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Verpakt inzamelen asbestcement in politiereglementen
In haar omzendbrief van 18 december over de inzameling van asbestcement op recyclageparken verduidelijkt minister
Demir een aantal voorschriften omtrent het veilig inzamelen van asbestcement, waaronder het verpakt aanleveren. Lokale besturen hebben 6 maand (tot juni 2021) de tijd om hun politiereglement aan te passen. Vanaf dan zullen er ook controles volgen. IMOG heeft het verplicht verpakt aanleveren al eerder ingevoerd met zakken/buisfolies door de intercommunale zelf aangeboden. We roepen onze gemeenten op dit ook in de APV (algemene politieverordening) te voorzien.

Hercertificatie-audit ISO 9001 en ISO 14001
Binnen het kwaliteits- en milieumanagementsysteem bestaat de certificatiecyclus uit een (her)certificatieaudit, waarbij
alle pijlers in het bedrijf worden geauditeerd. De 2 volgende jaren volgt een opvolgingsaudit, waarbij er steekproeven
worden genomen, maar niet alle pijlers geauditeerd worden.
Op 11, 12 en 13 januari 2021 streken 2 externe auditoren (Vinçotte) neer te Harelbeke en te Moen om alle pijlers intensief
te auditeren. Naast de aandachtspunten, mogelijkheden tot verbetering en positieve punten en stelde de auditoren vast
dat de genomen procedures en maatregelen conform werden geïmplementeerd en op 2 maart kregen we dan ook het
nieuws dat we onze certificaten weer voor de komende 3 jaar kunnen behouden.

Webcamera’s en reserveringssoftware op de intergemeentelijke recyclageparken
Om de drukte op de recyclageparken te kunnen inschatten werd na marktbevraging een eerste testopstelling van
een webcamera besteld voor het recyclagepark Imog-Harelbeke. Zo kunnen eventuele wachtrijen via de Imogwebsite
worden vastgesteld. De camera werd half maart in gebruik genomen.
Gezien de huidige aanpassingwerken op het intergemeentelijk recyclagepark te Heule wordt ook daar een webcamera
voorzien om tegen begin mei operationeel te zijn. De implementatie van reserveringssoftware is opgenomen in de omgevingsvergunning voor het recyclagepark te Heule. Hiervoor werd een marktonderzoek verricht.
Naast het recyclagepark te Heule kunnen de andere gemeenten met een intergemeentelijke recyclagepark instappen.

Omgevingsvergunning voor aanpassing eindprofiel deponie, lozingsvergunning en project MER
Stilaan dienen de plannen voor het beëindigen van de stortactiviteiten, de afwerking van de stortplaats en de 30-jarige
nazorg voorbereid te worden. Hiervoor heeft Imog een beheersplan opgemaakt voor het beëindigen van de stortactiviteiten, voor het afwerken van de stortplaats, voor de activiteiten na het sluiten van de stortplaats en de 30-jarige nazorg.
Dit werd met de bevoegde overheden naar haalbaarheid afgetoetst en het MER-rapport (milieu effecten rapport) maakte
Imog op eigen initiatief op. De deputatie verleende eind 2020 de omgevingsvergunning voor :
1° De aanpassing van het eindprofiel van de huidige deponie om een horizontale oppervlakte bovenop de deponie te
maken van 3,3 ha die kan worden benut voor de toekomstige activiteiten. Met dit nieuw eindprofiel wordt eveneens
bijkomende stortcapaciteit gecreëerd.
2° De verhoging van het huidig vergunde lozingsdebiet voor natte periodes een aangepast normenkader voor de lozing
voor een termijn van drie jaar voor een aantal parameters
3° De project MER
Deze goedkeuring is zeer belangrijk in de verdere uitrol van het beheersplan
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Gezamenlijke infovergadering
De intercommunales Imog, Leiedal en Psilon roepen in de loop van de maanden mei hun algemene vergadering bijeen voor de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2020. Samen met hulpverleningszone Fluvia en Vervoersregio Kortrijk willen wij gemeente- of provincieraadsleden, gevat informeren
over de agendapunten van deze algemene vergaderingen en de werking.
Net zoals vorig jaar organiseren we de geplande gezamenlijke informatievergadering omwille van de COVID-19-maatregelen online. Dit is gepland op 27 april. Het uitgangspunt van de gezamenlijke informatievergadering is om de gemeenteraadsleden voldoende te ïnformeren om in de aanloop naar de algemene
vergadering van de verschillende deelnemende organisaties een zinvol debat te kunnen voeren in de gemeenteraad.
De twee sleutelaspecten zijn informatievoorziening en mogelijkheid tot vraagstelling. In de onlineaanpak
is voor beide de nodige aandacht voorzien. De presentaties van de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kun je raadplegen op een specifieke webpagina en de vraagstelling wordt georganiseerd via Disqus, zodat verificatie mogelijk is. Een aparte uitnodiging volgt.

Samenvatting activiteiten 2020
Dienstverlening gewaarborgd
De COVID19 pandemie vindt u als rode draad doorheen de werking in 2020 terug. De Federale en Vlaamse
Regering namen diverse maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Tegelijkertijd benadrukten zij dat een aantal belangrijke sectoren, waaronder afvalbeheer, gegarandeerd moesten
blijven. Imog volgde deze richtlijnen nauwgezet op en heeft deze toegepast op haar volledige werking:
Op een kleine periode in april na waarbij ze ambtshalve waren gesloten, konden de recyclageparken onder
strikte voorwaarden open blijven.De mondmaskers voor de inzameling van asbestcement werden onder
de gemeenten verdeeld voor de zorgsector.
De ophaaldiensten van restafval, PMD en papier & karton konden ondanks uitval door ziekte, hun rondes
afwerken. Ook de ophaling van de tuinafvalbakken, de lediging van de glasbollen en textielcontainers
werden dankzij verhoogde inspanningen gegarandeerd.
Nieuw afvalbeleid
1 september 2020 was de aftrap van het nieuw afvalbeleid als antwoord op de ambitieuze doelstellingen
uit het Uitvoeringsplan “Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig bedrijfsafval” (UHAGBA). De belangrijkste doelstelling is de hoeveelheid restafval te laten dalen door een nieuw beleid dat restafval duurder en sorteren
goedkoper maakt.
De tariefzetting van de restafvalzakken werd deels vertaald in een hogere kostprijs (€ 1,7/grote zak en € 1/
kleine zak) en deels vertaald in een kleiner volume van de grote zak tot 60L. De inhoud van de kleine zak
bleef gelijk met 40L. Zo denken we ook aan de ergonomie van de ophaler. Bovendien bevatten de zakken
gerecycleerde plastic, zodat er ook naar duurzaamheid belangrijke stappen worden gezet.
Als flankerende maatregel werden de selectieve afvalfracties op de recyclageparken eenvoudiger én goedkoper. Sinds 1 september 2020 staan de fracties papier en karton, onbehandeld houtafval en hard tuinafval
op het niet-betalend gedeelte. Daarnaast werd een quotum voorzien van 500 kg zacht tuinafval per gezin
en per jaar. Naast het 0-tarief, werd het aantal betalende tarieven herleid naar 2. De oranje tariefgroep werd
40% goedkoper en ging van € 0,07 naar € 0,04. Er kwamen nieuwe fracties bij zoals cellenbeton, gips en
herbruikbaar huisraad, sport en speelgoed. Zo werd sorteren gemakkelijker en goedkoper en werd restafval aanbieden duurder.

New PMD
De bestaande PMD-fractie wordt uitgebreid met alle harde én zachte plasticverpakkingen en alles wordt
huis-aan-huis ingezameld via één zak. Het overgangsproject bij Imog, met de aparte foliezak, wordt nu omgezet tot dit algemene scenario vanaf 1 april 2021. Dit is goed nieuws voor de burger, maar minder goed
nieuws voor onze eigen sorteerinstallatie. Voor gans België houden de huidige 9 sorteercentra op met hun
sorteeractiviteit en werden 5 nieuwe sorteercentra gebouwd die grote volumes uitsorteren tegen zeer hoge
snelheden en met minimum 14 aparte stromen.
Imog zag zich dan ook genoodzaakt het sorteren van PMD in het eigen sorteercentrum stop te zetten. Voor
de burger verandert er weinig. De nieuwe blauwe zak heeft dezelfde prijs en grootte als de vorige blauwe
zak. Ook aan de ophaling verandert er niets. De burger mag de nieuwe blauwe zak dus op dezelfde dag
buitenzetten als vroeger. Meer sorteren dus, met hetzelfde comfort. De foliezakken kunnen nog tot eind
2021 opgebruikt worden, maar dan als Nieuwe Blauwe Zak.
Tuinafvalbak Plus
Eind 2020 kon Imog 21.019 klanten (+8,86%) noteren. Er wordt op vandaag meer groenafval ingezameld via
de tuinafvalbakken dan via het recyclagepark. We onderzochten hoe de uitbreiding van de sorteerinstructie
bij de tuinafvalbakken kan bijdragen om het aandeel organische fractie uit het restafval te weren. Het proefproject in de gemeente Deerlijk waarbij ook onbereide groenten en fruit in de tuinafvalbak kunnen, wordt
na goedkeuring voor de projectaanvraag bij Ovam vanaf 2021 uitgebreid over de volledige regio.
Intergemeentelijke recyclageparken
Om de dienstverlening verder te vereenvoudigen, werden naast de recyclageparken van Deerlijk, Waregem
en Wielsbeke op 1 september ook de recyclageparken van Harelbeke, Kortrijk, Kruisem en Zwevegem IGRP
(intergemeentelijke recyclageparken). Spiere-Helkijn sloot als kleinste gemeente in de regio aan op 1 november 2020. IGRP wil zeggen dat de aanvoermogelijkheden en de tarieven op al deze parken dezelfde zijn
en dat je als inwoner van één van deze gemeenten op alle parken terecht kan. U kiest gewoon het meest
nabije park volgens de openingsuren die jou passen. De aanpassingswerken vereisten een heuse logistieke
uitdaging. Zo werden stap voor stap alle recyclageparken uitgerust met de nieuwe software, weegbruggen
werden verplaatst en nieuwe leidingen werden voorzien. Ook de diftar-software werd volledig vernieuwd.
De IGRP-werking is nu in 9 van de 11 gemeenten operationeel.
Voor de stad Kortrijk wordt een mobiel recyclagepark ingezet om op een structurele wijze, samen met de
groenkar, bepaalde wijken extra dienstverlening te voorzien. Imog bouwde hiervoor de evenementencontainer Selector om tot mobiel park
Onder de noemer Lokale Afvalautoriteit (LAA) wil Imog haar gemeenten verder ontzorgen en biedt specifieke ophalingen aan voor gemeentelijke diensten, rust- en verzoringstehuizen, … Inmiddels doet Imog
ophalingen in Avelgem, Kruisem, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Dit zorgt voor meer intergemeentelijk
samenwerking en schaalvergroting.
Imog heeft 5 mobiele camera’s in de strijd tegen zwerfvuil. Het aantal plaatsingen per gemeente wordt pro
rata verdeeld volgens het aantal inwoners. In 2020 waren er 202 plaatsingen van 1 week. Er werden 500
bestuurlijke verslagen (voor Avelgem enkel getuigeverklaringen) opgemaakt. Hiervan konden er 494 opgesteld worden dankzij de camera’s. De andere 6 bestuurlijke verslagen werden opgemaakt naar aanleiding
van bewijsmateriaal voor illegale ijzer/AEEA-inzameling.
Samenwerking Mirom Roeselare : Webplatform afvalpreventie
Imog en Mirom Roeselare willen als antwoord op de restafvaldoelstelling sterk inzetten op communicatie en
sensibilisering. We starten een gezamenlijke communicatiecampagne die inzet op gedragswijziging met als
titel ‘30% minder’. Deze campagne werd voorbereid in 2020 en zal in het voorjaar 2021 worden gelanceerd.
Opzet is om inwoners van beide regio’s ervan te overtuigen dat ze met minimale inspanningen wekelijks
minder restafval kunnen buiten zetten. De kapstok van de campagne is een webplatform, geflankeerd door
een stickeractie en events of acties in de gemeente al dan niet in samenwerking met verenigingen, …
We zien dit vooral rond volgende aspecten:
° Beter en meer sorteren vooral rond textiel, pmd, p&k
° Voorkomen van voedselverlies
° Meer mensen ertoe aanzetten om thuis te composteren en/of kippen te houden

