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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Voor een beschikbaar terrein van 212.553 m² zoekt Port of Antwerp-Bruges (POAB) 
een concessionaris die daarop een project rond import, conversie en distributie 
van hernieuwbare waterstof wenst te realiseren. 
 
De klimaaturgentie, en het bijhorende Europese beleidskader, maken dat de economie 

volledig op hernieuwbare energie moet draaien tegen ten laatste 2050. POAB aligneert 

zich op die doelstelling en wil een belangrijke  groene energie- en grondstoffenhub 

worden voor zowel de industriële cluster op het platform, als het voor- en hinterland. De 

importcapaciteit van groene waterstofdragers speelt daarin een sleutelrol. 

 
Welke activiteit wordt beoogd? 
Voor de invulling van dit concessieterrein is POAB specifiek op zoek naar 
projectvoorstellen die bijdragen aan de import, conversie en distributie van  hernieuwbare 
waterstof, meer bepaald via waterstofdragers zoals ammoniak, methaan, methanol of 
LOHC. 
 
Over welk terrein gaat het?   
 

Het bevraagde terrein is een niet-watergebonden terrein met een oppervlakte van  
212.553 m² gelegen aan de Nieuwe Westweg, ter hoogte van het Bevrijdingsdok.  

 

Op welke manier kandidaat stellen? 

 

Specifiek bevat deze bevragingsbundel een toelichting met betrekking tot het 

concessieterrein waarop deze bevragingsprocedure betrekking heeft en de bijhorende 

specificaties, de manier waarop je een projectvoorstel kan indienen en de vereisten 

waaraan je als potentiële concessionaris moet voldoen. Vervolgens wordt de 

bevragingsprocedure toegelicht, waarbij aan bod komt op welke wijze een voorstel voor 

de concessie (projectvoorstel) moet worden ingediend en welke selectie- en 

toekenningscriteria in het kader van de beoordeling zullen worden gehanteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon Port of Antwerp-Bruges:  

Marijn Janssens 

T: 03 229 65 94 

E: invest@portofantwerpbruges.com 

  

mailto:invest@portofantwerpbruges.com
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1. Port of Antwerp-Bruges (POAB) 

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt POAB een belangrijk 
knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor 
de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed, de overslag van voertuigen en ze 
huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. POAB is de thuisbasis 
voor 1.400 bedrijven en zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor 
een toegevoegde waarde van 21 miljard euro. 
 
POAB heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens 
en klimaat verzoent. POAB wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar 
ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het 
voortouw te nemen in de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor een duurzame 
toekomst.  
 
POAB is vandaag een belangrijke hub voor energie en grondstoffen. Deze worden 

geïmporteerd, geproduceerd of verwerkt, opgeslagen en doorgevoerd naar verschillende 

globale en Europese markten. De Europese Green Deal zet een duidelijke stip aan de 

horizon: onze industrie en economie moet klimaatneutraal worden ten laatste in 2050 aan 

een versneld tempo. De voorziening van leveringszekere, duurzame en betaalbare 

energie is onontbeerlijk voor de industrie.  

Waterstof vormt een belangrijke hoeksteen in de energie- en grondstoffentransitie richting 

klimaatneutraliteit. POAB wil onder meer binnen het kader van haar ondernemingsplan 

een leiderspositie innemen als Europese importhub van hernieuwbare waterstof en een 

actieve voortrekker zijn van de bredere waterstofeconomie. De Belgische 

waterstofstrategie onderstreept ook de belangrijke positie die ons land en zijn havens kan 

innemen in deze nieuwe globale waardeketens. 

Vandaag spelen meerdere waterstofdragers, transporteerbaar per schip vanuit zon- en 
windrijke regio’s waar ze kunnen worden geproduceerd middels deze hernieuwbare 
energiebronnen, reeds een belangrijke rol in de Antwerpse cluster. POAB zet in op een 
robuuste multi-carrier aanpak waarbij de ontvangst-, opslag- en doorvoerinfrastructuur 
voor meerdere waterstofdragers verder wordt versterkt. 
 

2. Marktbevraging 

Binnen het principe van een landlord-haven, is POAB eigenaar of beheerder van de 
gronden binnen het Antwerpse en Zeebrugse havengebied en stelt dit openbaar domein 
op basis van domeinconcessies ter beschikking van bedrijven die op die manier hun 
projecten kunnen realiseren.   
 

POAB organiseert een marktbevraging teneinde een domeinconcessie toe te kennen aan 

een onderneming die de realisatie van de waterstofstrategie en multi-carrier aanpak van 

POAB onderschrijft. Daarbij wenst POAB kandidaten aan te trekken die een 

voortrekkersrol opnemen inzake het ter beschikking stellen van groene energiebronnen 

(dit kan gaan van import en/of conversie van waterstofdragers tot hernieuwbare waterstof 

en/of distributie van de hernieuwbare waterstof) waarbij synergieën worden gezocht met 
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de huidige industriële cluster. Op grond van deze bevragingsbundel nodigt POAB 

geïnteresseerde kandidaten uit om een projectvoorstel in te dienen.  

 

3. Beschrijving van het concessieterrein 

Dit hoofdstuk verstrekt meer informatie met betrekking tot het aangeboden 

concessieterrein. 

 

Teneinde een optimale ontwikkeling van dit concessieterrein te realiseren, staat POAB 

open voor projectvoorstellen waarin een samenwerking met (een) naburige 

concessionaris(sen) wordt voorgesteld. Voorwaarde is uiteraard wel dat deze 

samenwerking reeds voldoende concreet moet zijn, wat op zijn minst veronderstelt dat de 

desbetreffende naburige concessionarissen daarmee akkoord zijn. Mocht voor een 

concreet projectvoorstel een doelswijziging van één van de bestaande concessies vereist 

zijn, dan wel een overdracht van een concessie aan een andere partij, zal POAB dit in 

het kader van deze transparante bevraging bekijken, zolang een dergelijke wijziging 

bijdraagt aan een project met een grotere toegevoegde waarde voor het havengebied 

van Antwerpen. Het staat de partijen aldus vrij om op basis van deze bevragingsbundel 

en in het kader van deze bevragingsprocedure een dergelijk projectvoorstel in te dienen.  

 

Het behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat om zichzelf verder 

te informeren met betrekking tot de specifieke karakteristieken van het concessieterrein 

en de omgeving. POAB kan niet worden aangesproken voor toekomstige wijzigingen van 

de verstrekte gegevens. 

 

3.1. Projectsite 

De beoogde activiteiten zullen worden gerealiseerd op een terrein nabij het 

Bevrijdingsdok en Kanaaldok B2, in de Antwerpse haven. Het terrein was een aantal 

decennia lang de locatie voor droge bulktrafieken (o.a. steenkool). 
 

Als bijlage wordt het concessieplan gevoegd (opgemaakt voor doeleinden van de 

bevragingsprocedure). Het concessieplan maakt gewag van meerdere zones, echter zet 

POAB dit terrein als geheel in de markt. 

 

POAB behoudt zich het recht voor om in het kader van deze bevraging de voorgestelde 
lay-out van het concessieterrein aan te passen om een meer optimale invulling te 
realiseren. POAB is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die uit het niet 
toewijzen, het aanpassen van de lay-out of het uitstel van de toekenningsbeslissing zou 
kunnen ontstaan. 

3.2 Specificaties concessieterrein 

Kadastrale gegevens 11818B0060/00B000 

Oppervlakte 212.553 m² 

Ligging Nabij Bevrijdingsdok en Kanaaldok B2 
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Adres Nieuwe Westweg, Antwerpen 

Bebouwd/ onbebouwd Onbebouwd 

Beschikbaarheid Het terrein is tot Q2 2024 in gebruik, waarna de nodige 
procedures worden opgestart om het terrein zo snel als 
mogelijk ter beschikking te stellen. 

Bodemattest Bij aanvang van de concessieovereenkomst zal het 
bodemattest worden toegevoegd aan deze 
overeenkomst. 

 

3.3. Infrastructurele inrichting 

De projectsite behoorde tot een voormalig groter bedrijfsterrein van op- en overslagbedrijf 
Antwerp Bulk Terminal (ABT). In 2015 heeft ABT een deel van zijn bedrijfsterrein terug 
ter beschikking gesteld aan POAB. De projectsite maakt deel uit van de gefaseerde 
herontwikkeling van deze zone door POAB.  
 
De projectsite is rechtstreeks ontsloten op de bestaande openbare weg, met name 

Nieuwe Westweg. Op termijn zal POAB de weg in het verlengde, met name in westelijke 

richting, doortrekken. Indien het weerhouden projectvoorstel een aanpassing van het 

tracé van deze weg zou vereisen, ter optimalisatie van de invulling van het 

concessieterrein, zou deze weg in een latere fase kunnen worden verlegd. Dit gebeurt op 

initiatief van de concessionaris en de bijhorende kosten vallen ten laste van de 

concessionaris.  

 

In een volgende fase, na de bouw van de kaaimuur en de ligplaatsen voor de 

buurconcessionaris, wordt het concessieterrein uitgebreid met een zone 3 (zie 

concessieplan). Deze zone zal worden vrijgegeven na het bouwen van de kaaimuur, de 

aanleg van de openbare riolering en het verlengen van de Nieuwe Westweg. 

  

Via aanpalende concessionaris(sen) zou de concessionaris toegang tot water en spoor 

kunnen creëren (bij het bereiken van overeenstemming met deze concessionaris(sen).  

 

De concessionaris moet in staat zijn de beoogde volumes te verwerken zonder dat er van 
POAB infrastructurele aanpassingen en/of aanleg van eender welke assets kan worden 
gevraagd. 
 

3.4. Nabijgelegen windturbine 

De kandidaten worden er tevens op gewezen dat de mogelijkheid bestaat dat nieuwe 

windturbineprojecten kunnen worden gerealiseerd rondom het bevraagde 

concessieterrein. Dit kan een impact hebben op het totale in concessie verleende terrein 

én op de exploitatievoorwaarden (gevaarlijk goed, slagschaduw, …).  

3.5 Regelgevend kader 

Het concessieterrein is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' bestemd als '(Artikel R1.) Gebied voor 
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zeehaven- en watergebonden bedrijven'. Het concessieterrein is in dit GRUP bestemd 
voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten 
en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn 
op de zeehaveninfrastructuur. 

3.6 Nutsvoorzieningen 

De concessionaris moet zelf instaan voor de overname, aanvraag, aansluiting en het 
beheer van nutsaansluitingen. Alle kosten die voortvloeien uit de aanleg van (mogelijke) 
nutsvoorzieningen, zijn voor rekening van de concessionaris.  

Ter ontwikkeling van de noordelijke zone van het Bevrijdingsdok, waar het 
concessieterrein deel van uit maakt, moet heden een onderboring onder de spoorweg 
worden uitgevoerd voor de aanleg van nutsvoorzieningen (o.m. water, elektriciteit, gas, 
data). De concessionaris, die voor onderhavig concessieterrein zal worden weerhouden, 
zal de kosten hiervoor pro rata (1/4) mee dragen.  

Tijdens de concessieduur draagt de concessionaris de volledige verantwoordelijkheid 
voor alle schade en ongevallen te wijten aan het niet goed beheren van de 
nutsvoorzieningen. 

3.7 Vergunningenloket Haven 

Het Vergunningenloket Haven staat ter beschikking van de kandidaten om advies in 
verband met de omgevingsvergunning voor projecten op rechteroever te verstrekken. 

Contactgegevens: Vergunningenloket Haven 

   T: 0032 3 229 64 75 

   e-mail: vergunningenloket@portofantwerpbruges.com 

 
3.8 Bodemgesteldheid 

Het proces voor het verkrijgen van een bodemattest wordt heden doorlopen. Het attest 
wordt, bij aanvang van de concessie, aan de concessieovereenkomst toegevoegd.  
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4. Bevragingsprocedure 

4.1 Indicatief overzicht van de bevragingsprocedure 

Hierna wordt indicatief een overzicht van de mogelijke stappen in het kader van de 
bevragingsprocedure gegeven. POAB behoudt zich het recht voor dit in het kader van de 
bevragingsprocedure aan te passen en zal in dat geval tijdig de vereiste communicatie 
aan de kandidaten richten. 

 

1. Aankondiging van de bevragingsprocedure – Terbeschikkingstelling 
bevragingsbundel: begin februari 2023 
 

2. Registratie geïnteresseerde kandidaten via 
https://www.portofantwerpbruges.com/nl/business/investeren#opportuniteiten 
(doorklikken naar betreffende bevraging): tot en met 15 maart 2023 
 

3. Mogelijkheid tot schriftelijke vraagstelling aan POAB via 
https://www.portofantwerpbruges.com/nl/business/investeren#opportuniteiten: tot 
en met 15 maart 2023 
 

4. Antwoord van POAB op de ingediende vragen aan geregistreerde kandidaten: 31 
maart 2023 
 

5. Indiening projectvoorstel via mail aan invest@portofantwerpbruges.com tot 28 
april 2023 (12 uur), met een ondertekend, begeleidend schrijven. 
 

6. Beoordeling van de regelmatigheid van de projectvoorstellen, de geschiktheid 
van de kandidaten, van de (inhoudelijke) projectvoorstellen en rangschikking 
projectvoorstellen, keuze voor een preferentiële kandidaat. 
 

7. Onderhandelingen met de preferentiële kandidaat met het oog op het sluiten van 
de concessieovereenkomst. 
 

8. Beslissing tot toekenning van de concessie, gevolgd door de ondertekening van 
de concessieovereenkomst. 
 

Het indicatief karakter van bovenstaande procedureverloop houdt in dat POAB 
bijvoorbeeld bijkomende stappen kan voorzien, zoals het aanduiden van een shortlist 
(met meer dan één kandidaat) voorafgaand aan de aanduiding van een preferentiële 
kandidaat.  

Daarnaast kan POAB aan één (preferentiële kandidaat) of meerdere kandidaten (shortlist, 
of alle kandidaten indien op basis van de eerste projectvoorstellen geen duidelijk 
onderscheid zou kunnen worden gemaakt) vragen een verder uitgewerkt projectvoorstel 
in te dienen.  

Voor zover POAB een preferentiële kandidaat aanduidt, dan wel een shortlist vaststelt, 
kan het zijn dat POAB beslist de andere kandidaten meteen definitief van de 
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bevragingsprocedure uit te sluiten, of om deze kandidaten voorlopig in de wachtkamer te 
plaatsen. Dat laatste houdt in dat deze kandidaten alsnog in aanmerking voor verdere 
besprekingen kunnen komen indien uiteindelijk met de preferentiële kandidaat of met 
geen van de kandidaten op de shortlist tot finale overeenstemming met betrekking tot de 
concessieovereenkomst komt.  

4.2 Registratie van kandidaten met het oog op het stellen van vragen en ontvangen 
van antwoorden 

Teneinde het stellen van vragen door de kandidaat-concessionarissen mogelijk te maken, 

alsook het breed ter beschikking stellen van de antwoorden op deze vragen, nodigt 

POAB geïnteresseerde kandidaten uit om zich te registreren via 

https://www.portofantwerpbruges.com/business/investeren#opportuniteiten (doorklikken 

naar betreffende bevraging).  

Enkel vragen die via dit webformulier worden gesteld, worden beantwoord. Mondeling 

gestelde vragen worden niet beantwoord. Met het oog op het gelijkheidsbeginsel worden 

de gestelde vragen beantwoord in een nota van inlichtingen die – geanonimiseerd – tijdig 

aan alle geregistreerde kandidaten zal worden bezorgd.  

4.3 Regelmatigheid van het projectvoorstel 

De ingediende projectvoorstellen worden vooreerst op hun volledigheid en formele 

regelmatigheid (tijdige indiening, schriftelijk voorstel en rechtsgeldige 

vertegenwoordiging), en dus de ontvankelijkheid ervan, getoetst. 

 

POAB behoudt zich het recht voor om aanvullende gegevens op te vragen, 

projectvoorstellen te laten regulariseren in zoverre de gelijkheid tussen de kandidaten 

daarmee niet geschonden wordt, dan wel projectvoorstellen die niet volledig zijn 

onmiddellijk te weren. 

 

4.4 Selectiecriteria 

De projectvoorstellen die regelmatig worden bevonden, worden aan volgende 

selectiecriteria getoetst. 

 

4.4.1 Selectiecriterium met betrekking tot de voorgestelde activiteit  

 

Project passend in het kader van import, conversie en distributie van hernieuwbare 

waterstof. 

 

Er worden door POAB enkel projectvoorstellen in overweging genomen die import, 

conversie en distributie van hernieuwbare waterstof als hoofdactiviteit beogen.  

 

De kandidaat beschrijft de essentiële elementen in zijn projectvoorstel. Hij voegt daarvoor 

alle informatie, beschrijvingen en nodige stukken toe die noodzakelijk zijn om te kunnen 

oordelen over het voorgestelde project. 
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Projectvoorstellen die geen betrekking hebben op een dergelijke hernieuwbare 

waterstofhub en aldus niet passen in bovenvermelde invulling komen verder niet in 

aanmerking. 

 

4.4.2 Selectiecriteria met betrekking tot de identiteit van de kandidaat 

 

1. Financiële draagkracht  

 

De kandidaat toont aan dat hij beschikt of zal beschikken over voldoende financiële 

draagkracht om het voorgestelde project op het concessieterrein te financieren en alle 

terrein-gerelateerde kosten, zoals concessievergoeding en onroerende voorheffing, te 

betalen. De te betalen concessievergoedingen zijn raadpleegbaar op de website van 

POAB. Aan de hand van de laatste jaarrekeningen wordt de financiële draagkracht van 

de kandidaat getoetst op basis van een aantal ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit, eigen 

vermogen e.a.).  

 

Kandidaten die inschrijven in de vorm van een joint venture leggen voor elke partij 

minstens hun laatste jaarrekening voor, tezamen met een verklaring dat de partners de 

financiële draagkracht van de projectvennootschap zullen waarborgen.  

 

2. Technische bekwaamheid / relevante ervaring 

 

De kandidaat licht zijn ervaring toe met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten die deel 

uitmaken van het projectvoorstel. De kandidaat toont aan dat hij over de nodige 

technische bekwaamheid / relevante ervaring en organisatie beschikt om het 

projectvoorstel te realiseren. Dit gebeurt bij voorkeur door het bijvoegen van (o.a.) 

toelichting van de organisatiestructuur nodig om het project te realiseren, toevoeging van 

CV’s van betrokken personen, toelichting bij samenwerkingsverbanden met derde 

partijen die worden aangetoond, publicaties … 

 

4.5 Toekenningscriteria 

De projectvoorstellen die aan de selectiecriteria voldoen, worden volgens de volgende 
toekenningscriteria, welke een gelijk gewicht hebben, getoetst en gerangschikt. 
 
4.5.1 Maturiteit van het projectvoorstel 

4.5.2 Toegevoegde waarde van de activiteiten voor het havenplatform en 

clusterversterking 

4.5.3 Mobiliteit  

4.5.4 Toekomstgerichtheid 

Toekenningscriterium 1: Maturiteit van het projectvoorstel  
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Teneinde de maturiteit van het concrete projectvoorstel te kunnen beoordelen, legt de 

kandidaat een business plan voor waarin de concrete activiteiten worden voorgesteld en 

waarin minimaal de volgende elementen zijn uitgewerkt: 

 

• Een financieel plan met minimaal:  
o Een overzicht van de geplande investeringen voor de ontwikkeling van het 

project. De kandidaat toont daarbij aan welke investeringen effectief zullen 
worden gerealiseerd. In geval van een gefaseerde ontwikkeling geeft de 
kandidaat het verloop van de investeringen op een overzichtelijke wijze weer en 
dit in relatie tot de opschaling van de activiteiten; 

o Een inzicht in de verhouding van het eigen vermogen en het vreemd 
vermogen (vermogen van derden), alsook inzage in de (gewenste) 
vennootschapsstructuur; 

o Een inzicht in de toekomstige cash flows en de rendabiliteit van het project. De 
kandidaat vult daartoe de Excelsheet m.b.t. investeringsanalyse in (zie bijlagen). 

 

• Een vooropgestelde timing (implementatieplanning) voor de realisatie van het 
project. Uit deze planning blijkt dat het project voldoende maturiteit kent en binnen 
een concrete termijn kan worden gerealiseerd. De kandidaat geeft daarbij inzicht in 
de beslissingstermijnen met aanduiding van de Final Investment Decision (FID) en 
vergunnings- en uitvoeringstermijnen. Bovendien wordt meegedeeld welke de 
kritische parameters zijn die deze timing kunnen beïnvloeden en hoe deze worden 
beheerst. De kandidaat heeft bij voorkeur de vergunbaarheid van zijn project reeds 
afgetoetst en deelt informatie over de risico-contouren.  

 

• Inzage in de import- en exportvolumes, inclusief een tijdslijn vanaf de opstart tot 
volledig operationeel. De kandidaat geeft daarbij inzicht in de beschikbare en 
aangeboden capaciteit en houdt hierbij rekening met geldende wetgeving. De 
kandidaat toont aan dat hij in staat is om (snel) groeiende en fluctuerende volumes 
efficiënt te verwerken. 
 
Op basis van het potentieel van zowel het projectvoorstel als deze van de projectsite, 
kan de kandidaat ervoor opteren om het ingediende project integraal, dan wel 
gefaseerd te ontwikkelen. De kandidaat toont in zijn projectvoorstel in elk geval aan 
wat zijn intenties zijn en onderbouwt zijn projectvoorstel tevens op een kwantitatieve 
wijze. 
 

• De kandidaat geeft inzicht in de mate waarin reeds samenwerkingsverbanden met 
derde partijen, afnamecontracten met zowel leveranciers als potentiële klanten, 
LOI’s, of andere verbintenissen werden aangegaan om alzo de uitrol .  

 

Toekenningscriterium 2: Toegevoegde waarde van de activiteiten voor het 

havenplatform en clusterversterking 

 

De kandidaat licht toe welke toegevoegde waarde-creatie voor de Antwerpse haven in 

het bijzonder gepaard gaat met de realisatie van het volledige project (hoofd- en 

nevenactiviteiten). Daarbij wordt minstens de verwachte tewerkstelling (uitgedrukt in 

FTE’s), zowel direct als indirect, in kaart gebracht. Indien een opschaling van het project 

op korte middellange termijn wenselijk is, geeft de kandidaat mee wat de impact is op het 

aantal FTE’s.   
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POAB bevraagt het concessieterrein met het oog op hernieuwbare waterstof als 

voorwerp van de hoofactiviteit. Daarnaast zijn aanhorige activiteiten toegestaan als 

nevendoel (daarbij te denken, maar niet beperkt tot, aan CCS-activiteiten). Deze 

aanhorige activiteiten zullen tevens worden beoordeeld op hun versterking en 

diversificatie van het havenplatform. Daarbij verwijst POAB naar haar ambitie en het 

ondernemingsplan (zie hoofdstuk 1). Om dit te staven, voegt de kandidaat elementen toe 

die wijzen op samenwerkingsverbanden met derde partijen, afname- en 

aankoopcontracten met potentiële klanten, LOI’s, andere verbintenissen…  

 

Toekenningscriterium 3: Mobiliteit 

 

Aangezien POAB veel belang hecht aan een modal shift, waarbij het aandeel wegvervoer 

daalt, moet de kandidaat aantonen welke maatregelen hij neemt om in te zetten op 

toekomstig duurzaam transport. De kandidaat verduidelijkt zijn engagement in het 

kader van deze ambities, eventueel reeds met concrete acties, en omschrijft hoe hij 

het mobiliteitsgegeven zal monitoren teneinde de vooropgestelde doelen te realiseren. 

POAB heeft het recht om deze ambities contractueel te verankeren.  

 

Er wordt aan de kandidaat ook inzicht gevraagd in het te verwachten woon-werkverkeer 

en in de eventuele maatregelen die de kandidaat bereid is te nemen om personeel en 

bezoekers aan te zetten tot duurzame mobiliteitsalternatieven (vervoer per fiets, 

vergroening wagenpark werknemers, etc.)..  

 

Toekenningscriterium 4: Toekomstgerichtheid 

 

De kandidaat voorziet in een plan van aanpak m.b.t. reductie van broeikasgasemissies 

voor scope 1, 2 en 3 (volgens de Corporate Standard van het GHG-protocol). Waarbij het 

eerste jaar waarin het voorgestelde project volledig operationeel is, als referentiejaar 

wordt aanschouwd om de doelstellingen die men moet halen in 2050 aan te toetsen. Dit 

plan van aanpak moet alzo aantonen hoe de kandidaat de evolutie naar 

klimaatneutraliteit zal organiseren, om zo de toekomstgerichtheid van het project te 

garanderen. Concreet moet het plan van aanpak inzicht geven in de broeikasgasemissies 

(CO2-equivalenten) voor scope 1, 2 en 3 bij aanvang van de operationele activiteiten en 

hoe deze per scope evolueren naar 2050.  

 

Daarbij legt POAB, naast een algemene compliancy met EU-Green Deal regulering, 

volgende fasering op met betrekking tot inzet van hernieuwbare waterstof: 

2030: Minimum 30% van totale het geïmporteerde gas op jaarbasis is van hernieuwbare 

oorsprong 

2040: 100% van het totale geïmporteerde gas op jaarbasis is van hernieuwbare 

oorsprong 

2050: 100% van het totale geïmporteerde gas op jaarbasis is van hernieuwbare 

oorsprong en bijkomend zijn de operaties klimaatneutraal (compliant volgens de alsdan 

geldende normen voor broeikasgasemissie-reductie voor scope 1, 2, 3) 

De kandidaat onderschrijft deze visie middels een concreet plan van aanpak. 
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Anderzijds geeft de kandidaat ook inzicht in zijn duurzaam (efficiënt) ruimtegebruik, 

eveneens in functie van de voorziene capaciteitsuitbreiding indien relevant. Hieronder 

wordt verstaan, bijvoorbeeld en niet-limitatief: het stapelen van (neven)functies, het 

compact bouwen, het plannen van interne reserves op dergelijke wijze dat deze nog 

multifunctioneel inzetbaar zijn, het voorzien van voldoende ruimte om alle (o.a. parkeer-, 

laad- en los-)manoeuvres nodig voor de recurrente bedrijfsvoering op eigen terrein op te 

vangen. De kandidaat levert hiertoe een aanzet tot grondplan aan.  

 

4.6 Bijkomende inzichten te verschaffen: CSR  

 

POAB streeft ernaar om ook volgende generaties te laten genieten van de welvaart en de 

vele jobs die de haven creëert, en maakt daarom werk van een duurzame haven. POAB 

kiest bewust voor duurzame groei en zet mens, omgeving en klimaat centraal. Dat 

betekent dat zij de toetssteen zijn bij alles wat POAB doet en beslist. Alleen zo kan een 

haven voor duurzame ontwikkeling zorgen en toekomstbestendig zijn.  

Vijf principes worden gehanteerd om mens, ecologie en economie te verzoenen in het 

havengebied:  

1. Wereldhaven op mensenmaat 

POAB bereidt haar medewerkers voor op de jobs van de toekomst, en zet zich in 
voor hun welzijn, gezondheid en veiligheid en die van de andere 
havengebruikers en omwonenden. 
 

2. Haven in harmonie met haar omgeving 

Haven en omgeving vormen een ecosysteem en floreren samen. POAB 
investeert in mobiliteit, veiligheid en omgevingskwaliteit (lucht- & waterkwaliteit, 
geen geurhinder, geen zwerf- of drijfafval, circulaire bedrijfsvoering). 
 

3. Haven met klimaatambitie 

POAB maakt de omschakeling naar een circulaire economie en investeert in de 
energietransitie met als uiteindelijke doel een klimaatneutrale haven te worden. 
 

4. Partnerschappen als hefboom 

POAB gaat in dialoog en werkt samen met bedrijven op het havenplatform en 
erbuiten, met overheden, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en andere 
havens.  
 

5. Innovatie als hefboom 

POAB gelooft in innovatie als hefboom richting een duurzame toekomst voor 
havenindustrie, -economie en -omgeving. 
 

De kandidaat moet deze ambitie en principes formeel onderschrijven en licht in een nota 

toe op welke manier hij dit CSR-statement naar de eigen bedrijfsvoering zal vertalen. De 

kandidaat is ervan op de hoogte dat deze engagementen besproken zullen worden 

tijdens de onderhandelingsfase en mogelijks (deels) verankerd kunnen worden in de 

uiteindelijke concessieovereenkomst. Deze toelichting zal niet in beschouwing worden 

genomen bij de beoordeling van het projectvoorstel (dit is dus geen 

toekenningscriterium).  
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4.7 Toe te voegen documenten 

De kandidaat moet bij zijn projectvoorstel alle nodige informatie meedelen en de nodige 

stukken toevoegen om de toetsing aan de selectiecriteria en de toekenningscriteria 

mogelijk te maken. Dit betreft een eigen verantwoordelijkheid van de kandidaten. Het 

ontbreken van bepaalde informatie kan tot de onontvankelijkheid en dus de 

onregelmatigheid van het projectvoorstel leiden. 

POAB onderstreept dat aan het projectvoorstel een begeleidend schrijven moet worden 
toegevoegd dat ondertekend is door de perso(o)n(en) die namens de kandidaat 
gemachtigd zijn om een voorstel in te dienen. De kandidaat voegt bij zijn projectvoorstel 
de bewijsstukken met betrekking tot deze bevoegdheid om zijn vennootschap te 
verbinden door middel van bijgevoegde kandidaatstelling (bijvoorbeeld op basis van een 
volmacht en/ of verwijzing naar de statuten). 

4.8 Termijn en wijze van indiening projectvoorstel 

Het projectvoorstel moet uiterlijk worden ingediend op 28 april 2023 vóór 12 uur via 

invest@portofantwerpbruges.com, met daarbij een ondertekend, begeleidend schrijven. 

Het projectvoorstel kan uitsluitend worden opgemaakt in één van de volgende talen, m.n. 

in de Nederlandse, Franse of Engelse taal.  

4.9 Contractuele structuur: Domeinconcessie - concessieovereenkomst  

POAB beheert de havengronden in eigendom door middel van domeinconcessies. Hierbij 
verkoopt POAB geen grond, noch verhuurt zij deze grond. 

Deze bevragingsprocedure betreft geen procedure tot plaatsing van een 
overheidsopdracht in de zin van de overheidsopdrachtenregelgeving. Deze bevraging 
heeft de toewijzing van een domeinconcessie tot voorwerp, waardoor de bevraging wordt 
georganiseerd in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur. Ook de 
wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten is niet van toepassing. 

Op de domeinconcessie zullen volgende algemeen geldende bepalingen van toepassing 
zijn:  

1. Algemene Voorwaarden en de Tariefverordening voor concessies in het 
havengebied, met inbegrip van alle eventuele toekomstige wijzigingen zoals te 
raadplegen op www.portofantwerpbruges.com;  

2. de Havenpolitieverordening, met inbegrip van alle eventuele toekomstige wijzigingen 
zoals te raadplegen op www.portofantwerpbruges.com;  

3. de Havenonderrichtingen Havenkapiteinsdienst, met inbegrip van alle eventuele 
toekomstige wijzigingen zoals te raadplegen op www.portofantwerpbruges.com.  

Daarnaast zal de concessieovereenkomst tevens bijzondere voorwaarden bevatten. 
Naast de hierboven reeds vermelde technische voorwaarden, zal daarin onder meer ook 
het concessietarief worden vastgesteld (uitgedrukt in EUR/m²/jaar), hetwelk jaarlijks 
wordt vastgesteld (geïndexeerd) en per kwartaal wordt aangerekend. Het concessietarief 
wordt conform de Algemene Voorwaarden bepaald op basis van volgende criteria: aard 
van de activiteiten (verkeerscheppend, dienstverlenend, ...) en de locatie van de 
concessie (watergebonden, achterterrein). 

http://www.portofantwerpbruges.com/
http://www.portofantwerpbruges.com/
http://www.portofantwerpbruges.com/
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In de concessieovereenkomst zullen o.m. ook bepalingen inzake de overdracht van de 
concessie worden opgenomen. Daarnaast zal de concessieovereenkomst een fasering 
met betrekking tot het voorgestelde project, gekoppeld aan een recht van terugname ten 
voordele van POAB, bevatten. 

4.10 Geldende principes met betrekking tot de bevragingsprocedure  

Door het indienen van een projectvoorstel, stemmen de kandidaten onvoorwaardelijk met 
volgende principes in (onverminderd andere verklaringen die op basis van deze 
bevragingsbundel gelden): 

• POAB beschikt over het recht om de bevragingsprocedure te allen tijde stop te 
zetten (om desgevallend later een nieuwe bevragingsprocedure met betrekking 
tot het concessieterrein te organiseren). Een dergelijke stopzetting geeft de 
kandidaten geen enkel recht op een vergoeding van de kosten en/of 
schadevergoeding in welke zin en om welke reden dan ook. 
 

• In alle geval behoudt POAB zich te allen tijde het recht voor om geen concessie 
in het kader van deze bevraging toe te wijzen, indien er zich geen geschikte 
kandidaten presenteren, of om andere redenen, waaronder (niet-uitsluitend) het 
algemeen havenbelang. 
 
POAB is in alle geval niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en/of schade 
die uit het niet toewijzen, het aanpassen van de lay-out en/of locatie, het 
verschaffen van bijkomende informatie of het uitstel van de 
toekenningsbeslissing zou kunnen ontstaan. 
 

• In aanvulling geldt dat de kandidaat alle kosten die hij maakt in het kader van de 
bevragingsprocedure, integraal zelf draagt. De kandidaat kan geen aanspraak 
maken op een vergoeding van kosten verbonden aan de deelname aan de 
bevragingsprocedure. 
 

• POAB is geenszins gebonden door termijnen die met betrekking tot de 
bevragingsprocedure in deze bevragingsbundel zouden zijn vermeld. Deze 
termijnen kunnen door POAB worden ingekort of verlengd, zonder dat de 
kandidaten hieruit enige rechten, noch een recht tot schadevergoeding kunnen 
putten. Daarentegen geldt wel dat de vermelde termijnen bindend voor de 
kandidaten zijn. 
 
De bevragingsbundel kan in de loop van de bevragingsprocedure worden 
aangevuld, nader gepreciseerd en/of gewijzigd door POAB. Dit zal wel steeds 
tijdig aan alle geregistreerde kandidaten gemeld worden.  

 

• Door het indienen van een projectvoorstel aanvaardt de kandidaat de invulling en 
het verloop van de bevragingsprocedure zoals in deze bevragingsbundel 
beschreven en aanvaardt hij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.  
 

• POAB deelt met deze bevragingsbundel informatie die relevant wordt geacht, 
met de kandidaten. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het vergaren van 
alle door hem bijkomend benodigde informatie die hij nodig zou hebben om een 
projectvoorstel te kunnen indienen (en is hiervoor uitsluitend zelf 
verantwoordelijk). 
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• Op verschillende momenten doorheen de bevragingsprocedure wordt aan de 
kandidaat gevraagd om bewijsstukken aan te leveren die engagementen uit het 
projectvoorstel staven. Indien bewijsstukken voor een vooraf bepaalde en 
gecommuniceerde deadline ontbreken, kan dit leiden tot een uitsluiting van de 
verdere procedure. Binnen deze periode wordt evenzeer geen bouwtoelating 
verleend aan de concessionaris (zolang voornoemde bewijsstukken niet zijn 
aangeleverd en deze door POAB worden aanvaard als bewijs). Indien na het 
sluiten van de concessieovereenkomst zou blijken dat de bewijsstukken 
frauduleus zijn, dan wel niet langer overeenstemmen met de realiteit, zonder dat 
hiervoor vervangende bewijsstukken zijn aangeleverd kan de concessie, 
onverminderd de toepassing van andere sancties, onmiddellijk worden 
ontbonden / beëindigd ten laste van de concessionaris. 

 

4.11 Verwerking persoonsgegevens 

POAB verwerkt persoonsgegevens conform de kennisgeving die als bijlage bij deze 
bevragingsbundel is toegevoegd. 

Wanneer een kandidaat gegevens uitwisselt in het kader van zijn 
interesse/projectvoorstel voor een concessie bij POAB, verklaart deze kandidaat: 

- dat hij steeds de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en 
verwerking van persoonsgegevens in acht neemt en dat hij op een correcte en 
rechtmatige wijze omgaat met persoonsgegevens van onder andere 
medewerkers van POAB, die hij verwerkt in het kader van deze 
bevragingsprocedure en het projectvoorstel. Zo zorgt de kandidaat ervoor dat hij 
elke betrokkene correct informeert, een verwerkingsregister bijhoudt en 
passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de 
persoonsgegevens die hij verwerkt te beschermen. Hij verwerkt enkel 
persoonsgegevens op een manier die overeenstemt met de verwerkingsprincipes 
uit de GDPR en enkel op basis van een rechtmatige rechtsgrond. 

- dat hij de kennisgeving als bijlage bij deze bevragingsbundel bezorgt aan alle 
personen wiens persoonsgegevens POAB verwerkt in het kader van de 
bevragingsprocedure en het projectvoorstel en dat hij deze persoonsgegevens 
conform de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en 
verwerking van persoonsgegevens behandelt. 
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5. Bijzondere voorwaarden 

Onderstaande bijzondere voorwaarden zullen contractueel worden verankerd. Door het 

indienen van een projectvoorstel, verklaart de kandidaat zich hiermee akkoord.  

 

POAB behoudt zich in elk geval het recht voor om – onder meer rekening houdend met 

de activiteiten van de concessionaris met wie de concessieovereenkomst wordt gesloten 

– deze bijzondere voorwaarden aan te passen of aan te vullen.  

 

Tevens wijst POAB de kandidaat op het tijdig contacteren van relevante instanties met 

het oog op het correct evalueren van de impact op omgeving en nabijgelegen 

natuurgebieden. Dit met het oog op een vlot verloop van de omgevings- en eventueel 

andere noodzakelijke vergunningsprocedure(s).  

 

1. Bijzondere voorwaarden m.b.t. clusterversterking: 
 

1.1. Met het oog op clusterversterking binnen het havengebied onderzoekt de 
concessionaris elke vorm van symbiose waarbij materiaal-, energiestromen, water 
en/of andere utilities worden uitgewisseld.  
 

1.2. De concessionaris zet maximaal in op clusterwerking binnen het Antwerps 
havengebied en onderzoekt bij elk partnership de haalbaarheid van een 
samenwerking met lokale partners. Dit kan breed worden geïnterpreteerd, gaande 
van logistiek tot leveranciers, partners voor aanlevering feedstock of een lokale 
afzetmarkt voor de eindproducten etc. 
 

1.3. Op vraag van POAB deelt de concessionaris de bevindingen en conclusie van dit 
onderzoek.  
 

2. Bijzondere voorwaarden m.b.t. mobiliteit: 
 

2.1. De concessionaris wendt alle redelijke middelen aan om een modal split voor het 
goederenvervoer te implementeren conform het projectvoorstel (dat aan de 
concessieovereenkomst zal worden toegevoegd) en in het licht van de bredere 
mobiliteitsambities van POAB. De concessionaris past dit principe tevens toe op 
het gegenereerde personenverkeer (woon-werkverkeer). 
 

2.2. De concessionaris maakt bij aanvang van de concessie een mobiliteitsnota op 
aangaande de te verwachte trafieken en de daarmee gepaard gaande impact op 
de omgeving. Deze nota omvat zowel preventieve maatregelen om de hoeveelheid 
vracht- en autoverkeer te verminderen, als curatieve maatregelen om de nadelige 
effecten van het wegverkeer terug te dringen. De uitwerking hiervan gebeurt op 
een voor het project economisch haalbare schaal en op micro- (projectsite) en 
mesoniveau (havengebied). De concessionaris engageert zich ertoe om deze 
maatregelen te verwerken in de omgevingsvergunningsaanvraag. De 
concessionaris legt het ontwerp-MER vóór indiening van de 
omgevingsvergunningsaanvraag voor aan POAB ter nazicht en analyse.  
 

3. Bijzondere voorwaarde m.b.t. innovatie: 
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3.1. De concessionaris verbindt zich ertoe blijvend in te zetten op innovatie en 

automatisering van het productieproces, met het oog op de wendbaarheid van de 
bedrijfsvoering in functie van een toekomstig en evolutief productieproces, alsook 
het bereiken van (nog te ontwikkelen) afzetmarkten. De uitwerking hiervan volgt 
het BATNEEC-principe (Best Available Technique Not Entailing Excessive Cost) 
waarbij de inventaris van het BBT-kenniscentrum (inclusief BREFs) als basis dient, 
en verloopt op basis van de haalbaarheid binnen de eigen business case van het 
projectvoorstel. 
 

3.2. Op vraag van POAB rapporteert de concessionaris over de verwezenlijkte 
maatregelen in het kader van innovatie en biedt hij een inzicht in de toekomstig 
geplande acties over een termijn van drie jaar (vanaf het moment van 
rapportering).  
 

4. Bijzondere voorwaarde m.b.t. klimaatimpact: 
 

4.1. Voor de activiteiten overeenkomstig het projectvoorstel, waarbij concrete cijfers 
worden toegevoegd, levert de concessionaris een maximale inspanning om: 

(i) Broeikasgasemissies te verminderen in vergelijking met het 
productieproces op basis van fossiele brandstoffen (hierna ‘nieuw proces’ 
genoemd en beschouwd als ‘van cradle to gate’); 

(ii) vermindering van het energieverbruik van fossiele brandstoffen ten 
opzichte van het fossiele proces. 

 
4.2. Bij de realisatie van het project voorziet de concessionaris in meetinstrumenten en 

bijhorende software teneinde deze doelstellingen te monitoren.  
 

4.3. Op vraag van POAB, rapporteert de concessionaris over de op dat moment 
teweeggebrachte klimaatimpact volgens de eventueel door POAB aangereikte tool. 
Indien de beoogde doelstellingen niet worden bereikt, voert de concessionaris 
mitigerende maatregelen door. 
 

5. Bijzondere voorwaarden m.b.t. circulaire bedrijfsvoering: 
 

5.1. Indien er een baseload potentieel van minstens 100 kW op minstens 90°C 
voorhanden is binnen de eigen processen, voert de concessionaris i.s.m. een 
netbeheerder een financiële en technische haalbaarheidsstudie uit rond 
uitkoppeling van restwarmte.  
 

5.2. Voor conditionering van gebouwen (of compartimenten ervan) die kantoren en 
sociale voorzieningen (refters, sanitair, kleedruimten, …) omvatten, is gebruik te 
maken van restwarmte (zie supra), of een (of meerdere) elektrisch aangedreven 
warmtepomp(en). 

 

5.3. De concessionaris levert redelijke inspanningen (middelenverbintenis) om de 
gebouwen (of compartimenten ervan) die kantoren en sociale voorzieningen 
(refters, sanitair, kleedruimten, …) accommoderen, minstens energieneutraal op 
jaarbasis te laten zijn, al dan niet gebruikmakend van restwarmte.  
 

5.4. De concessionaris zal redelijke inspanningen leveren om (en dan alleen voor zover 
daarvoor een economisch haalbare business case bestaat) hernieuwbare energie 
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op te wekken op de site. Dit kan bijvoorbeeld omvatten: het (laten) plaatsen van 
een of meer windturbinegeneratoren op het concessieterrein, of het plaatsen van 
een PV-installatie op de daken van gebouwen en compartimenten waarin kantoren 
zijn gevestigd.  
 

5.5. De plaatsing van PV-panelen op daken van gevarengoedmagazijnen is verboden 
indien de dakstructuur respectievelijk de dakelementen niet minstens een 
brandweerstand hebben gelijk aan Rf 1h of REI resp. R 60. 

 
6. Bijzondere voorwaarde m.b.t. waterbeheer: 

 
Op vraag van POAB rapporteert de concessionaris over zijn waterhuishouding.  
 
Hij houdt periodiek een waterbalans (overzicht van in- en uitgaande stromen per 
type bron, in m³) van het bedrijf bij, minstens jaarlijks, tot op het niveau van de 
onderscheiden bedrijfsprocessen.  
 
De concessionaris brengt ook periodiek aan de hand van een (water)audit, 
minstens 5-jaarlijks, zijn bestaande (of bij opstart van nieuwe activiteiten zijn 
geplande) waterstromen en de nodige waterbehoeften van zijn bedrijf in beeld en 
gaat na welke maatregelen op vlak van reduce, reuse of replace daarbij mogelijk 
zijn, tevens tot op niveau van de onderscheiden (bedrijfs)processen. Hij bekijkt 
daarbij ook de mogelijkheden tot valorisatie van reststoffen en warmte uit de afval- 
en koelwaterstromen. De concessionaris onderzoekt in deze audit ook in welke 
processen en in welke mate alternatieve bronnen (hemelwater, gezuiverd 
afvalwater, oppervlaktewater, grondwater) kunnen worden ingezet. Hierbij worden 
beschreven: 

- de beschikbaarheid (volumes) in relatie tot de (kwantitatieve en in tijd 
variërende) behoeften;  

- de benodigde kwaliteiten in relatie tot de kwaliteiten van de bronnen;    
- de technische en de financiële haalbaarheid van de maatregelen; 
- de effecten op het milieu. 

 
7. Bijzondere voorwaarden m.b.t. afval- en materialenbeheer: 

 
7.1. De concessionaris moet te allen tijden bewerkstelligen dat, qua hoogwaardige 

uitstraling van de concessie, het buitenaanzicht van de concessie de 
toekomstgerichte ambities van POAB ondersteunt. Bovendien moeten de aan- en 
afvoer van de producten in functie staan van industriële activiteiten en worden 
geen particuliere activiteiten toegestaan. 
 

7.2. De concessionaris moet maximaal inzetten op reductie, hergebruik en recyclage 
van zijn geproduceerde afval- en rest/materiaalstromen. Bij de aanvang van de 
exploitatie meldt de concessionaris aan POAB zijn te verwachte afval- en 
reststromen/materialen en de bestemming die zij krijgen i.f.v. behandeling, 
verwerking, recyclage, terugwinning en hergebruik.  

 
Om maximaal de continuïteit inzake reductie, hergebruik en recyclage van de 
geproduceerde restafvalstromen te garanderen, laat de concessionaris bij 
periodieke oproep door POAB, een materialenscan uitvoeren op de 
afvalstoffen/materialen die in zijn restafvalstromen vervat zitten conform de 
voorschriften die bij de oproep worden aangereikt. De concessionaris geeft op 



20 
 

eigen kosten gevolg aan de aanbevelingen en het verbeterpotentieel die in het 
eindrapport worden aangeboden. 
 

7.3. De concessionaris moet maximaal inzetten in de reductie, hergebruik en de 
recyclage van zijn bedrijfsmatige verpakkingen die in omloop zijn binnen zijn 
bedrijf. Bij de aanvang van de exploitatie meldt de concessionaris aan POAB zijn 
te verwachte bedrijfsmatige verpakkingen, en de daaraan gekoppelde bedrijfs-
/aankoopprocessen en afval/materialenbeheer.  
 
Om maximaal de continuïteit inzake hergebruik en recyclage van de bedrijfsmatige 
verpakkingen te garanderen en het gebruik van secundaire grondstoffen te 
bevorderen, laat de concessionaris bij periodieke oproep door POAB, een 
materialenscan uitvoeren op zijn bedrijfsmatige verpakkingen conform de 
voorschriften die bij de oproep worden aangereikt. De concessionaris geeft op 
eigen kosten gevolg aan de aanbevelingen en het verbeterpotentieel die in het 
eindrapport worden aangeboden. 

 
8. Bijzondere milieu- en technische voorwaarden:  

 
8.1. De concessionaris mag overeenkomstig de Algemene Voorwaarden de te 

realiseren dan wel gerealiseerde bebouwing en de inrichting van het terrein slechts 
oprichten, wijzigen of uitbreiden na het verkrijgen van een voorafgaande 
schriftelijke bouwtoelating van POAB. Aan deze bouwtoelating kunnen door POAB 
voorwaarden verbonden worden. 
 

8.2. De concessionaris is exclusief verantwoordelijk voor het tijdig en voorafgaand 
voorhanden zijn en de geldigheid van alle nodige vergunningen (o.a. voor 
stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van de inrichting), zowel voor de 
bestaande als de toekomstige constructies, handelingen, activiteiten, … op het 
concessieterrein. Deze verplichting geldt tevens ten aanzien van de concessionaris 
wat betreft de constructies, handelingen, activiteiten, … van eventuele 
subconcessionarissen. 
 

8.3. De concessionaris verbindt er zich toe om op eigen kosten in te staan voor de 
prekadastratie van zijn concessieterrein evenals van de opgerichte/op te richten 
opstallen. 
De prekadastratie-plannen moeten voorafgaand aan POAB worden overgemaakt, 
welke hieromtrent onverwijld haar reactie zal bezorgen. Eventuele 
opmerkingen/suggesties vanwege POAB moeten door de concessionaris worden 
verwerkt, behoudens afdoende motivering door laatstgenoemde. 
 
Het concessieterrein wordt door POAB bouwrijp ter beschikking gesteld. In 
concreto wil dit zeggen dat de openbare riolering en een openbare weg worden 
voorzien. Verder wordt het concessieterrein zonder verhardingen, gebouwen of 
andere structuren ter beschikking gesteld.  
 

8.4. De door de concessionaris op het concessieterrein geplande activiteiten en 
constructies moeten, met uitzondering van collectieve voorzieningen, volledig 
binnen de concessiegrenzen worden georganiseerd. Ze mogen op geen enkele 
wijze hinder veroorzaken voor naastliggende concessieterreinen, het domein van 
de voorliggende openbare weg en zijn aanhorigheden, en nautische activiteiten. 
De concessionaris neemt hierbij kennis van het feit dat het betreffende 
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concessieterrein deel uitmaakte van een voormalig groter bedrijfsterrein en dat het 
bijgevolg niet uit te sluiten valt dat de aanwezige infrastructuur die werd ontworpen 
op maat van dit grotere bedrijfsterrein, zoals het afwateringssysteem, kabels of 
leidingen, mogelijk huidige concessiegrenzen kruist en dus gedeeld wordt met de 
buurconcessionarissen. De concessionaris neemt het nodige initiatief om dit te 
onderzoeken en waar nodig deze infrastructuur te ontkoppelen zodat aan deze 
clausule kan worden voldaan. POAB kan slechts de gegevens overmaken die het 
van de vorige terreingebruiker heeft ontvangen en draagt geen 
verantwoordelijkheid voor het ontbreken van gegevens, foutieve gegevens of enige 
kosten die gerelateerd zijn aan het ontkoppelen van de aanwezige infrastructuur. 

 
8.5. De concessionaris beperkt verhardingen tot de noodzakelijke verhardingen. Met 

betrekking tot de materialen waarmee wordt verhard, geldt het volgende:   
(i) Verhardingen worden steeds aangelegd in niet-opstuivende materialen en 

indien niet uitgesloten omwille van milieuhygiënische maatregelen of 
technische vereisten (bv. zeer zware belasting mogelijk), in 
(half)waterdoorlatende verhardingen. 

(ii) Onverminderd (i) worden verhardingen die worden voorbehouden als 
autoparkeerplaats, verplicht aangelegd in waterdoorlatende of half-
waterdoorlatende materialen of zodanig ingeplant dat het hemelwater dat 
erop valt, blijvend op natuurlijke wijze naast de verharding in de bodem 
kan dringen door aanleg en/of behoud van een onverharde ruimte die 
hiervoor voldoende ruim bemeten is; hierbij is echter ook aandacht voor 
het vermijden van door afrollende kiezels veroorzaakte of modderoverlast 
op het domein van de voorliggende openbare weg en zijn aanhorigheden. 

 
8.6. Bedrijfsactiviteiten –moeten inpandig of op geschikte wijze gebeuren teneinde 

nadelige effecten voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Door 
gebruikmaking van de juiste (ventilatie- e.a.) technieken worden alzo de geur- en 
geluidsnormen behaald en is er minder kans op het verspreiden stoffen die een 
risico kunnen vormen voor milieu en gezondheid.  
 

8.7. Prefabgebouwen met een niet-duurzaam karakter (zoals bureelcontainers, 
romneyloodsen, …) en een oppervlakte van meer dan 18m², die in feite bedoeld 
zijn voor tijdelijk gebruik op een bepaalde locatie (werfinrichting, proefopstelling, 
...), kunnen ten hoogste voor een periode van 8 jaar worden opgericht. 
 

8.8. Bij nieuwbouw, toekomstige uitbreiding en/of functiewijziging, moeten de ruimten 
volgende minimale vrije hoogte hebben: 

(i) technische ruimten: geen minimale hoogte vereist; 
(ii) ruimten in tijdelijke (maximaal 8 jaar) gebouwen of constructies m.u.v. 

technische ruimten: 2,30 meter; 
(iii) alle overige ruimten (m.u.v. ruimten in gebouwen en technische ruimten): 

2,60 meter. 
 

8.9. Uitbreiding, herbouw of nieuwbouw van kantoorruimten, sociale ruimten (refters, 
sanitair kleedruimten, …) met een bruto-vloeroppervlakte van meer dan 100m² 
moeten gerealiseerd worden in gebouwen of delen van gebouwen, bestaande uit 
minstens 2 bovengrondse bouwlagen. 
 

8.10. De kantoren staan exclusief ten dienste van eigen personeel of rechtstreekse 
dienstverleners.  
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8.11. Nieuw op te richten gebouwen moeten zodanig worden ontworpen dat 

slagschaduwgevoeligheid van bestaande en vergunde windturbines in de 
omgeving wordt vermeden. De betreffende slagschaduwstudie(s) kan (kunnen) 
worden opgevraagd bij de beheerder van de windturbine. 
 

8.12. Gevels worden hoofdzakelijk uitgevoerd met materialen in een sobere lichte kleur 
of als groengevel. Kleuraccenten zijn slechts toegestaan voor uit- of insprongen en 
stroken, in het bijzonder voor de uitwendige aanduiding van 
brandcompartimentering, de inkom van het gebouw, en het bedrijfslogo.  
 

8.13. De zones van de daken van gebouwen, die niet gebruikt worden voor technieken 
of fotovoltaïsche cellen, zijn, indien redelijkerwijs mogelijk en in zover toegestaan 
onder de relevante vergunning(en) als extensieve groendaken of anders als 
lichtkleurige daken te realiseren. 
 

8.14. Principieel moet het aantal toegangen tot het concessieterrein beperkt blijven. De 
situering en de breedte daarvan worden in samenspraak met POAB bepaald. 
POAB behoudt zich het recht voor aanpassingen te eisen in functie van wijzigingen 
van de verkeersafwikkeling.  

 

8.15. De concessionaris houdt rekening met de eventuele noodzaak tot het realiseren 
van extra toegangen ten behoeve van de hulpdiensten zowel voor de eigen 
inrichting als voor de inrichting van de omliggende concessieterreinen. De 
concessionaris stelt zich hierbij constructief op en gaat met de betrokken partijen 
vooraf aan de vergunningsaanvraag in overleg en wint desgevallend het nodige 
advies in bij de brandweer. Elke toegang moet te allen tijde bereikbaar (24u/24 en 
7d/7) zijn en moet volledig gevrijwaard blijven van geparkeerde voertuigen, 
gestapelde goederen, containers, hekken, betonblokken en alle andere mogelijke 
blokkades. 
 

8.16. Parkeren of stationeren buiten de concessie door bestemmingsverkeer (zowel 
personen- als vrachtverkeer) voor de concessie is niet toegestaan.  

 

8.17. De concessionaris moet operationele en infrastructurele maatregelen nemen 
teneinde opstelling van wachtverkeer op openbaar domein uit te sluiten. De 
concessionaris moet een bufferparking voor dit wachtverkeer voorzien. De 
capaciteit van deze bufferparking wordt door de concessionaris bepaald bij een 
eventuele vergunningsaanvraag. De toegangscontrole op het terrein moet zodanig 
ingericht worden zodat wachtverkeer op eigen terrein wordt gebufferd en niet op de 
openbare weg moet staan.  
 

8.18. Voor de infrastructurele inrichting verbindt de concessionaris zich minstens tot 
volgende maatregelen: 

(i) gescheiden routes in situ voor vrachtverkeer enerzijds, en 
personenvervoer en niet-gemotoriseerd verkeer anderzijds; 

(ii) verkeersveilige routes voor fietsers tot aan de fietsenstallingen die op de 
concessie ingericht worden; 

(iii) verkeersveilige routes voor voetgangers van aan de fietsenstallingen en de 
autoparkeerplaatsen tot aan de toegangen tot de gebouwen; 
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(iv) alle nodige infrastructurele en organisatorische maatregelen opdat verkeer 
afkomstig van of bestemd voor het terrein van de concessionaris, met 
inbegrip van hulpdiensten zoals brandweer, op de eigen concessie kan 
halt houden, aanschuiven, parkeren, laden en lossen en alle andere 
noodzakelijke manoeuvres kan uitvoeren; 

(v) het aantal autoverplaatsingen te beperken door in collectief vervoer te 
voorzien of door voordelen te geven aan personen die zich op een 
duurzame manier verplaatsen; 

(vi) minimaal één fietsenparkeerplaats per drie autostalplaatsen te voorzien, in 
een fietsenbergplaats die voorzien is van elektrische oplaadpunten; 

(vii) minstens twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen én 
laadinfrastructuur voor één op vier parkeerplaatsen te voorzien. 

 
8.19. De concessionaris neemt er kennis van dat door verdere ontwikkeling van het 

havengebied het specifieke concessieterrein mogelijk aan nieuw opgerichte 
Seveso-bedrijven zal grenzen. De concessionaris verbindt zich ertoe een 
veiligheidsinformatieplan (VIP) te sluiten met omliggende Seveso-bedrijven 
wanneer hierom wordt verzocht door het betreffende Seveso-bedrijf.  
 

8.20. Het maaiveldpeil van het concessieterrein moet ter hoogte van de concessiegrens 
aansluiten op de peilen van het openbaar domein of naastliggende 
concessieterreinen tenzij anders bepaald in de bouwtoelating. 
 

8.21. De concessionaris moet alle maatregelen nemen om te vermijden dat afstromend 
water van het concessieterrein rechtstreeks op het openbaar domein of op het 
naastliggende concessieterrein terecht komt. 
 

8.22. Bij het uitvoeren van bemalingswerken moet het opgepompte grondwater, waar 
nodig na zuivering, terug in de bodem worden gebracht via retourinjectie tenzij 
hiervoor een nuttig hergebruik op het terrein en/of de zone wordt aangetoond. 
 

8.23. Onverminderd de gewestelijke reglementaire bepalingen en evt. 
afwijkingsmogelijkheden hiervan, is het plaatsen van een hemelwaterput voor 
hergebruik met bijbehorende pompinstallatie verplicht bij gebouwen met sanitaire 
voorzieningen. De inhoud van de hemelwaterput is af te stemmen op de reële 
hergebruiksmogelijkheden. Onverminderd de gewestelijke reglementaire 
bepalingen en evt. afwijkingsmogelijkheden hiervan, moet de concessionaris 
hemelwater zo veel mogelijk nuttig aanwenden voor bedrijfsdoeleinden en/of 
sanitaire doeleinden.  
 

8.24. De overloop van de opvangput van het hemelwater van dakoppervlakten en de 
afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes moeten, tenzij hiervoor een 
nuttig hergebruik op het terrein en/of de zone wordt aangetoond, terug in de 
bodem worden geïnfiltreerd ter herstelling van de grondwatertafel uitgezonderd 
waar dit omwille van milieuhygiënische aspecten niet aangewezen is, met name 
daar waar gedwongen infiltratie niet aangewezen blijkt vanuit bodemonderzoeken 
of waar het hemelwater dat op de verharde oppervlakte valt door contact ermee zo 
kan worden vervuild, dat het verder als afvalwater moet worden behandeld.  
 

8.25. De concessionaris neemt er kennis van dat het havengebied niet beschikt over een 
openbaar rioleringsstelsel en daardoor wordt gelijkgesteld met een individueel te 
optimaliseren buitengebied. Om die reden verbindt de concessionaris er zich toe 
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om alle huishoudelijk afvalwater conform de bepalingen van Vlarem II te zuiveren 
of op te vangen en af te voeren voor externe verwerking.  
 

8.26. De concessionaris moet voor elke (nieuwe) aansluiting op het openbaar 
afwateringsstelsel (KAH) van het afwateringsstelsel op zijn concessieterrein (met 
inbegrip van de overloop van een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling 
van huishoudelijk afvalwater), binnen de grenzen van de concessie een afsluitbare 
inspectieput met terugslagklep voorzien. Het aantal aansluitingen op het openbare 
afwateringsstelsel wordt tot een minimum beperkt. In voorafgaand overleg met 
POAB worden de technische uitvoeringsmodaliteiten bepaald. POAB behoudt zich 
het recht voor om aanpassingen te eisen. 
 

8.27. De concessionaris moet zelf instaan voor de aanvraag, aansluiting en het beheer 
van nutsaansluitingen. Alle kosten die voortvloeien uit de aanleg van (mogelijke) 
nutsvoorzieningen, zijn voor rekening van de concessionaris. Tijdens de 
concessieduur draagt de concessionaris de volledige verantwoordelijkheid voor 
alle schade en ongevallen te wijten aan het niet goed beheren van de 
nutsvoorzieningen, alsook tijdens het uitvoeren van de werken en het onderhoud 
en/of beheer van de nutsvoorzieningen. 
 

8.28. Onder het concessieterrein loopt de afwatering van de openbare riolering. 3 meter 
langs weerszijden van de as van deze riolering wordt een zone gedefinieerd 
waarboven de concessionaris geen constructies mag bouwen. Zie plan in bijlage 
'riolering' waarop de indicatieve ligging aangeduid staat.  
 

8.29. Voor zijn groeninrichting moet de concessionaris een vegetatiebeeld nastreven in 
overeenstemming met het Soortenbeschermingsprogramma voor de Antwerpse 
haven, als droge graslanden en ruigtes of pioniervegetatie type II, of riet en 
moeras. Voor opgaande aanplantingen wordt uitsluitend van streekeigen heesters 
en bomen vermeld in bijlage  gebruik gemaakt. 
 

8.30. Om de ecologisch waardevolle gebieden in het Opstalvalleigebied ten noorden van 
het havengebied zo min mogelijk te storen, moet lichtvervuiling naar dit gebied 
worden vermeden. Bij verlichting met publiciteitsdoeleinden is enkel neerwaartse 
verlichting toegestaan. Verlichting mag ook nooit verblindend zijn voor het verkeer.  

 

8.31. De concessionaris neemt er kennis van dat het concessieterrein gelegen is nabij 
het Opstalvalleigebied, onderdeel van een VEN-gebied en dat er bij de 
vergunningsaanvragen voor de inrichting en exploitatie van het terrein de 
bepalingen van artikel 25 en 26bisvan het Vlaamse natuurdecreet moeten worden 
nageleefd. Dit betekent onder meer dat een verscherpte VEN-toets nodig kan zijn. 
 

8.32. De concessionaris neemt er kennis van dat er soorten beschermd door het 
Vlaamse soortenbesluit aanwezig kunnen zijn op het terrein zodat eventuele 
afwijkingen op de verbodsbepalingen van het Vlaamse soortenbesluit (2009) door 
de concessionaris moeten worden aangevraagd en verkregen.  
 

8.33. Enkel volgende publiciteit die de normale werking van de concessionaris 
garandeert en duidelijkheid schept voor werknemers en bezoekers (limitatieve 
opsomming) is toegelaten: 

(i) naam en logo van de concessionaris; 
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(ii) de naam of het nummer van een gebouw; 
(iii) veiligheidsvoorschriften, havennummers en gegevens voorgeschreven 

door reglementaire bepalingen; 
(iv) wegwijzers en borden die de bezoeker wegwijs maken en leiden naar te 

onderscheiden terreinen, gebouwen en installaties op het concessieterrein. 
 

8.34. Bij beëindiging van de concessie moeten steeds alle ondergrondse en 
bovengrondse constructies worden verwijderd, tenzij dit anders wordt 
overeengekomen met POAB. Enkel funderingspalen moeten slechts worden 
weggebroken tot op ten minste 2,00 meter onder de paalkop. Ongebruikte 
rioleringen en leidingen moeten eveneens uit de ondergrond worden verwijderd. 
Het is verboden om op het terrein aanvullingen te doen met puin of ander afval. Bij 
afbraak van de terreinriolering moet de terreinriolering volledig worden 
weggenomen tot aan de laatste privatieve toezichtschouw. De aldus ontstane 
gaten in de toezichtschouw moeten worden opgevuld met vol metselwerk. Is er 
geen toezichtschouw aanwezig, dan moet het laatste deel van de buis aangesloten 
op de moerriool blijven zitten tot juist op de concessiegrens en worden afgedicht 
met een betonprop of metselwerk. Voor vaststellingen van de verwijdering van 
ondergrondse constructies moet POAB vijf werkdagen voor de start van de 
sloopwerken worden verwittigd. 
 

8.35. Bij beëindiging van de concessie moet de concessionaris de overnameformulieren 
van nutsaansluitingen in bijzijn van POAB invullen. Daardoor wordt een correcte 
overdracht gegarandeerd. Alle kosten voortvloeiende uit het niet-correct 
afhandelen van de nutscontracten (verbrekings- en heraansluitingskosten 
bijvoorbeeld), zijn voor rekening van de concessionaris. 
 

8.36. Op het moment van beëindiging van de concessie zorgt de concessionaris ervoor 
dat het concessieterrein vrij is van omgevingsvergunning(en) voor de ingedeelde 
inrichting of activiteit, tenzij anders overeengekomen met de nieuwe, door POAB 
aanvaarde gebruiker van het terrein. Bij het uitvoeren van risico-activiteiten 
conform het Vlarebo moet de opheffing van de vergunning gebeuren vóór de 
datum van ondertekening van het oriënterend bodemonderzoek (OBO) door de 
erkende bodemdeskundige. 
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6.Bijlagen 

Deze bijlagen zijn apart te raadplegen via 

https://www.portofantwerpbruges.com/nl/business/investeren#opportuniteiten 

(doorklikken naar betreffende bevraging). 

 

BIJLAGE 1 - CONCESSIEPLAN 

BIJLAGE 2 - RIOLERINGSPLAN 

BIJLAGE 3 - KENNISGEVING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

BIJLAGE 4 - TOEGESTANE PLANTEN EN HEESTERS 

 


