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1. Inleidingg
Voorligggend jaarraapport wordt aan dde Vlaamse
e minister bevoegd vvoor Leefm
milieu
overgem
maakt naar aanleiding van artike l 7 §3 van de Milieube
eleidsovereeenkomst tu
ussen
het Vlaaamse geweest en het Verbond
V
vaan de Glasindustrie vzzw betreffe nde de red
ductie
van de N
NOx‐emissies van haarr leden in Vllaanderen.
Dit jaarrrapport is tot stand gekomen bbinnen de Begeleiding
gsgroep, opp basis van
n het
jaarversslag dat de Organisatie
e aan de Beggeleidingsggroep overm
maakte op 330 mei 2012
2. Het
jaarversslag werd besproken binnen de Beegeleidingsggroep op 28
8 juni 2012..
Het rap
pport bevat de gegeve
ens zoals veermeld in artikel
a
7§3 van
v de MBBO, namelijkk een
overzich
ht van de belangrijkste
e knelpunteen en moge
elijke oplosssingen in veerband met deze
Overeen
nkomst; een artikelsge
ewijze besppreking van de stand van
v zaken; dde opportuniteit
van dezze Overeenkomst in re
elatie tot dee eventueel gewijzigde
e externe oomstandighe
eden.
Naast d
de artikelsggewijze besspreking va n de stand
d van zaken
n wordt oook de algem
mene
voortgaang van de MBO
M bespro
oken.
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2. V
Voortgan
ng van de MBO
Evaluattie in functie
e van de do
oelstelling
n de MBO afgesloten t ussen het Vlaams
V
Gew
west en het Verbond vaan de
De doellstelling van
Glasindustrie Vlaanderen bestaat er inn dat de le
eden met relevante
r
N
NOx‐uitstoot ten
laatste tegen 31
1 decembe
er 2013 a lle mogelijjke maatre
egelen nem
men opdaat de
gezameenlijke NOx‐‐emissies niet hoger zuullen zijn dan 880 ton/jaar.
weergegeven
n in het jaaarverslag zittten de versschillende bedrijven
b
o p de goede
e weg
Zoals w
om alle mogelijke maatregele
m
n te nemenn.
Wat bettreft de gezzamenlijke NOx‐uitstooot van de se
ector, bedroeg deze inn 2011 1.000 ton
NOx. Sinds 1 febrruari 2011 is EMGO N
NV opgesplitst in twee bedrijvenn, EMGO NV
N en
pportage gaaat over EM
MGO en DUC
CATT samen
n.
DUCATTT NV. De rap
De histo
orische emissies per be
edrijf wordeen gegeven in ondersta
aande tabell en in de grrafiek
verdero
op:
AGC Glaass Europe EMGO Pittsburgh Corning Eu
urope
2002
6
675
545
105
2003
5
581
677
83
2004
7
718
526
150
2005
1
1005
426
99
2006
1
1028
367
104
2007
1
1106
281
51
2008
9
957
214
78
2009
9
986
114
72
2010
9
961
133
66
2011
7
765
160*
75
* som vvan de uitsto
oot van EMGO en DUCCATT

Som
m
13325
13341
13394
15530
14499
14438
12249
1 172
1 160
10000

Uit dezee cijfers vallt een verm
mindering vaan de NOx‐‐uitstoot af te leiden ddie sinds 20
005 is
ingezet.. Deze dalin
ng is onderr meer het gevolg van
n specifieke
e NOx‐redu ctiemaatregelen
(minimaalisatie van toevoeging van nitraaten bij de productie van
v loodglaas, vermind
dering
zuurstofovermaat) en van maaatregelen die in een ander kade
er werden genomen (in
( de
eerste plaats enerrgie‐efficiën
ntie) en oook NOx reduceren. De
e grootste reden van deze
et Vlaams Gewest.
G
Dit is nog altijd
d van
daling iss echter de verminderrde glasprodductie in he
toepasssing voor heet jaar 2011
1 zoals vooor de vorige
e jaren. De glassector heeft imme
ers te
maken met enerzijjds de econ
nomische crrisis, maar anderzijds ook
o met ennkele structturele
marktveeranderingeen. Afhanke
elijk van heet herstelle
en van de markten
m
enn het slagen
n van
producttiewijzigingeen verwach
hten we daat de uitsto
oot in 2012 mogelijk zzal stijgen om
o in
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2013 to
ot een forsse daling te
e komen ddoor het vo
olledig uitvvoeren van de in de MBO
opgenomen maatrregelen.
In het rreductieplan dat in 20
009 werd oopgesteld zijn voor de
e 3 bedrijveen die relevvante
vestigin
ngen hebben
n in het kad
der van dez e MBO maaatregelen opgenomen.. Het studie
ewerk
over dee mogelijke implementtatie van d eze maatre
egelen loop
pt nog steedds en zal ook
o in
2012 wo
orden verder gezet. Op dit momeent zijn er geen
g
elemen
nten die eroop wijzen dat
d de
emissiereducties die
d werden
n vooropgeesteld in he
et reductie
eplan niet kunnen wo
orden
d.
gehaald
De maatregelen die wo
orden besstudeerd met het (voorlopiig) ingeschatte
reductieepotentieel zijn:
- DeNOx‐SCR
R: ca. 500 to
on NOx;
Aanpassingg van de braanderinstell ing: ca. 20 ton
t NOx;
- A
- W
Wijziging in
n het prod
ductieprocees in een van
v
de bedrijven: redductiepoten
ntieel
o
onbekend.
Het Verrbond van de
d Glasindu
ustrie Vlaannderen is momenteel
m
in lijn met zijn doelstelling
gesteld voor 2013 volgens
v
de MBO.
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3. O
Overzich
ht belanggrijkste kknelpunten en mo
ogelijk ooplossinggen
De uitvo
oering van de maatre
egel met dee grootste impact op NOx‐uitstoo
N
ot is mome
enteel
nog alttijd in lijn om in 2013 in werrking te tre
eden. Sommige stapppen hierin,, o.a.
vergunn
ning en inteeractie met de lopendee bodemsan
nering, zijn echter buitten de moggelijke
invloed van het beedrijf en zou
uden tot enn vertragingg van de pla
anning kun nen leiden.. AGC
urope zal heet mogelijke
e doen om vvertraging te
t vermijden.
Glass Eu
TT in de huuidige MBO en de mog
gelijke prodductiewijzigingen
Gezien de intrede van DUCAT
van EMGO en DUC
CATT, is hett nog niet dduidelijk we
elke impactt deze zulleen hebben op
o de
NOx‐uittstoot. In ieder geval worden
w
de m
maatregelen uit het NO
Ox‐reductieeplan in de mate
van het mogelijke uitgevoerd en zal alless in het werk gesteld worden
w
om eervoor te zo
orgen
dat de eemissies zo laag mogelijk blijven.
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4. A
Artikelsggewijze besprekin
b
ng van de stand van
v zakeen
Artikel 1. – juridiscch kader
pmerkingen
n.
Geen op
De vestigingen mett een emisssie van meeer dan 10 ton/jaar NOx zijn:





A
AGC Glass Europe
E
– Mol
EMGO NV – Lommel
DUCATT NV
V – Lommel
Pittsburgh Corning
C
Eurrope – Tesseenderlo

Artikel 22. – Definitties
Geen op
pmerkingen
n
Artikel 33. – Doeste
elling
Geen op
pmerkingen
n.
Artikel 44. – Verbinttenissen va
an de Organ
nisatie en haar leden
§1. De o
organisatie licht haar le
eden actief voor over deze
d
Overee
enkomst
§2. De organisatiee volgt haar leden acttief op me
et betrekkin
ng tot het behalen vaan de
doelstelling. In 201
11, is DUCAT
TT NV toegeetreden.
d te zijn, err werden ggeen activitteiten
§3 Er zijn geen veennootschappen opgeehouden lid
stopgezzet en er weerden geen vestigingenn overgedraagen.
§4. De organisatiee en haar le
eden staann open om verder ond
derzoek na ar emissieaarme,
innovatieve technieken te vo
oeren. Het onderzoekk dat door de leden i n 2011 gevvoerd
werd, gebeurde in functie van
n de reeds inn de MBO voorziene
v
maatregelen
m
n.
§5. De informatiee op installlatieniveauu werd opggenomen in het jaarrverslag van de
organisaatie aan de Begeleidinggsgroep.
De orgaanisatie overhandigde in
i juni 20099 een plan zoals
z
beschrreven in dezze paragraaaf aan
het kabinet van de Vlaamse minster
m
bevooegd voor le
eefmilieu en diens adm
ministratie.
Artikel 55. – Verbinttenissen va
an het Geweest
§1. Er werden do
oor het Gewest gee n bijkomen
nde reglem
mentering een maatregelen
opgeleggd dan dezze die bij de onderteekening van de huidige Overee nkomst we
erden
gesteld..
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§2. De organisatie erkent de positieve
p
rool van het Gewest
G
hieriin.
§3. De Organisatiee bevestigtt dat de grroeikansen niet in hett gedrang kkwamen en
n dat
e kosten niet doorgerrekend werd
den.
eventueele boetes en
Met bettrekking heet recht op ecologiepre
e
emie binnen
n de vigerende regelgeeving en criteria,
hebben de inspan
nningen vaan de Orgganisatie en het Gew
west ertoe geleid datt een
belangrrijke maatreegel in hett kader vann deze MBO (DeNox‐SSCR op eenn glasoven), die
verder ggaat dan BB
BT, in aanme
erking komtt voor het verkrijgen
v
van een ecollogiepremie
e
§4. Geeen opmerkin
ngen.
Artikel 66. Begeleidingsgroep
Een Beggeleidingsgrroep werd opgericht
o
bbestaande uit
u vertegen
nwoordigerss van en paaritair
verdeeld tussen het
h Gewest (Bob Nieuuwejaers, Stteven Lauw
wereins) enn de Organisatie
(Roland
d Deridder, Guy
G Van Maarcke en Em
milie Butaye
e).
De Begeeleidingsgro
oep kwam bijeen
b
op 288 juni 2012.
Artikel 77. Jaarlijkse
e rapporterring en eval uatie
organisatie bevestigt dit.
§1. De o
§2. De organisatie heeft het jaarverslag 2011 overhandigd aan de Begel eidingsgroe
ep op
30 mei 22012, met de
d gegevens zoals verm
meld in dit artikel.
a
§3. De O
Organisatie diende hett rapport beetreffende de uitvoerin
ng van de O
Overeenkom
mst in
bij de Vlaamse min
nster bevoegd voor lee fmilieu in op
o datum va
an vandaag..
Artikel 88. – Duur, einde
e
en ve
erlenging vaan de Overe
eenkomst
§1, §2, §§3. Geen op
pmerkingen
n.
Artikel 99.‐ Slotbepaling
Geen op
pmerkingen
n.

5. O
Opportu
uniteit va
an deze o
overeenkkomst
De Orgaanisatie en haar leden achten dezee overeenkomst nog stteeds zeer oopportuun.
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Gegeven het ob
bjectief waaarin dezee Beleidsovereenkom
mst kadert,, namelijk het
vermind
deren van de
d NOx‐uitsstoot in Vlaaanderen, zijn
z de orga
anisatie en haar leden
n van
mening dat een MBO een uitsstekend beleeidsinstrum
ment is om hiertoe
h
bij tte dragen. Zij
Z zijn
ervan o
overtuigd dat deze MB
BO ervoor zal zorgen dat de Vlaamse Glasiindustrie ee
en zo
klein mogelijke NO
Ox‐uitstoterr wordt op een manie
er die voor bedrijven ddraagbaar is. Dit
endien ste rk aan be
elang gewo
onnen tijdeens de hu
uidige
laatste element heeft bove
econom
mische crisiss. Een MBO creëert enige flexibiliteit om een duideelijk afgebaakend
objectieef na te streeven zonderr een zwaree financiële last te legg
gen. Zowel dde instrume
enten
heffing, sectorale of
o individue
ele voorwaaarden oplegggen via de milieuverggunning sch
hieten
hierin im
mmers eniggszins tekortt.
De Vlaaamse overheid ervaart deze MBO
O als een go
oed instrument dat zal toelaten om
o de
vooropggestelde do
oelstellingen
n te halen bbinnen de affgesproken termijn.
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