voorwoord
Het woord ‘Duurzaamheid’ is anno 2020 niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
In iedere branche en industrie zijn mensen bezig om op verantwoorde manier om te
gaan met afvalstoﬀen of het hergebruik daarvan. Veel bedrijven willen het predikaat
duurzaam. Een lage uitstoot van CO2 en recycling zijn kreten die we dagelijks horen in
de verschillende media.
Heros Sluiskil en het Ecopark zijn gebouwd op het principe van duurzaamheid en
hergebruik.
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ALGEMEEN
meetvoorziening ook ter registratie van voorbij
varende schepen en de overige bedrijven in de
omgeving.

1.1. Voorwoord
Een jaar geleden stonden we aan het begin
van de corona pandemie. Niet wetend wat een
eﬀect dit zal hebben. Toen nog denkend dat het
met een paar maanden wel zou wegzakken.
Inmiddels zijn we een jaar verder en de 3e golf
treft ons land. Hoe lang blijft deze pandemie
nog eﬀectief met haar beperkende maatregelen?
We weten het niet. Telkenmale wordt er van
overheidswege weer een verwachting gewekt
en telkenmale weer ingetrokken dan wel
vertraagd. Het blijft geduld uitoefenen. Heros
Sluiskil is tot op heden gelukkig nog gevrijwaard
van ernstige ziektegevallen door corona. Wel
hebben we allerhande regels gesteld om elkaar
zoveel mogelijk te ontwijken en niet te treﬀen.
Het online vergaderen is inmiddels ingebed. Het
ruim uit elkaar zitten en met minder personeel
in de kantine eveneens. De ploegenwissel gaat
zonder fysiek contact. Etc. Etc.
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De activiteiten op zichzelf hebben geen hinder
ondervonden van de pandemie. Heros is als
afvalverwerker getypeerd als een ‘vitaal proces’
hetgeen impliceert dat de activiteiten doorgang
moeten blijven vinden. De hoeveelheid
aangeboden onverbrand huishoudelijk afval is
niet verminderd. Dat betekent dat de installaties
en de medewerkers zich volledig hebben
kunnen inspannen hier weer bruikbare en
toepasbare grondstoﬀen van te produceren.

Omgevingswet (per 1-1-2022) maar dan is het
nieuwe normatief werkelijkheid. De vermaarde
en inmiddels verguisde IBC-toepassing van
AEC-bodemas is dan ten einde. Hoewel, er
ontstaat inmiddels discussie over de nieuwe
normering en de daardoor mogelijk gemaakte
toepassingen. Heel lastig is dat omdat er
vanwege deze gewenste aanpassingen van
de regelgeving, voortvloeiend uit de Green
Deal afspraken, door de diverse bedrijven
investeringen zijn gerealiseerd. Het is niet te
hopen dat door deze nieuwe discussie de
looptijd van deze investeringen bekort moet
worden. Het is gelukkig nog niet zover. Ook
wordt zo’n discussie vaak gevoerd vanuit emotie
en vaak niet uit kennis. Het lijkt soms haast wel
een praattafel als bij Jinek of NPO1. The facts zijn
vaak anders dan wel veel meer genuanceerd.
Omdat we inmiddels tot de oudere werkende
behoren kun je ook zeggen: ‘Dit hebben we
meer meegemaakt’. Denkende aan de aanvang
van de grondreinigingsoperaties waarbij er grote
investeringen werden gedaan voor verbranding
van verontreinigde grond maar al snel door
veranderende inzichten deze installaties droog
kwamen te staan. Mijn Duitse baas verzucht
dan wel eens bij een voorgenomen beslissing
over een investering: ‘Hoe zeker ben ik van een
consistent overheidsbeleid?’Gelukkig mogen we
elke 4 jaar opnieuw naar de stembus.

Met ingang van 1 januari 2020 was de Green
Deal voor de verduurzaming van AECbodemas feitelijk afgelopen. De beoogde
normaanpassingen zijn inmiddels opgenomen
in beleidsplannen en regelgeving welke van
lieverlee ook kracht van wet zijn geworden. Het
is nog wachten op de inwerkingtreding van de

Na deze mijmeringen terug naar het afgelopen
jaar. Er is een begin gemaakt met het project
‘duurzaam inzetbaar’. Het is immers zo dat wij
niet meer erg vroeg het arbeidzame leven
kunnen verlaten om van een pensioen te kunnen
gaan genieten. Nee, dat is voor velen al weer 67
jaar. En dat betekent langer werken. De vraag
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is dan hoe blijven we ﬁt en kan de werkgever
daarvoor handreikingen bieden.
De jaren vliegen voorbij. Dit jaar is het al weer
10 jaar geleden dat de milieuvergunningen
opnieuw werden verleend en dus zijn we
wederom aan revisie toe. Alle in de tussentijd
gewijzigde zaken alsmede de actuele
regelgeving wordt samengebracht in een
nieuwe vergunning. Dat vraagt veel puzzelwerk
en onderzoekswerk. Dit zal waarschijnlijk eind
2021 resulteren in een nieuwe vergunning.
Onze belangrijkste milieu-emissies voor
de externe omgeving zijn voornamelijk het
werken binnen de geluidscontouren en het
voorkomen van geur- en stofoverlast. Met name
de laatste heeft afgelopen jaar alle aandacht
gehad. Met behulp van een extern bureau
en in samenspraak met de Omgevingsdienst
RUD-Zeeland is een inventarisatie gemaakt
van geur en stof belastende activiteiten en de
inzet van middelen deze te beperken dan wel
weg te nemen. Heros heeft fors in middelen
geïnvesteerd. Ook is de stof afzuiginstallatie
in één der fabriekshallen danig verbeterd. We
kunnen inderdaad zeggen dat hier voortgang
is geboekt. En daarbij zeker te benoemen de
discipline en oplettendheid bij medewerkers
die juist aan de bron staan om stofoverlast weg
te nemen of een halt toe te roepen. Dit was
ook aandachtpunt bij de dorpskern Sluiskil, de
gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland.
Dat heeft er toe geleid dat in de kern Sluiskil,
aan de overzijde van het Kanaal van Gent naar
Terneuzen een monitorings- / meetpaal is
geplaatst om bepaalde stoﬀen waar te nemen.
Over enige tijd zullen we de meetwaarden in
gezamenlijkheid evalueren. Overigens staat deze

De CBOI – opwerkingsinstallatie voor AECbodemas – is aangepast waarbij er al snel in
het begintraject van de opwerking het nog
aanwezige onverbrand en de grote delen
worden verwijderd. Dat heeft een positief eﬀect
gehad op het gehele opwerkingsproces. Zo zijn
er ook op meerdere plaatsen in de verschillende
installaties verbeteringen in de processen
aangebracht. Het is mooi om waar te nemen dat
de inbreng van de operators en anderen leidt tot
aanpassingen waar we met zijn allen plezier aan
beleven.
Op alle vlak wordt het complexer. Door de
Green Deal uitwerkingen ontstaat een waaier
aan nieuwe producten of grondstoﬀen die alle
aandacht verdienen. Voorheen was er vooral
aandacht voor de milieu hygiënische kwaliteit
van een IBC-bouwstof. De afnemers van de
‘nieuwe’ bouwgrondstoﬀen vragen uiteraard een
grondstof die voldoet aan de milieunormering

maar daarnaast niet in het minst zijn de fysische
kwaliteiten van belang. Dat vraagt om een
heroriëntering op het gebied van opslag en
logistiek. Dat heeft er mede toe geleid dat
de organisatie is aangepast. Er is een cluster
gevormd rond Logistiek en Terreinbeheer. Ook
het Laboratorium ontkomt daardoor niet aan
groei hetgeen heeft geleid tot een duidelijker
proﬁel binnen de Heros organisatie.
De Heros bouwgrondstoﬀen worden aan de
markt aangeboden in een merkenhuis onder
de naam ‘granova’. Met daarin verschillende
bouwgrondstoﬀen als ‘granumix’, typisch voor
betontoepassingen, ‘immomix’ voor immobilisaat
toepassingen, ‘ceramix’ voor gebruik in de
baksteenindustrie, ‘drainmix’ speciﬁek voor
toepassingen bij versnelde waterafvoer en
-buﬀering. En uiteraard ‘combimix’, het inmiddels
door Rijkswaterstaat gevalideerde vrij toepasbare
AEC-bodemas als onderbouwmateriaal voor
wegen. De toepassing van immomix heeft in het
afgelopen jaar een vlucht genomen. Overal in
den lande worden bedrijven terreinen ontwikkeld
waarin als fundatiemateriaal gekozen wordt voor

een immobilisaat waarin immomix een welkome
bouwgrondstof is. Ook het gebruik van granumix
in de betonwaren industrie is groeiende.
Het winnen van non-ferro metalen uit de AECbodemas is één van de voornaamste activiteiten.
Het steeds vernuftiger en ﬁjnmaziger metalen
terugwinnen blijft een uitdaging. Vervolgens
deze metaalconcentraties schonen en splitsen
in aluminium en koperhoudende metalen is een
zich ontwikkelende en groeiende activiteit.
Met de externe omgeving zijn regelmatig
contacten. Daartoe functioneert voor de
dorpskern Sluiskil de klankbordgroep. De
thema’s geur en stof en de beheersing daarvan
zijn vaste agendapunten. De overige externe
netwerken zijn stilgevallen met een enkele
keer een TEAMS bijeenkomst wat steeds beter
gaat maar toch zo zijn beperkingen heeft.Heros
mag terugzien op een in feite rustig jaar geheel
getekend door de corona pandemie. Heros blijft
de toekomst toch met vertrouwen tegemoet
zien.In dit jaarverslag wordt ruimschoots
ingegaan op een groot aantal aspecten van onze
bedrijfsvoering.

Sluiskil, 6 april 2021.
Mr.ing. A. de Bode
Directeur.

Van links naar rechts op de foto:
Dirk Cornelisse,
Cock Timmermans,
Erwin Pieters,
Martin Stouten,
Arie de Bode.
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DUURZAAM DENKEN EN DOEN
1.2.

6

Rethmann Groep

1.3.

Het bedrijf

Remex Benelux GmbH uit Düsseldorf is onze

afval en grondstoﬀen. Remondis maakt

Heros Sluiskil staat synoniem voor hergebruik. Dit wordt goed weergegeven in de slogan:

aandeelhouder. De aandeelhouder wordt

weer onderdeel uit van de Rethmann

“duurzaam denken en doen!” De twee belangrijkste producten die hieruit voortvloeien

vertegenwoordigd door de directieleden

Groep waarvan ook de bedrijven Saria

zijn Heros Granulaat en Heros Ferro. In de toekomst aangevuld met Heros Aqua. Deze

Herr. M. Stoll en Herr. Dr. R. Diegel. REMEX is

Groep en Rhenus Logistics deel uitmaken.

grondstoﬀen worden vervolgens hergebruikt in alledaagse producten: beton en staal.

een grote marktspeler in Duitsland waarbij

De grondlegger Josef Rethmann is

de concentratie aan bedrijven zich bevindt in

in 1935 begon met het ophalen van

het Roergebied. REMEX telt een groot aantal

huisvuil in Düsseldorf met 4 paarden en

bedrijven met 100% eigendom maar ook een

5 vrachtwagens. Vanaf 1961 is onder de

aantal als deelneming met andere bedrijven.

leiding van Norbert Rethmann de expansie

In totaal meer dan 30 bedrijven. Er zijn zo’n

begonnen met inmiddels 12 vrachtwagens

800 werknemers actief. REMEX is actief op

en 28 medewerkers. Een generatie verder

de secundaire grondstoﬀenmarkt, zoals o.a.

geven zijn zonen inmiddels leiding aan het

puin en MV-Schlacke. REMEX beschikt over

enorme familiebedrijf de Rethmann Groep.

een “Bergwerk”, een voormalige zoutmijn

Daar werken zo’n 72.000 mensen. Verdeeld

waarin afvalstoﬀen welke geschikt zijn voor

over de Remondis Groep met zo’n 34.000

hergebruik deﬁnitief worden verwerkt.

werknemers, de Rhenus Logistic Groep

Door REMEX wordt er in Duitsland zo’n

met zo’n 29.000 werknemers en een derde

1.000.000 ton AEC-bodemas opgewerkt.

groep, de Saria Groep, met zo’n 9.000

REMEX is op haar beurt onderdeel van

werknemers. Tezamen hebben de bedrijven

Remondis GmbH uit het Duitse Lünen,

een omzet van 14,5 Miljard Euro en werken

een enorme Europese speler en zelfs

de 72.000 medewerkers verdeeld over 1.500

wereldspeler op het gebied van energie,

standplaatsen in 50 landen.
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Ons bedrijf is gevestigd op het 45 hectare grote Heros Ecopark Terneuzen,
gelegen aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen, tussen de grote havens
van Rotterdam en Antwerpen alsmede de grote steden Londen en Parijs.
Een groot gebied waarin onze klanten zijn gevestigd en waar de talloze
grondstoﬀen en materialen vervoerd moeten worden over weg, water of
spoor. Sommige grondstoﬀen waaronder vooral scrap en schroot worden
over grotere afstanden vervoerd tot in het Verre Oosten waarin juist de
klanten gevestigd zijn die deze grondstoﬀen aankopen.
De centrale ligging, het diepe vaarwater en de eigen kade van 500 meter
zorgen voor een uitstekende ontsluiting naar België, Duitsland, Verenigd
Koninkrijk en Noord-Frankrijk.
Overslag van zeevaart naar binnenschip en omgekeerd liggen dus voor de
hand. Net als de (tijdelijke) opslag van bulkmaterialen in open of gesloten
silo’s en proceswater in ons tankpark.
Ons bedrijf heeft groeipotentie. Zowel een natuurlijke of organische groei
maar ook met een weloverwogen samenwerking met andere bedrijven.
Zo zijn op het Heros Ecopark Terneuzen de Biodieselfabriek van Neste Oil
en de Tank Terminal Sluiskil gevestigd. Door optimaal gebruik te maken
van elkaars faciliteiten en reststromen is er sprake van een duurzaam
bedrijventerrein.

jaarverslag

7

1.4.

Verkorte beleidsverklaring

HEROS GRAnulaat

Het milieu- en arbobeleid heeft een hoge prioriteit en krijgt daarom dezelfde aandacht
als andere ondernemingsdoelstellingen. Heros beseft dat bepaalde doelen verwezenlijkt
moeten worden in samenwerking met de partners. Directie, management, medewerkers en
(onder)aannemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en worden geacht
hieraan mee te werken.

Het beleid is gericht op continue verbetering van de arbo- en
milieuprestatie. Hierover legt Heros transparant verantwoording af
aan haar stakeholders. Voor overheden willen we een betrouwbare
partner zijn en met de directe omgeving voelen we ons nauw
verbonden. Daarom laten we onze managementsystemen
onafhankelijk certiﬁceren.
Het voorkomen en beperken van incidenten, emissies, hinder,
energie; het optimaliseren en innoveren van bedrijfsprocessen
alsmede een open zakelijke verstandverhouding naar overheden,
klanten en leveranciers zijn ingrediënten om voornoemd beleid
vorm te geven.
Heros beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de circulaire
economie. In deze circulaire economie bestaat geen afval en
worden grondstoﬀen steeds opnieuw gebruikt. Onze producten die
een levenscyclusanalyse (LCA ) ondergaan zijn daarvan het bewijs.

1.5.

Activiteiten

Granulaat is een gecertiﬁceerde secundaire bouwstof.
Deze komt vrij na de bewerking van AEC-bodemas uit
Afval Energie Centrales. Tijdens de bewerking wordt
AEC-bodemas ontdaan van de fracties ferro, non-ferro
en onverbrand materiaal. Na de bewerking blijft er
Heros Granulaat over in verschillende gradaties.
Voor elke gradatie geldt een andere toepassing.
Per jaar komt dat neer op bijna 700.000 ton.
Heros Granulaat is een uitstekende vervanging voor zand en gebroken puin waardoor er
minder primaire bouwstoﬀen nodig zijn. Heros Granulaat wordt nu dan ook veel toegepast
in de wegenbouw, aanleg van bedrijventerreinen en de beton- en asfaltindustrie..
Belangrijke opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat, Provincies alsmede projectontwikkelaars
en aannemers. In 2020 is er 705.600 ton aan bouwstoﬀen afgevoerd naar verscheidene
projecten waaronder bedrijventerreinen in Oss en Meppel en stortplaats Derde
Merwedehaven te Dordrecht.

8
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Ferro ontstaat na de bewerking
van verbrandingsschroot. Dit

HEROS FERRO

is afkomstig uit verschillende
Afval Energie Centrales en
opwerkingsinstallaties van AECbodemas uit Nederland, Duitsland,
België en Noord-Frankrijk.

Op het Ecopark bevindt zich een unieke schrootbewerkingsinstallatie die het materiaal zo zuiver mogelijk
maakt. Hierdoor is het mogelijk metaaldeeltjes vanaf
5 mm terug te winnen met als eindresultaat hoogwaardig
schroot. Het schoongemaakte en kopervrije schroot
wordt vervolgens hergebruikt in vele verschillende
toepassingen, bijvoorbeeld de staalindustrie. Jaarlijks
wordt er 100.000 ton schroot verwerkt.

De Green Deal welke in 2012 is gesloten tussen de (toenmalige) staatssecretaris
Atsma en de VA (Vereniging van Afvalverwerkers) is stimulans geweest hoger in
te zetten op het nog beter schoonmaken van de AEC-bodemas. Inmiddels wordt
al enige jaren het product Granova® geproduceerd. Voor dit product is in 2013 de
Beoordelingsrichtlijn 2507 gereed gekomen zodat er geleverd kon worden aan klanten
in de beton- en asfaltindustrie. De Milieu Kosten Indicator waarde (MKI-waarde) van
Granova® is berekend en de veriﬁcatie heeft plaatsgevonden. De methodologie en
dataverzameling voldoet aan de eisen van de “Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken” versie 2.0 van november 2014 en de onderliggende
normen ISO 14040, ISO 14044 en NEN-EN 15804.”. Granova® is opgenomen in de
Nationale Milieu Database.
In 2017 is een aanvang gemaakt om AEC-bodemas te wassen. Het innovatieve
wasconcept heeft er in geresulteerd dat er een vrij toepasbare bouwstof geleverd kan
worden waarmee voldaan wordt aan de eisen van de Green Deal. Deze producten
worden verkocht onder de naam GRANUMIX, COMBIMIX en DRAINMIX.
Afgelopen jaar is met een aantal stakeholders hard gewerkt aan een nieuwe BRL
9322. Deze beoordelingsrichtlijn regelt de productie van een vormgegeven NL BsB®
gecertiﬁceerd immobilisaat op basis van minerale reststoﬀen, cement en/of additieven.

Op het Heros Ecopark bevindt zich een waterzuiveringsinstallatie met een hydraulische capaciteit
van 1.250.000 m3/jaar. Hier wordt zowel het eigen
bedrijfsafvalwater als afvalwater van derden
behandeld. Tot de installatie behoort een tankenpark
met een opslagcapaciteit van 15.000 ton.
Sterk verontreinigd afvalwater kan fysisch-chemisch
worden voorbehandeld.
Ook het afvalwater van de Biodieselfabriek wordt
biologisch gezuiverd (nitriﬁcatie/denitriﬁcatie). Inname
van afvalwater per as of schip vindt pas plaats na
strenge toetsing en het verrichten van meerdere
metingen. Heros richt zich op organisch belast water
afkomstig uit de industrie, recreatie, afvalbranche, etc.

HEROS NON FERRO
Non ferro is een verzamelnaam van metalen zoals koper,
zink, aluminium, nikkel, tin, lood, RVS, etc. die uit AECbodemas worden afgescheiden.
In onze NF-fabriek wordt de mix ontdaan van verontreinigen
en ontstaan zuivere aluminium- en zwaar metaalfracties.
Deze producten worden verkocht aan smelterijen over de
hele wereld om er weer nieuwe producten van te maken.

10

jaarverslag

GRANOVA

HEROS AQUA

Heros, ATM Moerdijk en Eco Service Europe zijn
eigenaar van de voormalige Biomassacentrale,
inmiddels Tank Terminal Sluiskil. Door de overname
is de opslagcapaciteit van afvalwater en biomassa
toegenomen met 55.000 ton. Nieuwe investeringen
maken hergebruik van gezuiverd water mogelijk.
Op termijn ontstaat er proceswater dat door industriële
afnemers wordt hergebruikt waardoor de waterketen
wordt gesloten.
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OP- EN OVERSLAG
De kadefaciliteiten en de opslagvoorzieningen zijn uniek en cruciaal voor alle bedrijfsactiviteiten. Schepen met een diepgang van 8 meter kunnen Heros aandoen. De kade
heeft een lengte van 500 m. Hiervan wordt 150 m gebruikt voor de behandeling van
tankschepen. Ook overslag van zeevaart naar binnenschip en omgekeerd vindt plaats
alsmede tijdelijke opslag van bulkmaterialen in open of gesloten silo’s. De op- en
overslagactiviteiten richten zich vooral op bulkmaterialen zoals schroot, AEC-bodemas,
biomassa, diverse slakken en ander losgestort materiaal maar ook afvalwater.
.

Een deel van het Ecopark is ingericht voor de productie van
duurzame energie en/of brandstoﬀen: Op het terrein staat
een Biodieselfabriek en een windmolen met een capaciteit
van 2 MW. In de Biodieselfabriek worden dierlijke- en
plantaardige vetten tot halﬀabrikaat omgezet ten behoeve
van de productie van biodiesel. De bedrijven maken daarbij
gebruik van de infrastructuur en voorzieningen van het
Heros Ecopark.

DIENSTVERLENING

12
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1.6.

Klaar voor de toekomst

Het is alweer 21 jaar geleden dat we ons in Sluiskil hebben gevestigd. Ook 2020 was gericht op
herwinning van grondstoﬀen en innovatie met een sterk accent op circulaire economie. De slogan:
“Working for the future”, geeft daar duidelijk inhoud aan. Investeringen in nieuwe technieken en een
professionele organisatie zijn de fundamenten waar Heros Ecopark Terneuzen verder op bouwt.

Ook het “ontzorgen van afval” op locatie van klanten
behoort tot onze dienstverlening. Op diverse plaatsen in
Nederland, Frankrijk en België organiseren we logistieke
diensten of recyclen we materialen met onze installaties.
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MENSEN

2.1.

De medewerkers

Personeelsverloop

2020

2019

2018

2017

2016

stand per 1 januari

86

87

84

84

83

in dienst getreden

11

11

20

13

9

uit dienst getreden

9

12

17

13

9

88

86

87

84

84

stand per 31 december

Indeling naar geslacht

14

2020

2019

2018

2017

2016

aantal medewerkers

88

86

87

84

84

aantal vrouwen

10

10

11

14

13

waarvan parttime

9

9

9

12

8

aantal mannen

78

76

76

70

71

waarvan parttime

17

17

3

3

3
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Het jaar 2020 werd getekend door de Covid-19 pandemie.
Dit heeft invloed gehad op alle deelgebieden van
personeelsbeleid. Door toenemende bedrijfsdrukte ontstond
behoefte aan uitbreiding van het personeelsbestand. Naast
eigen werving en selectie, is veelvuldig gebruik gemaakt van
de dienstverlening van uitzend- en detacheringsbureaus in
de regio. Merkbaar was dat er (vermoedelijk als gevolg van
de pandemie) een nieuw en breder aanbod van kandidaten
op de arbeidsmarkt beschikbaar was dan voorgaande
jaren. Een aantal nieuw aangetrokken medewerkers is per
einde verslagjaar nog ingehuurd maar zal naar verwachting
het komende jaar de overstap kunnen maken naar een
dienstverband met Heros Sluiskil.
Als gevolg van de verdere ontwikkeling van de organisatie
ontstond een aparte afdeling Logistiek en Terreinbeheer.
Voorheen waren deze activiteiten versnipperd over diverse
geledingen binnen Heros.
Met het de totstandkoming van deze zelfstandige discipline
en het aantrekken van een Logistiek Manager, heeft er een
kleine verschuiving van taken bij de afdeling Backoﬃce
plaatsgevonden. Zo is het factureren overgegaan van
Backoﬃce naar Finance en is de Planning van medewerkers en
materieel overgeheveld van Productie naar Logistiek.
De afname van het personeelsverloop onder vast personeel
is wederom afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren.
Vermoedelijk is de pandemie ook hier gedeeltelijk debet
aan. In 2020 was er geen uitstroom vanwege pensionering
of langdurige arbeidsongeschiktheid. Relatief veel
arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd op verzoek van de
medewerkers zelf. In 1 van de 7 gevallen waarin dit het geval
was, speelde onvrede met de werksituatie een rol. In de overige
6 gevallen lagen voornamelijk privé-omstandigheden ten
grondslag aan de keuze om de organisatie te verlaten

Leeftijdsopbouw

17

De graﬁek hiernaast toont de leeftijdsopbouw van het personeel in dienst bij
Heros Sluiskil B.V. Per categorie wordt het aantal medewerkers weergegeven. De
gemiddelde leeftijd is 44 jaar. Dertien jaar terug was dat nog 42,3 jaar.
Ruim 23% heeft een aantal dienstjaren bereikt tussen de 5 en 10 jaar. En 35% is
meer dan 10 jaar aan ons bedrijf verbonden.
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Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid bestaat uit de toepassing van diverse instrumenten
zoals interne en externe opleidingen en cursussen, training-on- the-job,
interne doorstroming, verzuimbegeleiding en aanpassing van werkinhoud
en werkomstandigheden. In het verslagjaar is ook de overstap van 2- naar
3-ploegendienst voor een deel van de medewerkers voorbereid. In de jaarlijks
terugkerende evaluatiegesprekken tussen medewerker en leidinggevende
wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar het
komende jaar. Dit levert diverse aanknopingspunten voor verdere persoonlijke
ontwikkeling op.

Personeelsvereniging
De personeelsvereniging `Nooit gedacht` is een actieve club van en voor de
medewerkers. Met veel enthousiasme organiseert het bestuur meerdere
activiteiten per jaar.

2.2.

Arbeidsvoorwaarden

Heros volgt op vrijwillige basis de CAO voor het
Beroepsgoederenvervoer over de Weg. Daar waar gewenst,
wordt in positieve zin daarvan afgeweken of aangevuld met
eigen maatwerkregelingen. Te denken valt hierbij aan reiskosten
woon- werkverkeer, vergoedingen voor storingsdienst en
ploegentoeslag, bonus/malus regeling voor veiligheid en de
beloning voor laag verzuimers.
De (in verband met Covid-19 verlengde) looptijd van de huidige
CAO eindigde op 31 december 2020. De CAO-partners zijn in
overleg over een vervolg. De wensen en verwachtingen lopen
echter nogal uiteen waardoor de uitkomst onzeker is.

jaarverslag
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2.3.

Veiligheid en gezondheid

Gezond, veilig en met plezier werken is het uitgangspunt van het arbobeleid bij Heros.
De afgelopen jaren lag het accent op het veranderen van de veiligheidscultuur door
middel van training. Dit programma “SafetyFirst” heeft zijn nut bewezen. Aansluitend op
het trainingsprogramma zijn we gestart met een bonus-malussysteem voor operationele
medewerkers. Doel hiervan is minder schadegevallen en elkaar nog beter aanspreken op
onveilig gedrag.
De teams nemen het tegen elkaar op en bouwen in de loop van het jaar punten op.
Het puntentotaal vertegenwoordigt een geldbedrag dat aan het team wordt uitgekeerd.
Er zijn opvallende (positieve) resultaten geboekt met dit systeem.

LEREN
VAN
ELKAAR
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Manager KAM is als veiligheidskundige en
preventiemedewerker belast met taken zoals:
risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), beheer
managementsystemen en bedrijfsnoodplan. Ook
het geven van voorlichting en het presenteren
van voorstellen aan de directie behoren tot zijn
taken.
Heros is aangesloten bij de Masterclass
Veiligheid: een bedrijvenplatform waarbij “leren
van elkaar” centraal staat.
Heros beschikt over een Risico Inventarisatie en
Evaluatie met Plan van Aanpak. In 2017 heeft een
gecertiﬁceerde kerndeskundige een en ander
beoordeeld. De Ondernemingsraad heeft positief
ingestemd. Aktiepunten worden programmatisch
afgehandeld. In 2020 is een aanvang gemaakt
met een update van de RI&E waarbij de
Ondernemingsraad is betrokken.
De BHV-organisatie wordt centraal aangestuurd
en bestaat uit 17 medewerkers. Jaarlijks
vinden er (extern) trainingen plaats om kennis
en vaardigheden op het gebied van EHBO/
reanimatie en brandbestrijding/ontruiming op
peil te houden.
Heros beschikt over een noodplan dat door
de Brandweer Terneuzen is goedgekeurd. Het
plan beschrijft op basis van risico’s diverse
scenario’s en alle beschikbare voorzieningen.

Er wordt jaarlijks geoefend. In november
2018 heeft Heros geoefend met Neste en
de brandweer Terneuzen. In 2020 heeft er
een evacuatieoefening op bedrijfsniveau
plaatsgevonden.
Aan het werken op onze locatie worden eisen
gesteld. Interne en externe medewerkers dienen
te beschikken over het diploma basisveiligheid.
Externe medewerkers ontvangen een
poortinstructie en een vergunningensysteem
verhoogt het veilig werken op onze locatie.
Een bezoekersregistratiesysteem is in gebruik
om aan de eisen van de Havenbeveiligingswet te
voldoen.
Op het Ecopark is een totaal rookverbod
ingesteld behoudens enkele
aangewezen plaatsen in de openlucht.
Het ontmoedigingsbeleid is een extra
stimulans om te stoppen. In overleg kunnen
ontwenningsmiddelen worden verstrekt. Er wordt
toegewerkt naar een rookvrij bedrijf vanaf 2023.

verplicht is gesteld.
Bij Heros wordt ongewenst gedrag zoals pesten,
discriminatie, agressie, geweld, seksuele
intimidatie en racisme niet geaccepteerd. Iedere
medewerker die ongewenst gedrag ervaart of
een misstand vermoedt, kan een klacht indienen
bij een leidinggevende of vertrouwenspersoon. Er
zijn geen meldingen ontvangen.
Om de 4 jaar worden medewerkers in de
gelegenheid gesteld om Periodiek Medisch
Onderzoek te ondergaan. Om de resultaten met
elkaar te kunnen vergelijken zijn er meerdere
groepen: productie, techniek, kantoor en AWZI/
Laboratorium. In het verslagjaar is Productie
“gescreend”.
Voor operationele afdelingen wordt jaarlijks
Biomonitoring toegepast. Hierdoor krijgen we
inzicht of medewerkers bloot staan aan b.v. zware
metalen. Het is geruststellend dat de huidige
beheersmaatregelen doelmatig zijn. Vanwege
de pandemie is besloten om de monitoring uit te
stellen.

Vanwege de pandemie zijn er geen stofmetingen
gedaan op verschillende installaties. De
resultaten voor asbest, inhaleerbaar- en
respirabel stof van eerdere metingen liggen
ruim onder de grenswaarden. Behalve in de NFfabriek waar het dragen van gelaatsmaskers
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2.5.

Verzuimongevallen

2.4.

Onderstaande graﬁek laat het aantal verzuimongevallen zien dat in een
jaar plaatsvindt per 1 miljoen gewerkte uren. In 2017 werd een IF van
0,0 behaald. Met drie verzuimongevallen kwamen we uit op IF 11,1. Uit
analyse is gebleken dat veelvuldige wisselingen onder inhuur en eigen
personeel niet bevorderlijk zijn voor het beheersen van risico’s. Nieuwe
installaties en nieuwe mensen brengen tevens nieuwe risico’s met zich
mee. Preventieve maatregelen en structureel toezicht zijn nodig om dit
succes te continueren. Dit zullen we als team moeten doen. Daarom
hebben leidinggevenden er een prestatie-indicator bij gekregen. Indien het
aantal schade-incidenten minder dan 20 is dan ontvangen alle groepen 100
bonuspunten. Ook de extra 250 bonuspunten bij een IF < 10 konden (net)
niet worden toegekend.

Veiligheid in cijfers

Alle incidenten worden geregistreerd en verwerkt in het eerder genoemde
bonus-malussysteem. Een maand zonder incidenten levert bonuspunten op.
Daarentegen, ongevallen en schade, afhankelijk van de ernst maluspunten. Parallel
hieraan worden goede ideeën beloond, maar het overtreden van veiligheidsregels
bestraft. Elkaar aanspreken op gedrag loont!
De categorie milieu heeft betrekking op bodembedreigende activiteiten (lekkende
slangen) of geuroverlast. Bij brand gaat het meestal om smeulend materiaal.
Schade-incidenten hebben veel aandacht in de organisatie. Ze worden besproken
met de medewerkers. Veelal gaat het om kleine aanrijdingen tegen installaties.
Het blijft een enorme uitdaging om dit aantal structureel te reduceren bij
groeiende bedrijfsactiviteiten.
Het aantal letselgevallen is inclusief personeel van aannemers en uitzendkrachten.
Er waren drie verzuimongevallen te betreuren. Beknelling en kneuzing waren de
oorzaak. Het waren geen melding plichtige (Arbeidsinspectie) incidenten.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven aan dat van vorig
jaar: 5,64%. Meer dan de helft van dit verzuim valt in de categorie ‘langdurig
verzuim’ (langer dan 6 weken). Waar mogelijk zijn tijdelijke vervangende of
aangepaste eigen werkzaamheden aangeboden aan arbeidsongeschikte
medewerkers om de betrokkenheid bij het bedrijf te behouden en de
reïntegratie te bevorderen.
In die gevallen waarin sprake was van verzuim dat langer dan een jaar
duurde, is een extern bureau ingeschakeld om de reïntegratie in het kader
van Spoor 2 (passend werk buiten Heros) vorm te geven.

Ongevalfrequentie IF

Ziekteverzuimpercentage
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Jaar

SCHADE

MILIEU

BRAND

LETSEL

TOTAAL

2016

23

3

1

15

42

2017

41

9

1

5

56

2018

35

6

1

8

50

2019

23

8

3

6

40

2020

24

6

1

8

39
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2.6. Opleidingen

2.7.

Het volgen van opleidingen en cursussen is dit jaar i.v.m. Covid-19 beperkt
gebleven tot de meest noodzakelijke certiﬁcaten en online opleidingen.
Ook de nieuwe medewerkers zijn zodanig opgeleid dat zij beschikken over
de voor hun functie noodzakelijke certiﬁcaten. Een tweetal medewerkers
volgt (overwegend online) een managementopleiding op HBO-niveau,
deels ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, deels met het oog op
toekomstige taken binnen de Heros-organisatie.

Het project duurzame inzetbaarheid dat in 2019 van start is gegaan, heeft in
het verslagjaar enigszins vertraging opgelopen omdat bijeenkomsten met
meerdere personen tegelijk zoveel mogelijk zijn beperkt.
Het middenkader heeft deelgenomen aan een online-DRIVE-workshop
waarbij DRIVE staat voor Droombaan, Relax, Inkomen, Verandering en
Energie. Als leidinggevenden vervullen zij de spilfunctie tussen de DRIVE
van hun medewerkers en de kernwaarden van het bedrijf. In 2021 zal een en
ander worden vervolgd met een aantal concrete activiteiten (voor zover de
situatie dit toelaat).

Heros is “Erkend leerbedrijf” door Kenteq (technische beroepen,
laboratorium en sinds 2020 ook logistiek) en PMLF (procesindustrie).
Hiermee laten we zien dat we kwaliteit van het vakmanschap garanderen
en stimuleren. Scholen weten ons bedrijf te vinden voor BBL-trajecten en
voor stageplaatsen van VMBO- tot HBO-niveau.
E-learning is een platform waar procedures en instructies worden
aangeboden die medewerkers zich in het kader van hun functie eigen
moeten maken. Na het lezen wordt getoetst of medewerkers zich de stof
eigen hebben gemaakt. Op dit portaal kan thuis worden ingelogd en zijn
tevens allerlei (personeels)regelingen en nieuwtjes terug te vinden.

20 jaarverslag

Duurzame inzetbaarheid

2.8. Covid-19 pandemie
De impact van het coronavirus leidde tot grote maatschappelijke, sociale
en economische gevolgen. Wat het laatste betreft mogen we zeker
niet klagen. Het jaar is in ﬁnancieel opzicht boven verwachting positief
afgesloten. In maart werd er een crisisteam samengesteld om maatregelen
op te stellen. Waar mogelijk werkten medewerkers thuis. Afstand
houden, ontsmetten en digitaal vergaderen werd de norm. Toch kon de
bedrijfsvoering gecontinueerd worden omdat afvalverwerking tot de vitale
sector behoorde . Ook zijn er geen uitbraken geweest. Na enige verruiming
in de zomer moest er in het vierde kwartaal weer opgeschaald worden. Het
jaar 2020 werd afgesloten met een lockdown en zo werd het nieuwe jaar
begonnen.

2.9.

Communicatie en Marketing

Heros voelt zich sterk verbonden met haar
directe omgeving. Dat komt ook tot uitdrukking
in donaties. Denk hierbij aan de Gildefeesten
te Sluiskil en de Havenfeesten te Terneuzen.
Het verplaatsen van “onze” stoommachine naar
het industrieel museum Sas van Gent is mede
door ons mogelijk gemaakt. Onze directie is
bestuurlijk actief in het Portaal van Vlaanderen.
Op initiatief van de dorpsraad Sluiskil is in 2016
de Klankbordgroep “Samen op pad” opgericht.
Twee keer per jaar worden uiteenlopende
onderwerpen besproken zoals visie en
toekomstplannen, incidenten, geur-, stof- en
geluidhinder, veiligheid, duurzaamheid en
communicatie.
In maart vond er overleg plaats met de
Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon. Het
thuisfront wordt structureel “bijgepraat” via het
personeelsblad “De Opwerker” en ontvangt het
concernmagazine “Remondis Aktuell”.
Intern zijn de kernwaarden van Heros

geëvalueerd. Gelet op de intensieve campagne
kan het medewerkers niet ontgaan zijn. Met de
slogan “Daar zit BRooD In” zijn de kernwaarden
te onthouden: Betrokken, Resultaatgericht,
Deskundig en Innovatief.
2020 was marketingtechnisch een uitdagend
jaar. De geplande beurzen en bijeenkomsten
konden vanwege Covid-19 niet doorgaan.
We moesten daarom, zoals vele anderen,
overschaken naar online bijeenkomsten.
We hebben deelgenomen aan webinars, zoals
bijv. bij Bouwcirculair en hebben zelf webinars
opgezet, bijvoorbeeld met AVR en gemeente
Rotterdam, waarbij we heel gericht in gesprek
konden gaan over het toepassen van secundaire
grondstoﬀen in diverse projecten. Ook podcasts
behoren tot de het online arsenaal.

aannemers bij te praten over het laatste nieuws
omtrent secundaire grondstoﬀen uit afval.
We leggen momenteel de laatste hand aan een
bedrijfsﬁlm, waarmee het eenvoudiger wordt
een beeld te krijgen van onze werkzaamheden,
zónder daadwerkelijk de plant te bezoeken. Al
hechten we natuurlijk nog steeds meer waarde
aan echte rondleidingen en échte gesprekken.
Onze vertrouwde relatieblad “Doorgesluisd”
kon gelukkig wél doorgang vinden en is weer
twee keer uitgebracht en verspreid onder onze
relaties.
Via LinkedIn zien we een stijging in volgers;
een goed platform om te communiceren over
nieuwigheden bij Heros en in de markt

We ontwikkelen een road show, waarmee we –
zodra de omstandigheden het toestaan, de weg
op gaan om bijvoorbeeld ingenieursbureaus en
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3.2.

Productiecijfers

Heros beschikt over een geavanceerde
productie-installatie voor het behandelen van
AEC-bodemas. Bij het ontwerp zijn nieuwe zeefen scheidingstechnieken ingebracht. Daarbij
is het mogelijk om metaaldeeltjes vanaf 1 mm
vergaand te verwijderen. Dit komt ten goede aan
de product- en milieukwaliteit van de secundaire
bouwstof AEC-bodemas en vergroot tevens de
herwinning van metalen. De installatiecapaciteit
bedraagt 200 ton per uur. Er is 700.600 ton
bodemas bewerkt en 705.600 ton afgevoerd.
Er wordt gewerkt in een 2-ploegendienst.
Onderhoud wordt in volcontinudienst verricht.
Product- en proceskwaliteit worden nauwlettend
gemonitoord door ons laboratorium.

De Green Deal impliceert een forse inspanning
vanaf 1 januari 2020. Bodemas van het type
IBC mag niet meer in een werk als bouwstof
worden ingezet. Al onze bodemas dient vrij
toepasbaar te zijn of als bouwstof in beton,
asfalt of immobilisaat worden toegepast. Er zijn
nieuwe installaties ontwikkeld en gebouwd
om dit mogelijk te maken: de CBOI 2017 en de
wasinstallatie. Beide installaties zijn operationeel
en aan de kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan.
Verdere opschaling en nieuwe investeringen zijn
gepland.

dit jaar zeer moeizaam maar het rendement
neemt toe.
Noemenswaardig is de bouw van een
nieuwe Non-ferro fabriek die vanaf mei 2017
operationeel is. Hier worden lichte en zware
Non-ferro van elkaar gescheiden met behulp van
luchttechniek. Deze investering draagt positief bij
aan het bedrijfsrendement.
Op- en overslag is vooral toe te schrijven aan
verhuur van terrein aan derden.

In de schrootbewerkingsinstallatie wordt Heros
Ferro geproduceerd. De inkoop- en verkoop is
met elkaar in evenwicht. De handel verliep ook

MILIEU
3.1.

Managementsystemen

De kernwaarden Betrokken, Resultaatgericht, Deskundig en Innovatief willen we
waarmaken. Heros heeft een gecertiﬁceerd managementsysteem volgens ISO 9001 en
ISO 14001. Onze producten zijn gecertiﬁceerd volgens BRL 2307, 2507 en CE-markering.
Het branchecertiﬁcaat van de Metaal Recycling Federatie is van toepassing op
metaalrecycling. En ons veiligheidssysteem is gecertiﬁceerd volgens VCA**.
Heros Ecopark Terneuzen bezit het ISPS-code certiﬁcaat (Havenbeveiliging).
In 2014 is het certiﬁcaat behaald van CO2 bewust handelen conform de Prestatieladder.
Heros streeft nadrukkelijk een continue verbetering na van de veiligheid en milieu en
wil te allen tijde in-compliance zijn.
Het certiﬁcatieschema’s van enkele ISO normen zijn gewijzigd. De updates inmiddels
geïmplementeerd naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.
In het kalenderjaar heeft een succesvolle hercertiﬁcering plaatsgevonden voor ISO
en VCA** versie 2017/6.0. Er waren geen non-conformiteiten en alle certiﬁcaten zijn
verleend.

gecertificeerd

Bij afvalwater gaat het om inkoop van water
afkomstig van derden wat per as of schip
wordt aangevoerd. De bedrijven gevestigd op
het Ecopark leveren ook proceswater aan de
biologische zuivering. Tank Terminal Sluiskil is
verantwoordelijk voor de toename.
Het bedrijfsafvalwater dat in ons productieproces
ontstaat is een veelvoud van extern water. Vooral
nu de wasinstallatie gemodiﬁceerd is. Al het
water wordt biologisch gereinigd en daarna
gecontroleerd geloosd.

Elektriciteit vormt de belangrijkste energiebron
om installaties te laten draaien. Ten behoeve
van stofbestrijding wordt geen drinkwater maar
kanaalwater gebruikt.
De wasinstallatie wordt gevoed met proceswater
van Evides. Propaangas wordt gebruikt voor de
verwarming van kantoren. Kranen, shovels en
dumpers rijden op gasolie. Bobcats rijden op
biodiesel (B100) en heftrucks op LPG.

Aanvoer in ton

2016

2017

2018

2019

2020

AEC-bodemas

690.000

677.000

699.000

709.000

756.000

70.300

72.300

62.700

72.300

111.400

1.800

12.200

73

8.200

38.611

77.000

107.300

222.700

257.000

137.300

839.100

868.800

984.500

1.046.500

1.004.700

Metalen
Op- en overslag
Afvalwater
Totaal

Grond- en hulpstoﬀen
E-verbruik Heros MWh

2016

2017

2018

2019

2020

5.120

6.485

7.500

7.017

7.048

24.700

23.100

33.000

28.900

33.700

92.500

153.600

91.500

Drinkwater

m3

Industriewater

m3

Propaangas

liter

73.000

62.900

49.700

51.800

52.700

Gasolie

liter

992.000

1.107.700

1.063.000

973.700

981.600

CO2
PRESTATIELADDER
TA
TATIELADDER
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3.3. Incidenten en klachten

3.4. Milieupresentatie

Heros spant zich structureel in om overlast voor omwonenden en
het milieu tot een minimum te beperken. Incidenten en klachten
worden geregistreerd en als grenzen worden overschreden,
wordt dit gemeld bij het bevoegd gezag.
Er zijn enkele ongewone voorvallen gemeld. Vanwege hevige
regenval werd er afvalwater geloosd met een hoger zwevend
stofgehalte. Het zandﬁlter moest vanwege een storing uit bedrijf
worden genomen om onderhoud te plegen. Aan het bevoegd
gezag is een GenX lozing gemeld. En tijdens het schoonmaken
van een tank was er een oliespill op een vloeistofdichte vloer. De
GenX lozing is door bevoegd gezag aangemerkt als overtreding
van de vergunningsvoorschriften.

De emissies die bij de activiteiten ontstaan
beperken zich overwegend tot het lozen
van afvalwater.
Op het terrein zijn geen gekanaliseerde
emissies in de vorm van schoorstenen.
Wel is er uitstoot van diﬀuse emissies a.g.v.
verkeersbewegingen en overslag.
De jaarvrachten van het geloosde eﬄuent
zijn fors lager dan de afgelopen jaren.
Dit komt doordat er minder afvalwater
is aangevoerd door derden en minder
proceswater vanuit onze wasinstallatie is
geleverd.

Iedere melding van milieuhinder wordt geregistreerd en
onderzocht omdat iedere klacht er één te veel is. Het aantal
klachten is opnieuw gedaald t.o.v. vorig jaar. In 2019 heeft een
extern adviesbureau een onafhankelijk onderzoek ingesteld om
na te gaan of verbeteringen mogelijk zijn m.b.t. stof en geurhinder.
Na overleg met de RUD zijn er meerdere maatregelen
doorgevoerd die blijkbaar eﬀect hebben gesorteerd. In overleg
met de Klankbordgroep heeft Heros een voorziening getroﬀen op
de kade waardoor de activiteiten vanuit Sluiskil meer aan het zicht
worden onttrokken.

3.5.
Externe klachten

Afvalwater

Aantal

2500
2000
1500

500
0
2016

geur
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2017

2018

stof

2019

geluid

2020

Jaar

2016

2017

Zware metalen

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

461

2086

1.634

1.617

643

Grondwater onttrokken

17.640

17.727

16.245

13.986

10.357

Totaal geloosd debiet m3

388.082

526.289

718.195

589.565

536.151

Zwevend stof kg/jaar

7248

17708

28.361

12.098

8.347

BOD kg/jaar

2144

50436

45.795

8.743

2.266

Totaal N kg/jaar

3617

6505

8.449

7.392

4.520

Totaal P kg/jaar

393

317

643

535

373

Arseen kg/jaar

2,6

3,4

4,9

4,1

3,7

Cadmium kg/jaar

0,22

0,32

0,43

0,58

0,40

Chroom kg/jaar

3,4

2,2

3,0

2.8

1,7

Koper kg/jaar

16,6

43,3

42,1

58,7

33,4

Kwik kg/jaar

0,01

0,02

0,05

0,02

0,02

Lood kg/jaar

2,3

5,2

7,6

8,7

5,2

Nikkel kg/jaar

17,5

25,0

33,8

56,3

26,7

Tin kg/jaar

1,8

2,4

4,6

2,9

2,7

Zink kg/jaar

56,0

79,9

145,2

145,2

134,0

Vergunning

De vergunningprocedure voor de Green Deal 2020 loopt. Een intensief
proces ligt achter ons. De vergunning is inmiddels onherroepelijk.
Voorts zijn er plannen om het terrein uit te breiden. Ten noorden van het
Ecopark ligt een agrarisch perceel van 7 hectare dat Heros wil aankopen.
De planprocedure en (milieu)onderzoeken zijn afgerond en de bestemming
is gewijzigd. De vergunde opslag- en bewerkingscapaciteit wijzigen niet.

1000

2016

Inwonerequivalenten

De milieuvergunningen van Heros zijn up tot date. Op 28 november 2017
is het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is
het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een
doorkijk tot 2029. Van eminent belang zijn de Green Deal afspraken die in
dit plan zijn verankerd. Heros heeft daarop voorgesorteerd en meerdere
vergunningen zijn verleend zodat (nieuwe) installaties konden worden
gebouwd.

I.E. (BZV)
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Lozing afvalwater

De koopovereenkomsten zijn getekend en de vergunningen om het terrein
bouwrijp te maken zijn onherroepelijk.
Inmiddels is Heros gestart met een revisievergunning voor het gehele
bedrijf.
Er is veel onduidelijkheid en onzekerheid m.b.t. gevaarlijke stoﬀen. Het
thema zeer zorgwekkende stoﬀen, bijvoorbeeld PFAS, gaat ons niet voorbij.
Voor grond en baggerspecie is er een tijdelijk handelingskader, voor
AEC-bodemas ontbreekt dit. Dit thema staat hoog op de agenda van de
afvalbranche.

Jaar

Zuurstofbindende stoﬀen
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4.3.

Logboek 2020

Januari

Februari

Maart

April

ECONOMIE

Werkgelegenheid

Heros is van betekenis als het gaat om werkgelegenheid in de regio.
Op het Ecopark werken structureel ca. 150 medewerkers. Het gaat om
operators, technici, klaarmeesters, facilitair- en administratief personeel.
Slechts een klein deel komt van buiten de provincie Zeeland. De indirecte
werkgelegenheid is eveneens van eminent belang. Externe logistiek wordt
geheel uitbesteed aan transporteurs uit de regio. Tientallen bedrijven
pikken tevens een graantje mee door het leveren van technische en
ondersteunde diensten.
De toekomstverwachtingen zijn goed te noemen. Wij voorzien een verdere
groei van ons personeelsbestand a.g.v. nieuwbouw en verdere uitbreiding
van activiteiten.
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4.2.

Investeringen

Er is afgelopen jaar veel geïnvesteerd. In de Non ferro installatie zijn
opnieuw aanzienlijke aanpassingen gedaan om de proces te verbeteren en
de stofemissie verder te reduceren. Ten behoeve van het verladen aldaar
is een aluminiumbelader met stofafzuiging aangekocht. De AWZI beschikt
over een nieuwe slibindikker en lamellenscheider.
In de CBOI is de ﬂuﬀverwijdering sterk verbeterd. De kanaalwateraansluiting
van de CBOI is vervangen door een Evidesaansluiting. Het RWA-2 bassin is
aangesloten op de riolering en het besturingssysteem. Diverse asfaltvloeren
werden gerepareerd en gekeurd. Diverse machines zijn vervangen. De MFZ
is voorzien van een spuitrobot om de fysieke belasting voor operators te
verminderen. Het laboratorium kreeg nieuw meubilair en het gebouw is
geschilderd. Het dak van de Garage is vervangen. De keuken van de kantine
is geschikt gemaakt zodat catering Albron het personeel kan verwennen.
Op ICT gebied is veel geinvesteerd. Ons weegsysteem is na upgrade tevens
gevirtualiseerd. Er was veel aandacht voor beveiliging. Ondanks Covid-19
konden de meeste projecten doorgang vinden. Niet alleen de techniek
wijzigt. Er werd ook een forse organisatiewijziging doorgevoerd om inhoud
te geven aan eﬃciency.

- Vergunningaanvraag verlenging losleiding kade
- Inrichten opslagvakken kade
- Inbouwen spuitrobot MFZ
- Emissiedampmeting kade door Tauw
- Automatische non ferro monstername
- Overleg met Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon
- Vervanging labmeubilair
- Pandemie Covid-19
- Verbeteren WASI door JIG
- Ingebruikname kadeopslagvakken

Mei

- Nieuwe weegsoftware
- Verbeteren ﬂuﬀscheiding
- Opdracht bouwen aluminiumbelader

Juni

- Installeren laadpalen elektrische auto’s

Juli

- Lozing GenX houdend afvalwater
- Implementatie Vault Cadsysteem

Augustus

4.1.

- Inkoop van 60% groene elektriciteit
- Volcontinudienst van de technische dienst
- Ingebruikname magazijn TD

- Legionella inventarisatie
- Installatie Optivolt in E-station t.b.v. energiebeheer

September

- Aanvang sanering AW13
- Preventief Medisch Onderzoek productiepersoneel
- Start aanvraag revisievergunning 2021
- Externe audit Cybersecurity

Oktober

- Organisatie aanpassingen
- BHV-oefening in laboratorium
- Overleg met Klankbordgroep Samen op Pad
- Hercertiﬁcering ISO 9001, 14001, VCA** MRF en CO2
Prestatieladder

November

- Beschikking Green Deal vergunning
- Beleid versierselen vastgesteld
- Concept BRL 9322
- Oefening noodplan evacuatie bedrijf

December

- Ingebruikname meetpaal luchtkwaliteit te Sluiskil
- Aanpassing kledingbeleid met winteroverall
- Controlebezoek Inspectie Leefomgeving & Transport BRL 2307

4.4.

Accenten in 2021

Komend jaar zal er opnieuw fors geïnvesteerd
worden. In de AWZI wordt de pompcapaciteit in
samenwerking met het Waterschap fors verhoogd.
De wasinstallatie krijgt een Granovazeef en de
waterbehandeling wordt verder verbeterd. De
luchtkwaliteit in de productiehal van de Non ferro
installatie wordt uitgebreid en daardoor schoner.
Het dak van de kantine wordt vervangen en de
laatste renovatiefase van het hoofdkantoor wordt
aanbesteed.
Het laboratorium krijgt een nieuwe smeltoven,
een droogstoof en een ionchromatograaf. De
magneetboogweg uit het cokestijdperk wordt
grondig gerenoveerd. Het intercomsysteem wordt
vervangen en twee MCC-ruimten worden voorzien
van blusgasinstallaties. Last but not least wordt
een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van de
aangekochte 8 hectare. Kortom, Heros maakt zich
op om hun klanten (blijvend) te bedienen voor de
langetermijn.
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