsten of evenementen die hier-
aan vast hingen, konden dikwijls niet door gaan. Na verloop van tijd is dit wel opgevangen doordat 

iedereen meer bedreven werd in het organiseren van online meetings en events. 

Ook op de bouwadviezen had dit een weerslag. Bouwers en verbouwers konden niet meer tot bij 
Kamp C komen voor advies en onze medewerkers en energiemeesters konden bijvoorbeeld niet 

meer tot bij de mensen thuis gaan voor een energiescan van de woning en bijhorend advies. Ook dit 
is na verloop van tijd opgevangen door het organiseren van digitale bouwadviezen. Dit werkt zelfs zo 

goed, dat we bouwadvies in de toekomst ook digitaal als mogelijkheid blijven aanbieden. Huisbezoe-

ken konden nog niet hervat worden in 2020. 
 

Op het water-, gas- en elektriciteitsverbruik bij Kamp C heeft de coronacrisis uiteraard ook effect 

gehad. We zien dat er overal minder verbruikt is. En we zien ook dat er minder afval geproduceerd 
is. Logisch natuurlijk en een positief gevolg van de crisis. 

 

Omgevingsanalyse

Milieuaspectenanalyse

Wetgeving

Wat zijn prioriteiten? 
Waaraan dit jaar werken?

-> Risico's en Kansen

Actie!

Doelstellingen of 
maatregelen (in BBC, in 

Ultimo, in eigen 
opvolging....) 

https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/ps-DMN-MKDO/proj-Meerjarenplan2020-2025-infovoorISO-verantwoordelijken/Documents/05j_DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/ps-DMN-MKDO/proj-Meerjarenplan2020-2025-infovoorISO-verantwoordelijken/Documents/05j_DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf
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Aangezien we tijdens de corona-crisis volop telewerkten, hebben we ons veel minder verplaatst voor 

onze job, wat leidt tot veel minder CO2-uitstoot op dat vlak. Ook weer positief.  
De droogte tijdens de zomer 2020 heeft voor de werking van Kamp C geen erg grote gevolgen ge-

kend. De begroeiing was minder divers, waardoor de wilde bijen op ons domein het wel lastig kre-

gen. Door de droogte is er ook minder groenonderhoud nodig geweest door de aangestelde firma ( 
minder grasmaaien en onkruid verwijderen) 

 

Sinds september 2020 is onze directeur Peter-Paul van den Berg langdurig afwezig. De opmaak van 
het managementplan voor Kamp C is hierdoor stil gevallen. Over hoever dit nu staat en hoe ISO 

hierin opgenomen is, zijn milieuaanspreekpunten Dorien en Yves niet van op de hoogte. In januari 
2021 is Kai Van Bulck op Kamp C gestart als operational manager. Hij moet zich uiteraard nog in-

werken en zijn takenpakket is door de afwezigheid van onze directeur nog niet helemaal op punt. Of 

ISO uiteindelijk in het takenpakket van onze operational manager zal zitten, weten we nog niet. 
Door deze samenloop van omstandigheden kunnen een aantal volgende punten in dit verslag niet 

uitgewerkt worden zoals zou moeten.  

3.2 Stakeholdersanalyse 

 
Link naar omgevingsanalyse --> vanaf pagina 104 – Omgevingsanalyse Wonen ( de stakeholders 

zijn hier niet specifiek in opgenomen) 

 
Update:  

 
De stakeholders voor Kamp C zijn nog steeds : burgers (particuliere bouwers en verbouwers), lokale 

overheden en bouwprofessionelen. In 2020 zijn hier eigenlijk ook de omwonenden van het domein 

Kamp C bij gekomen. Veel mensen zochten groene zones op om te wandelen, fietsen, met de kin-
deren te spelen,… Op ons 10ha groot domein kunnen de omwonenden dit zeker vinden! 

3.3 Risico’s en kansen uit de omgevingsanalyse 

 

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

 

STERKTES: 
• De infrastructuur op site Kamp C blijft een sterkte 

• Enthousiasme, zelfstandigheid, creativiteit en flexibiliteit van het team 

• Kamp C is een spil in het DuWOBo netwerk en dit is blijvend 
• Kamp C heeft een grote samenwerkingsbereidheid en een duidelijke visie 

• Politieke steun: blijvend 
• Kamp C heeft een neutrale positie 

 

 
ZWAKTES: 

• Niet duurzame ligging 
• Beperkt aantal middelen & budget. Dankzij Europese projecten vergroten we het bud-

get 

• Weinig tot geen middelen en budget voor de herwerking en verdere uitbouw van de 
educatieve werking  

 
OPPORTUNITEITEN: 

• Fossiele brandstof crisis 

• Klimaat crisis 

https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/ps-DMN-MKDO/proj-Meerjarenplan2020-2025-infovoorISO-verantwoordelijken/Documents/05j_DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf
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• Drinkwater crisis 

• Grondstoffen crisis 
 

BEDREIGINGEN: 

• De coronacrisis. → moeilijker samenwerken tussen diensten en partners. Hierdoor 
lopen verschillende projecten vertraging op, waardoor targets soms niet gehaald 

worden en komt de basiswerking van Kamp C in het gedrang.  

• Onze liquiditeitspositie 
• Veranderende legislatuur 

• Verschillende ambitieniveaus tussen provinciale diensten 
• Weinig flexibele provinciale regels 

 

 
In 2020 is door de corona-crisis het bezoek van scholen aan de expo helemaal stil gevallen. We 

moesten ons bezoekerscentrum sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen.  Door een project 
waar we samen met de dienst werk ( FOB en FAB) in 2021 aan starten, zal er een nieuw educatief 

aanbod uitgewerkt worden en de expo geüpdatet worden. Hierdoor zal vanaf september 2022 waar-

schijnlijk pas het ontvangen van scholen opnieuw opgestart worden.  

4 Milieuaspectenanalyse, met risico’s en kansen 

Link naar milieuaspectenanalyse  

Update  

De nadruk ligt nog meer dan vorig jaar op de projectwerking. Sinds 2020 is er een nieuw project ’t 
Centrum gestart. Binnen dit project trachten we een circulair bedrijfsgebouw te plaatsen op domein 

Kamp C. Dus er is via dit project nog meer aandacht voor de grondstoffenproblematiek.   
De Actiepunten hieronder vermeld zijn nog significant, maar komen uit het BBC. Zoals eerder in dit 

document vermeld is het nog niet geweten of er specifieke ISO-doelstellingen in het nieuwe mana-

gementplan van Kamp C zijn opgenomen. Daarom werden de acties uit het vroegere BBC nog op-
nieuw gebruikt. 

 
 

Overzicht significante milieuaspecten voor dit jaar met actie:   

Significant milieuaspect (risico of kans) Actie: doelstelling of maatregel die hieraan 
gekoppeld is (kans) 

1 Duurzaam bouw- en projectadvies (milieu-

aspect impact op derden) 

Aktie A2: Informeren 

Aktie A6: Sensibiliseren 
Aktie A7: Ondersteunen lokale overheden  

2 Uitvoeren van Europese projecten met als 
doel transitie in de bouwsector, overheid en bij 

burgers (milieuaspect impact op derden) 

Aktie A1: Kenniscentrum 
Aktie A3: Projecten 

Aktie A8: Netwerking en samenwerking  

3  Uitvoeren van Europese projecten: 3D-
printer, circulair bedrijvencentrum ‘t Centrum 

- grondstoffen en onderhoud (milieuaspect 
impact op derden) 

Aktie A1: Kenniscentrum 
Aktie A3: Projecten 

Aktie A8: Netwerking en samenwerking  

../../1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse/F_KMPC_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: 

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.  

 
Bespreek de conclusies voor jouw entiteit.  

 
Bij Kamp C proberen we zo veel mogelijk duurzaam aan te kopen. Met onze collega bij de admi-

nistratie die de bestellingen voor Kamp C vooral doet, zijn de aankoopgidsen nog eens overlopen. Dit 

gaat dan vooral over aankopen van bureaumateriaal, papier,…  In het conferentiecentrum de Basis 
worden broodjes, soep en koude maaltijden aangeboden. Een deel van het aanbod was al vegeta-

risch, maar nu wordt er bekeken om ook een plantaardig alternatief aan te bieden. De mogelijkhe-
den bij onze lokale leveranciers worden opgevraagd en getest. 

Verder werd voor de catering in de Basis al lokaal en duurzaam aangekocht en werd er geen gebruik 

gemaakt van wegwerpservies.  
 

5.1.2  Bijdragen aan ‘Klimaatneutrale organisatie tegen eind 2020’ 

Link naar doelstelling: 

Stand van zaken afwerking lopende acties: deze doelstelling wordt afgesloten. 

Nieuwe maatregelen worden in de opvolger “Bijdragen aan klimaatplan 2030” opgevolgd. 
 

Dankzij onze adviesverlening, onze Europese projecten en onze expo, zorgen we ervoor dat we da-
gelijks aan deze doelstelling op grote schaal werken. 

 

Opgestarte acties in 2020: 
 

Om aan deze doelstelling te werken binnen Kamp C als organisatie hebben we de volgende acties in 

2020 opgestart en blijven we deze herhalen en opvolgen: 
 

• powermanagement toepassen op PC’s  
• medewerkers stimuleren om woon-werkverkeer met de fiets of openbaar vervoer af te 

leggen 

•      Bandenspanningsactie 
 

➔ In 2020 is de bandenspanningsactie niet door gegaan door corona natuurlijk. Ook het fietsen 
naar het werk is nu weg gevallen omdat we bijna allemaal thuis werken. Van het moment dat 

we terug naar onze werkplek mogen, nemen we dit weer op.  

Een aantal collega’s kochten ondertussen al wel een goede elektrische fiets om langere af-
standen naar het werk te kunnen doen. Sommigen onder hen hebben het leasingsysteem van 

de provincie nog even afgewacht, maar dit ligt al even stil. Dit zou voor een aantal mensen 
toch nog een extra stimulans zijn als dit systeem er nog zou door komen.  
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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. 
 

Vul eventueel aan met conclusies voor jouw entiteit indien van toepassing (kort). 
Collega’s An De Vriendt en Hans Vannuffelen zaten in één van de werkgroepen of gaven aanbevelin-

gen aan de werkgroep van bepaalde doelstelling i.v.m. verschillende acties die onder de doelstellin-

gen passen.  
 

 
 

5.1.4 Provinciaal biodiversiteitsbeleid maximaal inbedden in de eigen werking 

 
Stand van zaken afwerking lopende acties en conclusies  

 

Kamp C heeft in samenwerking met DMN reeds een natuur en bosbeheerplan uitgewerkt voor de 
site. Dit plan wordt gehanteerd voor het groenonderhoud dat gebeurt door een externe firma. Deze 

plannen zijn voor hun aanstelling goed overlopen en het onderhoud hieraan aangepast. 
Het stuk bos achteraan op ons domein wordt door de Bosgroep beheerd en onderhouden. 

Het beheer moet wel beter opgevolgd worden door ons. Er bestaat al een tabel waarin bosbeheer 

wordt opgevolgd, hierin kunnen we ook het groenbeheer mee in opnemen. 
 

Op onze site hebben wij ook al infoborden aangebracht i.v.m. de biodiversiteit op onze site. Op deze 
manier informeren wij wandelaars, fietsers, bezoekers en buurtbewoners over de manier waarop wij 

aan de biodiversiteit op ons domein werken. Zo zijn er de laatste jaren veel meer wilde bijen op ons 

domein te vinden. Een buurtbewoner die ook is aangesloten bij Natuurpunt komt hier zelfs regelma-
tig wilde bijen tellen en fotograferen. 

 

5.2 Entiteit specifieke doelstellingen 

 

5.2.1 Doelstellingen Kamp C uit meerjarenplan 2020-2025 
Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Indicator actie-

plan 

BDS Stimuleren van een divers en duur-
zaam woningaanbod 
De kwaliteit van wonen verbeteren door in te 
zetten op duurzaam en divers wonen in een 
kwaliteitsvolle woonomgeving waar zuinig om-

gesprongen wordt met ruimte en grondstoffen. 

AP Streven naar verduurzaming van 
bouw- en renovatieprocessen met aan-
dacht voor circulair bouwen 
De provincie streeft naar een vergaande 
verduurzaming van (ver)bouw- en renova-

tieprocessen met extra aandacht voor circu-
lair bouwen en circulair aanbesteden. Kwali-
tatieve rapportering zal gebeuren via jaar-
rapport en jaarverslag, gekoppeld aan de 
financiële rapportering. 

A KmpC Interne 
werking 

geen 

 

https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/start_site_advies/SitePages/Klimaatplan-2030.aspx
file://///ISO/iso14001/DESE/KMPC/_Werkmap_uitwisseling/Documenten%20Kamp%20C/Biodiversiteit
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5.2.2 Doelstellingen uit het managementplan 

 
Link naar doelstelling: Managementplan Kamp C 

 

Stand van zaken afwerking lopende acties en conclusies: 
 

Het managementplan van Kamp C is nog nieuw voor ons en nog niet geïntegreerd in onze ISO-
werking. Zoals omschreven in punt 3 ‘omgevingsanalyse met risico’s en kansen’ is onze directeur 

Peter-Paul van den Berg voor langere tijd afwezig en is onze nieuwe operational manager Kai Van 

Bulck nog niet ingewerkt in het hele ISO verhaal. Daardoor is er nog geen mogelijkheid geweest om 
de acties en doelstellingen uit het managementplan te vertalen naar ISO acties en doelstellingen. We 

gaan hier in de loop van het najaar 2021 samen met Luc Sterckx aan werken, zodat wij een voorstel 
van nieuwe acties en doelstellingen vanuit het managementplan van Kamp C aan de directie kunnen 

voorleggen.  

6 Milieuaudits en milieurondgangen 

 
Interne audit rapport 2020 

 

NC’s Opvolging 

 
1. Kamp C is vergund voor grondwaterwin-

ning voor thermische energieopslag 

(KWO) met een opgepompt debiet van 
29.500 m³/j. Er wordt jaarlijks veel 

meer opgepompt: tot soms 45.000 m³. 

Hierdoor wordt Kamp C een klasse 1 in-
richting. Vergunning moet aangevraagd 

worden doch eerst moet aan alle milieu-
voorwaarden voldaan zijn. DLOG heeft 

het dossier in handen. Er is reeds een of-

ferte voor de aanpassingen voorhanden. 
Het zou om 45.000 euro gaan. Stavaza 

wordt aan DLOG gevraagd. Op de ISO-
schijf bij Wetgeving vind je het verslag 

MC van 2019, wettelijke verplichtingen 

grondwaterwinning.  

 

• In april worden er aanpassingen gedaan 
aan het beheersysteem zodat het water-

verbruik zal dalen.  

• In de loop van 2021 zal een frequentie-
gestuurde pomp geïnstalleerd worden. 

2. Registratie van afgevoerd afval: voor 

2020 nog geen gegevens ingevuld in mi-

lieudatabank. Maandelijks bijhouden!  
          Opmerking: de ophalingen door Renewi           

          moeten niet in de databank worden in- 
          gevoerd, dit gebeurt automatisch (raad- 

          pleging kan via Cognos).  

          Yves overweegt om in raamcontract van  
          de Provincie te stappen.  

• De stielmannen registreren de hoeveel-

heid afval in een eigen document, behal-

ve de fractie restafval, deze gegevens 
worden nu ook voor Kamp C automatisch 

in Cognos opgeladen.  
• Yves doet zijn best om de andere afval-

fracties maandelijks in te geven in de 

milieuprestatiedatabank. 

3. Cateringverantwoordelijke is Anne Seve-
rijns. Er wordt gestreefd naar minimum 

30% vegetarische voeding.  

          Opgelet: volgens de aankoopgids voe-   

• Yves heeft samen met Anne al een 
plantaardig aanbod bij de leveranciers 

opgevraagd en samen met de andere 

medewerkers van de Basis uitgetest.  

file://///ISO/iso14001/DESE/KMPC/1_PLAN_Actieplannen_preventie_milieu/Managementplan%20KMPC.pptx
../../3_CHECK_Auditrapporten/Milieu/Interne_audits/VE_KampC_RapportRondgangAudit_2020.pdf
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          ding en catering (dienst) dient er steeds  

          een plantaardig (vegan) alternatief gege-  
          ven te worden, bv 1 soort plantaardig  

          belegd broodje, of 1 gerecht bij een buf- 

          fet. Voorbeeldmail of voorbeeldbestek  
          (incl. voorbeelden van plantaardig beleg)  

          vind je in de aankoopgids.  

Tip: de checklist evenementen geeft een kort 
overzicht van de verplichtingen. Nuttig om te 

overlopen met de evenementverantwoordelijke. 
Invulling voor elk evenement is overigens geen 

verplichting, maar je moet wel kunnen aanto-

nen dat de gids gevolgd is (bv adhv checklist, 
offertevraag, mails…).  

Zodra er weer catering voorzien mag 

worden ( ivm corona), zal dit mee opge-
nomen worden in het aanbod. 

• De checklist evenementen zal nog over-

lopen worden met Inge Van Loon, zij is 
coördinator voor alle evenementen op 

Kamp C. 

 
Aan de verbetervoorstellen wordt ook gewerkt en deze worden voornamelijk in Ultimo opgevolgd. 

 

De conclusie van de gecombineerde interne audit en milieurondgang: 
Het milieumanagementsysteem wordt goed opgevolgd in Kamp C.  

De milieuvergunning is niet actueel. De milieucoördinator zal het aanvraagdossier indienen 
van zodra de KWO installatie voldoet aan alle wettelijkheden. Hier moet dringend werk van 

gemaakt worden. Kamp C en de provincie hebben een voorbeeldfunctie! 

 
De opvolging van de NC en VV in Ultimo wordt zo goed als mogelijk bijgehouden. Voor Dorien 

en Yves komt ISO bij bovenop hun andere taken. Zij proberen alles zo goed mogelijk op te 

volgen, maar dat is niet evident. Doordat zij hier niet dagdagelijks mee kunnen bezig zijn, is 
het ook telkens weer zoeken hoe alle tools werken, waar documenten staan, waar gegevens 

moeten bijgehouden worden,…  
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7 Actiepunten beoordeling 

 

 

AP 

nr. 

Wie Omschrijving Deadline Opvolging: waar 

 Verant-
woorde-

lijke 

  verwijs naar de plaats van opvol-
ging (bv. dienstoverleg, ISO doel-

stellingentabel in Excel, Ultimo-

actie, andere…) 

1 Yves en 

Greet 

In 2021 plannen we om met de 

medewerkers in de Basis de 
instructies bij brand of andere 

noodsituaties door te nemen. 

30 juni‘21 Ultimo 

2 Yves en 
Dorien 

Medewerkers die de laatste drie 
jaar gestart zijn nog eens een 

korte opleiding geven. Dit willen 
we doen wanneer het telewer-

ken weer wat afgebouwd kan 

worden 

30 Nov’21 Ultimo 

3 Yves We hadden een grotere bespa-

ring op de warmtebehoefte ver-

wacht door de invoer van het 
telewerken ten gevolgen van 

corona. Daarom bekijken we of 
in 2021 de verwarming van de 

kantoren beter afgestemd kan 

worden op de aanwezigheid van 
collega’s, die sowieso nog niet 

maximaal zal zijn in 2021. 

31 mei’21 Yves bespreekt met Kai en Inge 

hoe het telewerken afgebouwd zal 

worden en welke ruimtes gebruikt 
zullen worden om te werken. Yves 

past de instelling van de verwar-
ming hieraan aan.  

Dit zal regelmatig opgevolgd wor-

den in Elyse en na verloop van 
tijd misschien weer aangepast 

moeten worden.  

4 Yves en 

stiel-

mannen  

Registraties voor afval maande-

lijks bijhouden. 

Altijd 

vanaf 

jan2021 

De gegevens voor restafval wor-

den via Renewi bijgehouden. De 

andere fracties worden door de 
stielmannen geregistreerd en 

Yves geeft deze maandelijks in de 

milieuprestatiedatabank in. 

5 Yves Groenbeheer opvolgen in docu-

ment beheerplan  

 DMN zou ons hiervoor nog een 

document bezorgen waar Yves 
het dan in kan bijhouden. 

6 Dorien Nieuwe ISO acties en doelstel-

lingen vanuit het management-
plan formuleren en voorstellen 

aan directie. 

31 dec ‘21 Zie 5.2.2  
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