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Antwerpen, 17 januari 2022

Betreft: inspraakreactie van Lenora ivm OMV2021020238 PSAA - Uitbreiding K913 Loswal 1B2
Beste,
In het kader van het openbaar onderzoek tijdens de omgevingsvergunningsaanvraag met
projectnummer OMV2021020238 voor de uitbreiding van K913 met Loswal 1B2 diende Lenora een
inspraakreactie in op 13 december 2021.
Op 12 januari heeft er een overleg plaats gevonden tussen Lenora, PSA Antwerp en het Havenbedrijf
Antwerpen. In dit overleg is uitgebreid ingegaan op de argumenten die Lenora in zijn brief aanhaalt.
Met dit schrijven willen we u op de hoogte stellen van de inhoudelijke reactie van PSAA op die
argumenten zoals besproken in het overleg met Lenora.

Reactie PSAA:
• Het betreft een tijdelijke concessie gedurende de looptijd van de werken op K869. De werken op
K869 omvatten meer dan alleen de kaaiwerkzaamheden, maar ook elektrificatie / automatiseren
(vergroenen) van de yard. Het verlies van capaciteit (per fase ca. 1/3) zal tijdelijk worden
herverdeeld naar Noordzeeterminal.
Op Noordzeeterminal wordt geen bijkomende kaaicapaciteit gebouwd.
• Verharding werd al opgenomen in de vergunning voor de afwerking van het stort voor
baggerspecie (vermijden van uitloging).
Het projectgebied is een voormalig slibdepot, gelegen naast de huidige Noordzeeterminal. Het
projectgebied is recent gesaneerd. De vervuilde overhoogte is tot een diepte van -2 meter
maaiveld ontgraven en afgevoerd en aangevuld met 2 meter schoon zand. Werkzaamheden zijn
in augustus 2021 afgerond. In de huidige toestand is het projectgebied een braakliggend terrein,
welke bij gereed komen van de werkzaamheden aan een aantal expliciete
vergunningsvoorwaarden volgens Ministerieel Besluit (kenmerk OMV/2018054901 – 201805150053) moeten voldoen. Zo dient er onder andere er een duurzame verharding dient te worden
aangelegd (expliciet 2 lagen steenslagfundering 45 cm en 3 laags asfalt van 18cm) en is er een
verbod op infiltratie van hemelwater naar de ondergrond. De uiterste datum van invulling is
augustus 2022.
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Reactie PSAA:
• Indien PSAA op termijn de concessie verwerft met de nieuwe kaaimuur die onder ECA gebouwd
zal worden, dan acht PSAA het nodig een volledig aangepaste terminalinfrastructuur te bouwen,
gebaseerd op een operationeel concept met Automatic Stacking Cranes (of soortgelijke).
Hiervoor is een andere terreinprofilering nodig en zal de huidige investering (oa. tijdelijke
bevloering) afgebroken moeten worden.
• PSAA verwijst hiervoor ook naar een brief ontvangen op 17/1 van het Havenbedrijf Antwerpen
waarin duidelijk gesteld wordt dat het huidige verhardingsproject op loswal 1B2 en ontwikkeling
ervan als stapelzone voor containers op geen enkele manier een voorafname op ECA is. (als
bijlage hieronder toegevoegd)

Reactie PSAA:
• Het betreft een tijdelijke concessie gedurende de looptijd van de werken op K869. Het project is
geen onderdeel van Complex Project ECA. (Zie ook brief van Havenbedrijf Antwerpen in bijlage)

Reactie PSAA:
• In de MER ontheffing is de biodiversiteit (incl. passende beoordeling) beschouwd en door ANB
akkoord bevonden. De ontheffing voor het opstellen van een project MER is op 1 oktober 2021
verleend door Departement Omgeving.
• Het projectgebied is een voormalig slibdepot, gelegen naast de huidige Noordzeeterminal. Het
projectgebied is recent gesaneerd. De vervuilde overhoogte is tot een diepte van -2 meter
maaiveld ontgraven en afgevoerd en aangevuld met 2 meter schoon zand. Werkzaamheden zijn
in augustus 2021 afgerond. In de huidige toestand is het projectgebied een braakliggend terrein,
welke bij gereed komen van de werkzaamheden aan een aantal expliciete
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•

vergunningsvoorwaarden volgens Ministerieel Besluit (kenmerk
OMV/2018054901 – 20180515-0053) moeten voldoen. Zo dient er onder andere er een
duurzame verharding dient te worden aangelegd (expliciet 2 lagen steenslagfundering 45 cm en
3 laags asfalt van 18cm) en is er een verbod op infiltratie van hemelwater naar de ondergrond.
De uiterste datum van invulling is augustus 2022.
Bijlage 1 is niet meegezonden.

Reactie PSAA:
Dit is een tijdelijke concessie voor de duur van de werken aan Europaterminal en is geen investering
met oog op Building block 5 (ECA). Zie ook reactie PSAA op reden 2 en brief van Havenbedrijf
Antwerpen in bijlage.

Besluit:
• Afdekken van gesaneerd slibdepot is vereiste vanuit VLAREM.
• Project Europa Terminal is meer dan kaaimuurwerken alleen; ook vergroening van terminal volgt
zelfde 3 fases
• PSAA heeft enkel een tijdelijke concessie op loswal 1b2, voor de duur van de werken op ET.
• Voor dit project is op 1 oktober 2021 een MER ontheffing verleend.
• Als PSAA op termijn concessie nieuwe ECA kade zou verwerven zal een ander operationeel
concept geïmplementeerd moeten worden; dit vergt afbreken van wat PSAA nu wil investeren.
• Dit project is geen voorafname op ECA (Zie brief Havenbedrijf Antwerpen in bijlage).
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Bijlage: brief van Havenbedrijf Antwerpen
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