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Datum:   20 augustus 2020 
 

 
ZZS Uitvraag 2019 Raffinage sector – Besprekingen DCMR - VNPI 

 

Inleiding 

Dit document geeft een samenvatting van de afspraken tussen de VNPI en DCMR over de inventarisatie voor de 
ZZS uitvraag en het communicatieproces.  

VNPI is al sinds 2018 in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en later DCMR, RWS en 
RIVM over hoe invulling gegeven zou kunnen worden aan het ZZS beleid met betrekking tot UVCBs1 in de 
raffinage industrie. In de zomer van 2019 heeft DCMR in opdracht van de Provincie Zuid-Holland de ZZS Uitvraag 
uitgezet voor o.a. de raffinage sector. Gedurende het proces van de ZZS Uitvraag hebben DCMR en VNPI twee 
werksessies gehouden op om nadere invulling te geven hoe bedrijven met UVCBs de Uitvraag gerichter zouden 
kunnen adresseren. De aantekeningen van de twee werksessies en ermee gepaarde email communicatie zijn nog 
niet eerder in een afzonderlijk document duidelijk samengevat. Met dit document beoogt het VNPI bureau 
transparantie te creëren over de besproken onderwerpen en daarmee afstemming tussen de partijen.  

Het VNPI bureau heeft gepoogd de feiten zo detailgetrouw mogelijk uit de verschillende emails in de vorm van 
een tabel te extraheren (zie hieronder). Naast een korte weergave van de kernpunten bevat het overzicht ook 
een korte toelichting van het doel van elk kernpunt, locatie waar het in het RH-DHV rapport aan de orde komt, 
opmerkingen en verklaring voor mogelijke afwijking zoals die in de uitwerking van de Uitvraag door de bedrijven 
kunnen hebben plaats gevonden. 

Achtergrond van het proces 

De besprekingen tussen DCMR en VNPI waren een dynamisch proces bestaande uit twee werksessies (18 juli en 
5 augustus 2019), verschillende mailwisselingen tussen VNPI bureau en DCMR en raadplegingen van de 
verschillende achterbannen. Het proces duurde ongeveer drie maanden en liep terwijl de bedrijven volop bezig 
waren met het vergaren van gegevens en het invullen van de Uitvraag om aan de strakke tijdslijn te kunnen 
voldoen. Een nauwkeurige weergave van de verschillende uitwisselingen is in de Bijlage in chronologische 
volgorde weergegeven. Het is belangrijk zich te realiseren dat de definitieve terugkoppeling n.a.v. het tweede 
gesprek vanuit DCMR pas op 25 september heeft plaatsgevonden. Dat was liefst enkele dagen voor het einde 
van de deadline voor het indienen van de Uitvraag.  

Bij de gesprekken ging het o.a. om het gebruiken van gegevens van het American Petroleum Institute (API). Het 
API heeft in zijn rapport “Refinery Stream Composition Data – Update to Speciation Data in API 4723” (2018) 
onderzocht welke constituenten en in welke concentraties deze constituenten in typische raffinageprocessen aan 
te treffen zijn. Een deel van deze constituenten zijn ZZS of pZZS en worden geacht in de ZZS Uitvraag 
geïnventariseerd te worden. Het API onderzoek is op dit moment de meest uitgebreide analyse over de 
samenstelling van raffinage stromen. 

In vervolg daarop heeft DCMR aangegeven behoefte te hebben dat de VNPI uitleg geeft over het gebruik van 
gegevens over de concentraties van constituenten in typische raffinageprocessen. De VNPI bureau heeft Royal 
Haskoning-DHV (RH-DHV) de opdracht gegeven om een document op te stellen waarin de werkwijze van de 
raffinaderijen zal worden toegelicht. Het rapport “Werkwijze ZZS-inventarisatie VNPI - Beantwoording ZZS-
uitvraag 2019” is in juli 2020 door RH-DHV opgeleverd. Het rapport refereert naar gesprekken tussen DCMR en 

 
1 UVCBs komen veel voor op raffinaderijen omdat ruwe olie en vervolgens ook vele raffinage producten UVCBs 
zijn. UVCBs zijn stoffen van “Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological origin”.  

N O T I T I E  
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VNPI in de zomer van 2019 en de afspraken die gemaakt zijn over aspecten van de uitvoering van de 
inventarisatie.2 De VNPI bureau zal het rapport samen met deze Notitie met alle betrokken partijen delen.

 
2 Medewerkers van RH-DHV hebben niet deelgenomen aan de gesprekken tussen DCMR en VNPI bureau nog aan 
de daaraan verbonden correspondentie. 
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Inhoud en uitkomsten van de besprekingen 
De tabel hieronder geeft de verschillende kernpunten en afspraken weer zoals die tijdens het proces gemaakt en tijdens het proces deels aangepast zijn. 

(Codes in de eerste kolom: O = Overige aspect tijdens overleg; V = Verduidelijking van tekst Uitvraag) 

 

# Status kernpunten na 1e 
werksessie en bevestiging op 
24 juli 

Kernpunten na 2e werksessie, 
consultatie achterban DCMR en 
bevestiging op 25 september 

Doel Locatie in 
RH-DHV 
rapport 

Opmerkingen Reden voor mogelijke 
afwijking van afspraak 

O Scope bespreking DCMR – VNPI: 

Alleen compartiment lucht werd 
behandeld 

Idem Afstemming 4.1.1. Voor het compartiment water heeft 
een aparte bijeenkomst plaats 
gevonden tussen RWS en VNPI waar 
geen nadere afspraken gemaakt 
zijn. 

n.v.t. 

O VNPI zal de gespreksverslagen ook 
met Votob en Nogepa delen. 

Idem Kennisgeving n.v.t. De uitkomsten na de eerste en de 
tweede bespreking tussen DCMR en 
VNPI zijn door de VNPI i.d.d. 
gedeeld. 

n.v.t. 

V1 Doorzet (kolom H van Uitvraag):  
Hier wordt gevraagd hoeveel 
product op jaarbasis geproduceerd 
c.q. in tanks opgeslagen wordt. 

Idem Nadere 
toelichting voor 
het invullen van 
de Uitvraag 

n.v.t. Heeft geen betrekking op emissies.  

Niet per constituent invullen in 
spreadsheet. 

n.v.t. 

V2 Concentraties (kolom L & M):  
Kolommen zijn niet van toepassing 
op diffuse emissies. 

Idem Nadere 
toelichting voor 
het invullen van 
de Uitvraag 

n.v.t. Wel relevant bij puntbronnen. n.v.t. 

V3 Extra kolom “Commentaar / 
Toelichting” kan toegevoegd 
worden om extra info te geven. 

Idem Nadere 
toelichting voor 
het invullen van 
de Uitvraag 

n.v.t. Zo een kolom bestaat niet. Bedrijven 
kunnen ervoor kiezen om deze 
kolom toe te voegen. 

n.v.t. 

V4 Deadline: 
Bedrijven kunnen een aanvraag 
voor fasering indienen. Het wordt 
wel verwacht dat de grote bulk 
van de gegevens wel op tijd wordt 
aangeleverd. 

Idem Kennisgeving n.v.t. Er is hiervan geen gebruik gemaakt 
door de VNPI leden in de Rijnmond. 

n.v.t. 
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# Status kernpunten na 1e 
werksessie en bevestiging op 
24 juli 

Kernpunten na 2e werksessie, 
consultatie achterban DCMR en 
bevestiging op 25 september 

Doel Locatie in 
RH-DHV 
rapport 

Opmerkingen Reden voor mogelijke 
afwijking van afspraak 

1 Data bronnen      

1a Bedrijfsinterne data (“typicals”) 
en/of American Petroleum 
Institute (API) data zijn geschikte 
uitgangspunten 

DCMR geeft op 25 september aan: 
Gebruik bedrijfsinterne data 
(“typicals), of als deze niet 
beschikbaar zijn, gebruik de data 
van het American Petroleum 
Institute (API) 

Het VNPI bureau had na afloop van 
de tweede werksessie op 10 
augustus aan de hand van eigen 
aantekeningen een eerste 
terugkoppeling gegeven aan alle 
leden waarin vermeldt werd dat de 
Most Likely Value of de “typical” een 
juiste basis voor de berekeningen 
zou zijn. 

(Zie ook punt 2 hieronder) 

Zo goed 
mogelijke 
dataset over 
(p)ZZS 
constituenten 
van UVCBs 

2.1 De bedrijven volgden een iteratief 
proces waarbij beide bronnen 
beschouwd werden. De meeste 
bedrijven hebben dan ook gegevens 
van beide bronnen gebruikt. 

Een bedrijf heeft ondanks het 
raadplegen van zowel typicals als 
ook API data vanwege consistentie 
gekozen om alleen één bron (API) 
voor de rapportage in de Uitvraag te 
gebruiken.  

Een ander bedrijf heeft zich bij het 
beantwoorden van de Uitvraag m.n. 
op niet-API data gebaseerd. 

Wijziging van de eerder 
afgestemde hiërarchie door 
DCMR op 25 september. Dat is 
enkele dagen voor verloop van 
de deadline waardoor de 
beschikbare tijd te kort geweest 
zou zijn om mogelijke 
aanpassingen in de data sets en 
berekeningen uit te voeren. 

 

1b Niet besproken / genotuleerd DCMR vraagt in een email op 4/9/19 
om een beschouwing in hoeverre de 
gegevens in het API rapport voor 
Nederlandse raffinaderijen 
representatief zijn en in hoeverre 
deze geschikt zijn voor het doel. 

Uitleg, begrip en 
acceptatie van 
het gebruik van 
API data 

2.1 Vanuit de eigenschappen van UVCBs 
is relatief weinig informatie 
beschikbaar over constituenten van 
UVCBs. In Europa heeft CONCAWE 
data verzameld en in de Verenigde 
Staten de API. De VNPI heeft twee 
processtromen vergeleken en 
daaruit bleek dat de data set van 
API a) meer informatie over 
constituenten bevat en b) 
gepubliceerd en openbaar 
verkrijgbaar is. 

n.v.t. 

1c Niet besproken / genotuleerd DCMR verzoekt in een email op 
4/9/19 om een vertaling van 
raffinaderij/processtromen van API 
naar processtromen in Nederlandse 
raffinaderijen. 

Uitleg, begrip en 
acceptatie van 
het gebruik van 
API data 

2.1 We begrijpen de wens naar een 
directe 1-op-1 vertaling van 
processtromen. Dit blijkt echter 
lastig omdat elke raffinaderij 
verschilt.  

n.v.t. 
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# Status kernpunten na 1e 
werksessie en bevestiging op 
24 juli 

Kernpunten na 2e werksessie, 
consultatie achterban DCMR en 
bevestiging op 25 september 

Doel Locatie in 
RH-DHV 
rapport 

Opmerkingen Reden voor mogelijke 
afwijking van afspraak 

Uiteindelijk is per raffinaderij het 
toekennen van de API data aan 
processtromen maatwerk, omdat de 
productielocaties allen van elkaar 
verschillen. Voor maatwerk is per 
definitie geen generieke beschrijving 
te geven. 

Bedrijven hebben bepaald welke 
typische processtromen er binnen de 
eigen raffinaderij voorkomen. Dat 
kan op verschillende manieren 
gedaan zijn. Deze bedrijfsspecifieke 
processtromen zijn dan vergeleken 
met de processtromen zoals 
gedefinieerd in de API-Source 
stream-file. De API-Source stream 
file is dan als referentie gebruikt om 
de constituenten samenstelling van 
de verschillende processtromen te 
bepalen.  

2 Data typen      

 In plaats van de maximale 
concentratie van een range zoals 
in de Uitvraag aangegeven, kan 
ook een Most Likely Value of 
Mediaan per constituent uit het 
API rapport gebruikt worden, of 
een “typical”, zoals die bij een 
bedrijf bekend is. 

DCMR geeft op 25 september aan 
dat voor de ZZS Uitvraag de Most 
Likely Value en niet de maximale 
value uit het API dataset gebruikt 
kan worden indien geen “typical” 
beschikbaar is. Dit geldt voor zowel 
de bepaling van de gerealiseerde als 
de maximale (vergunde) emissies.  

Het VNPI bureau had na afloop van 
de tweede werksessie op 10 
augustus aan hand van eigen 
aantekeningen een eerste 
terugkoppeling gegeven aan alle 
leden waarin vermeldt wordt dat de 

Zo realistisch 
mogelijke 
weergave van 
aanwezigheid en 
emissies van 
(p)ZZS stoffen, 
en voorkomen 
van onnodige 
overschatting 

2.1; 

Bijlage 4 

API gebruikt twee typen van Most 
Likely Value: de MLV en de 
MLV.char. In de gesprekken en 
overige correspondenties is geen 
onderscheid gemaakt. 

De leden hebben gebruik gemaakt 
van één van de twee typen.  

De MLV waarde gaat uit van 
aanwezigheid van niet aangetoonde 
constituenten en kan iets 
conservatiever zijn dan de MLV.char 
(e.e.a. afhankelijk van de 
detectielimiet). 

Wijziging van de eerder 
afgestemde hiërarchie door 
DCMR op 25 september. Dat is 
enkele dagen voor verloop van 
de deadline waardoor de 
beschikbare tijd te kort geweest 
zou zijn om mogelijke 
aanpassingen in de data sets en 
berekeningen uit te voeren. 
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# Status kernpunten na 1e 
werksessie en bevestiging op 
24 juli 

Kernpunten na 2e werksessie, 
consultatie achterban DCMR en 
bevestiging op 25 september 

Doel Locatie in 
RH-DHV 
rapport 

Opmerkingen Reden voor mogelijke 
afwijking van afspraak 

“typical” en de Most Likely Value van 
het API een juiste basis voor de 
berekeningen zijn. 

(Zie ook punt 1a hierboven) 

3 Emissie en immissie berekeningen      

3a Werkelijke emissie:  
Emissie berekend op basis van de 
maximaal gerealiseerde productie 
van de afgelopen 3 jaar. 

Idem Nadere 
toelichting voor 
het invullen van 
de Uitvraag 

3.4; 4.1.3; 
Bijlage  

Zie ook toelichting in de Uitvraag Bij het opstellen van de 
werkwijze door RHDHV bleek 
dat bedrijven het meest 
representatieve rapportagejaar 
hebben gebruikt. Dit helpt om 
een zo realistisch mogelijke 
weergave van (p)ZZS emissies 
te bereiken. 

3b Maximale emissie:  
Emissie berekend op basis van de 
maximaal vergunde productie 
capaciteit. 

Idem Nadere 
toelichting voor 
het invullen van 
de Uitvraag 

3.4 Zie ook toelichting in de Uitvraag n.v.t. 

3c Berekening emissie en immissie 
van alle beschikbare (p)ZZS 
bestanddelen. 

Idem Nadere 
toelichting voor 
het invullen van 
de Uitvraag 

3.4; 3.5; 
4.1.3; 
Bijlage 4 

n.v.t. n.v.t. 

4 Emissies vanuit oplagtanks:  
Emissies per product / constituent 
kunnen gegroepeerd worden als 
het zinvol is (b.v. qua ruimtelijke 
spreiding van relevante tanks). 

Idem Overzichtelijkhei
d vergroten 

3.5 De bedrijven worden geacht om 
voldoende details per bron 
beschikbaar te houden voor mogelijk 
latere analyse.  

n.v.t. 

5 Immissie toets: 
De (beperkte) immissie toets zal 
worden gebruikt om prioritering 
toe te passen in het geval van 
(dreigende) overschrijding van 
MRT. 

Idem Nadere 
toelichting voor 
het invullen van 
de Uitvraag 

3.5 Dit geldt niet alleen voor diffuse 
emissies maar voor alle emissies. 

n.v.t. 
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# Status kernpunten na 1e 
werksessie en bevestiging op 
24 juli 

Kernpunten na 2e werksessie, 
consultatie achterban DCMR en 
bevestiging op 25 september 

Doel Locatie in 
RH-DHV 
rapport 

Opmerkingen Reden voor mogelijke 
afwijking van afspraak 

6 VOS data / rapporten: 
Data uit de jaarlijkse VOS 
rapportage kunnen worden 
gebruikt  

Idem Mogelijkheid om 
inventarisatie 
aan hand van 
VOS gegevens 
te toetsen en/of 
aan te vullen 

2.1; 3.1; 
3.2; 3.4 

VOS rapportage methodiek neemt 
emissie paden (b.v. beladen, 
ademverliezen) mee. 

n.v.t. 

7 Lekverliezen & LDAR programma 
procesunits: 
Alle emissie punten uit het LDAR 
programma kunnen worden 
samengevoegd in één emissiepunt 
waarin alle emissieplekken 
opgeteld worden. 

Idem Overzichtelijkhei
d en al bestaand 
programma 

3.1; 3.2; 
3.4; 3.5 

Volg gebruikelijke aanpak om de 
relevante (p)ZZS te selecteren. 

n.v.t. 

8 Mengstromen: 
Als in een unit b.v. twee of 
meerdere productstromen bij 
elkaar komen kan het gemiddelde 
gebruikt worden. 

Idem Uitvoerbaarheid 
waarborgen 

n.v.t. n.v.t n.v.t. 

9 Emissies van puntbronnen: 
Neem ook ZZS mee die bij 
verbranding / behandeling 
ontstaan  

Idem  Scope 3.2; 3.4; 3.5 Denk aan dioxine, furane, metalen 
uit katalysatoren. 

n.v.t. 

10 Emissies naar lucht vanuit 
waterzuivering: 
Tip om waterzuivering niet als een 
eenheid te beschouwen. 

Idem Scope 3.1; Bijlage 
4 

Niet nodig om te gaan meten. Kijk 
wat al bekend is (b.v. literatuur). 

n.v.t. 
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Bijlage – Verloop van het proces 
 

Hieronder een overzicht van de interacties in volgorde van de tijd: 

 

2 juli 2019: Informatiebijeenkomst ZZS Uitvraag Raffinage bij DCMR  

18 juli 2019: 1e werksessie van DCMR met VNPI bureau en twee leden 

19 juli 2019:  VNPI bureau stuurt een concept voor het gespreksverslag naar DCMR voor 
commentaar. 

 DCMR geeft eerste terugkoppeling met commentaar. 

22 juli 2019:  DCMR geeft resterende terugkoppeling. 

Vervolgens stuurt het VNPI bureau de aggregeerde samenvatting van de sessie naar 
DCMR en VNPI leden die aan de werksessie deelgenomen hadden met verzoek te 
accorderen. De email geeft aan dat deze samenvatting nog met de achterban van 
DCMR en VNPI afgestemd moet worden. Verder wordt in de email aangegeven dat na 
akkoord het VNPI bureau de accordeerde samenvatting naar alle VNPI leden zal 
sturen zodat zij gebruik kunnen maken van de conclusies en afspraken bij het invullen 
van de individuele Uitvragen. 

24 juli 2019: DCMR stuurt email met akkoord naar VNPI bureau. 

 VNPI bureau stuurt bericht door naar alle VNPI leden. 

4 september 2019: DCMR antwoordt per email met vragen en opmerkingen mede na raadpleging van 
interne adviseurs en achterban (RIVM, BRZO Omgevingsdiensten) aan VNPI bureau. 

4 september 2019: VNPI bedankt voor de terugkoppeling en bevestigt de deelnemers voor de 2e 
werksessie op 5 september. VNPI bureau geeft aan dat de VNPI afzonderlijk met RWS 
contact zal opnemen voor een werksessie m.b.t. water. 

5 september 2019: 2e werksessie van DCMR met VNPI bureau en twee leden. De deelnemers bespreken 
o.a. de op 4 september door DCMR voorgebrachte vragen en opmerkingen. 

10 september 2019: In afwachting van een gespreksverslag door DCMR stuurt het VNPI bureau alvast een 
eigen samenvatting naar leden. 

25 september 2019: DCMR stuur een email met het gespreksverslag en aanvullingen naar aanleiding van 
een overleg met andere overheidsinstanties aan het VNPI bureau en de VNPI leden 
die aan de 2e werksessie deelgenomen hebben. In CC staan RIVM en RWS.  

 Werksessie RWS met VNPI bureau en enkele VNPI leden bij RWS. Hieruit komen geen 
nadere afspraken voort die nog in de Uitvraag mee te nemen zijn i.v.m. de zeer korte 
verblijvende tijd tot de deadline voor het indienen van de Uitvraag. 

30 september 2019: VNPI stuurt email naar DCMR met enkele aanvullingen en toelichtingen als reactie van 
DCMR’s email van 25 september. 

1 october2019: Bedrijven moeten de Uitvraag hebben ingediend. 

2 oktober 2019: VNPI bureau stuurt concept verslag van bijeenkomst RWS/VNPI van 25 september 
naar RWS. 

3 oktober 2019: VNPI bureau deelt de DCMR/VNPI gespreksverslag / afspraken zoals accordeert op 25 
september / 30 september naar de Votob en de Nogepa.  

7 oktober 2019: RWS geeft per email commentaar op het gespreksverslag van de bijeenkomst op 25 
september. VNPI verwerkt het commentaar en deelt update met RWS. RWS 
accordeert het bijgewerkte gespreksverslag. 


