Voorwoord
De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) heeft tot doel om de milieuvergunningen in Nederland te harmoniseren waar het gaat om eisen aan de
emissies naar de lucht. Hierbij is de stand der techniek het uitgangspunt voor het
vaststellen van de emissie-eisen en de daarbij behorende technieken die in de
NeR zijn opgenomen. De richtlijn is daarmee een belangrijke bron van
informatie voor de praktische invulling van het ALARA-principe en voor de
invulling van het begrip Beste Beschikbare Technieken, zoals beschreven in de
Europese IPPC richtlijn.
De NeR is in 1992 tot stand gekomen binnen een samenwerkingsverband van
overheden en bedrijfsleven. In de praktijk is gebleken dat de NeR in een
behoefte voorziet. Vergunningverleners, bedrijven, adviesbureaus en
particulieren maken op ruime schaal gebruik van de richtlijn. Ook de Raad van
State blijkt bij beroepsprocedures de NeR als bron van informatie over de stand
der techniek te beschouwen.
Na een evaluatie van de toepassing van de richtlijn is de opzet en de vorm van
het boek in 2000 vernieuwd. Tegelijk is een groot aantal zekere maatregelen uit
het project KWS2000 ondergebracht in de NeR.
Na de vernieuwing van het uiterlijk in 2000 was de inhoud aan de beurt. Werkgroepen van provincies, gemeenten, het Rijk, het bedrijfsleven en milieuorganisaties hebben voorstellen gedaan voor aanpassing van de emissie-eisen
aan de nieuwste technische ontwikkelingen. Hierbij is rekening gehouden met
de aanscherping van de Duitse emissierichtlijn TA-Luft, die in 2002 plaatsvond.
Voor de beoordeling van de meest schadelijke stoffen, waarvoor in de NeR een
minimalisatieverplichting geldt, is aansluiting gezocht bij het actuele nationale
en internationale stoffenbeleid. De minimalisatieplicht in de NeR geldt voor alle
stoffen die op basis van hun gevaarseigenschappen (persistentie,
bioaccumulatie, (eco)toxiciteit, toxiciteit voor de mens, carcinogeniteit,
mutageniteit, reproductietoxiciteit en hormoonontregeling) moeten worden
beschouwd als zogenoemde zeer-ernstige-zorgstoffen (ZEZ-stoffen). De criteria
op basis waarvan wordt bepaald of een stof een ZEZ-stof is zijn gebaseerd op
internationale richtlijnen en afspraken (EU- , VN- en OSPAR-kaders).
Het gezamenlijk overleg van het Rijk, de Unie van Waterschappen, de
gemeenten en provincies heeft de voorstellen beoordeeld en op 28 november
2002 de nieuwe eisen vastgesteld.
De emissie-eisen in de NeR zijn daarmee weer bij de tijd.

Het resultaat van deze veranderingen ligt thans voor u. De NeR is aangepast aan de
laatste ontwikkelingen in het milieubeleid en biedt daarmee een degelijk handvat aan
vergunningverleners voor het opstellen van milieuvergunningen.
Om toekomstige vernieuwingen soepel te kunnen verwerken blijft de NeR een
losbladig boekwerk.
De rijksoverheid beschouwt de NeR als een belangrijk instrument om het milieubeleid
te effectueren en als hulpmiddel voor een ieder die betrokken is bij het verlenen van
milieuvergunningen. Daarom heeft de rijksoverheid een prominente rol gespeeld bij
het tot stand komen van deze herziene richtlijn. Geheel passend binnen de
ontwikkeling van voortgaande decentralisatie van taken en bevoegdheden is het nu
een goede zaak dat de verantwoordelijkheid voor het in stand houden en verder
uitbouwen van de NeR zal verschuiven van de rijksoverheid richting andere
overheden.
De directeur-generaal Milieubeheer,

ir. J. van der Vlist

Deze trefwoordenlijst geeft verwijzingen naar paragraafnummers. De
belangrijkste paragraafnummers in
een verwijzing zijn vet gedrukt
Voor een grote groep begrippen zijn
hoofdverwijzingen toegepast; hierbij
zijn groepen van begrippen die met
elkaar in verband staan samengebracht, om de lezer een beter zich te
geven op de inhoud van de NeR.
Deze zijn hieronder opgesomd.
Indien een trefwoord niet in de alfabetische trefwoordenlijst staat
verdient het aanbeveling onder een
relevante hoofdverwijzing te zoeken.
De volgende hoofdverwijzingen zijn
opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘bijzondere regelingen’
‘bron’
‘concentratie’
‘controleren’
‘emissie’
‘geur’
‘massastroom’
‘meten’
‘NeR’
‘verbranden’
‘wet-, regelgeving, beleid en
plannen’

Definities en omschrijvingen van
begrippen zijn opgenomen in
bijlage ..

A
aardappelverwerkende industrie . B
aardgaswininstallaties . E
aardoliewininstallaties . E
acrylonitril, productie van . E
acrylonitril bevattende kunststoffen,
productie van . E
Adviesgroep Richtlijnen Emissies () .
Adviesgroep NeR .
Aerosol
-, secundair .
afgassen
-, combineren en verdunnen .
-, definitie .
-, parameters ..
afschrijvingstermijn (zie ‘kosten’
afval (zie ‘verbranden’ en ‘compostering’
afwijken van de algemene eisen, .., .
afzuiging, bron- (zie ‘bron’)
 (zie ook ‘stand der techniek’) ..,
., H stap 
algemene eisen .., .
aluminium, productie van primair . D
ammoniakfabrieken . E
amvb (algemene maatregelen van bestuur)
-, algemeen ., H stap 
-, met betrekking tot luchtkwaliteit ..
-, met betrekking tot emissies ..
anorganische stoffen
-, controlevorm (zie ‘controleren’)
-, stofvormig ..
-, gas- en dampvormige ..
 (Adviesgroep Richtlijnen Emissies) .
asfaltmenginstallaties . C
autorisatiecommissie NeR .

B
bakkerijen, grote . B
banketbakkerijen (zie beschuit- en banketbakkerijen) . B
bedrijfstijd ..
bedrijven,
-, bedrijfs(tak)milieuplan (BMP) ..
-, categorie //-bedrijven (zie ‘geur’)
 (besluit emissie-eisen stookinstallaties)
.., ..
beleid (zie ‘wet’)
beschuit- en banketbakkerijen . B
besluit emissie-eisen stookinstallaties ()
.., ..
besluit  en oplosmiddelen ...
bestrijdingsmiddelen, productie, formuleren, verpakken . E

bierbrouwerijen . B
bijzondere regelingen
-, algemeen .., H stap
-, definitie .
-, overzicht .
-, voor processen en/of branches ., .
biogas, verwerking van (o.a. fakkels) . G
Bla (Besluit luchtemissies afvalverbranding)
(zie ‘wet’)
branche-organisaties (zie ‘geur’)
,  Referentie document .., .
bron
-, afzuiging .., ..
-, definitie .
-, definitie onderscheiden bron .
-, bestaande ..
-, diffuse (zie ‘diffuse bron’)
-, kleine ..
-, punt (zie ‘puntbron’)
-, selectie van ..
broodbakkerijen, grote . B

C
cacaobonenverwerkende industrie . B
carcinogene stoffen
-, algemeen ..
-, controlevorm (zie ‘controleren’)
-, definitie .
-, met drempelwaarde .., ..
-, zonder drempelwaarde .., ..
categorie //-bedrijven (zie ‘geur’) B.
certificatie (zie ‘meten’)
 Schaduwprijzen methode .., .
chloor, productie van . E
claus installaties (zwavelproductie en als
reinigingssysteem) . E
-methode .., .
cokesfabrieken . E
compostering
-, van -afval . G
-, van groenafval . G
concentratie
-, daggemiddelde ..
-, definitie daggemiddelde .
-, emissie (zie ‘emissie’)
-, halfuurgemiddelde .., ..
-, immissie (zie ‘luchtkwaliteitseis’)
-, middelingsbepaling ..
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controleren (zie ook ‘meten’)
-, afzonderlijke controle .., ..
-, begin van de controle ..
-, continue controle ..
-, controle door meting ..
-, controle door meting van emissie
relevante parameters () .., ..,
..
-, controlefrequentie, definitie .
-, controlesysteem, selectie van ..
-, controleregime .., .., H stap 
-, controleverplichting ..
-, controlevorm .., ..
-, controlevorm, selectie ..
-, controlevorm voor gas- en dampvormige anorganische stoffen ..
-, controlevorm voor geur ..
-, controlevorm voor organische stoffen
..
-, controlevorm voor stof (algemeen)
..
-, controlevorm voor stoffen met
minimalisatieverplichting ..
-, controlevorm voor stofvormige
anorganische stoffen ..
-, emissie relevante parameter (),
definitie .
-, gericht op doel .
-, gericht op middel .
-, kwalitatieve controle ..
-, kwantitatieve controle .., ..
convenanten (zie ‘wet’)
crematoria . F

D
daggemiddelde (zie ‘concentratie’)
debiet, definitie .
definities .
diffuse bron
-, definitie .
diffuse emissie ..
-, van stof ..
-, van stof bij elevatoren ..
-, van stof bij grijpers ..
-, van stof bij lichterbelading ..
-, van stof bij mechanisch transport ..
-, van stof bij opslag ..
-, van stof bij opwerking en bereiding
..
-, van stof bij storttrechters ..
-, van stof bij transport en opslag met
bijzondere componenten ..
-, van stof bij transport, laden en lossen
..
-, stuifgevoelige stoffen ..
doelgroepenbeleid (zie ‘wet’)
doelvoorschriften (zie ‘vergunning’)

E
elevatoren (zie ‘diffuse emissie’)
emissie
-, continue emissie ..
-, diffuse emissie (zie ‘diffuse emissie’)
-, discontinue emissie ..
-, emissiebeperking en -reductie 
-, emissie, definitie .
-, emissie-eisen .., .
-, emissie-eisen als bovengrens ..
-, emissie-eisen, definitie .
-, emissie-eisen en sommatiebepaling (zie
‘sommatiebepaling’)
-, emissie-eisen voor anorganische stoffen
..
-, emissie-eisen voor carcinogene stoffen
..
-, emissie-eisen voor extreem risicovolle
stoffen ..
-, emissie-eisen voor gas- en dampvormige anorganische stoffen ..
-, emissie-eisen voor organische stoffen
..
-, emissie-eisen voor stof (algemeen)
..
-, emissie-eisen voor stoffen met
minimalisatieverplichting .., ..
-, emissie-eisen voor stofvormige
anorganische stoffen ..
-, emissie-eisen voor vluchtige organische
stoffen ...
-, emissiegrenswaarden ..
-, emissiekenmerken ..
-, emissiepatroon ..
-, emissiepieken ..
-, emissieregistratie ..
-, emissie relevante parameters ()
(zie ‘controleren’)
-, feitelijke emissiesituatie H stap 
-, fluctuerende emissie (zie ‘emissie’)
-, gelijktijdigheid van emissies ..
-, kwantificeren van emissies ..
-, incidentele emissie .., ..
-, niet-reguliere emissie (zie ‘vrijstellingsbepaling’)
-, ongereinigde emissies ..
-, onderschrijden van de emissie-eisen
..
-, piekemissie ..
-, procesemissie .
-, reguliere emissie ..
-, restemissie ..
-, scherpere emissie-eisen ..
-, storingsemissie ..
-, variabele emissie ..
-, verbrandingsemissie (zie ‘verbranden’)
-, productgerelateerde emissie-eisen
(pge-eisen) .. ,.
 (zie ‘controleren’)

extreem risicovolle stoffen
-, algemeen ..
-, definitie .

F
frites, productie van . B

G
gemotiveerde afwijking ., H stap 
geur
-, bepaling acceptabel geurhinderniveau
.., ..
-, bijzondere regelingen geur .
-, categorie , ,  bedrijven .
-, concentratienorm .
-, concentratierekenwaarde, definitie
.
-, discontinue of fluctuerende geurbron
.., ..
-, geureenheid
-, europese geureenheid (zie odour
unit) ..
-, geurgevoelig object ., ..
-, geurhinder en beperking van geurhinder ., .
-, nieuwe inrichting ..
-, onderzoeksmethoden .., ..
-, rijksbeleid (brief minister van //)
.
-, saneringstermijn ..
geur- en smaakstoffenindustrie . B
gietijzer en staal, smeltinstallaties voor
. D
glas, productie van . C
grasdrogerijen (zie ‘groenvoerdrogerijen’)
grensmassastroom (zie ook ‘ongereinigde
massastroom’)
-, algemeen .., .., H stap 
-, definitie .
grenswaarde luchtkwaliteit .., B.
groenvoerdrogerijen . A
grofkeramische industrie . C
grondreiniging, installaties voor thermische
. F

H
halfuursgemiddelde (zie ‘concentratie’)
helpdesk .
hedonische schaal ..
hinderenquete (zie ‘geuronderzoekmethoden’)
hout, verbranding van schoon rest- . F
houtbewerking en productie van houtvezelen spaanplaat . C
hinderniveau .., ..
hindersystematiek .

maatregelen
-, alternatief ...
-, maatregelen op sectorniveau ...,
...
-, onzeker ...
-, voorwaardelijk ...
-, voorwaardelijke maatregelen op
inrichtingsniveau ...
-, zeker ...
-, zekere maatregelen op inrichtingsniveau ...
massastroom
-, definitie .
-, definitie vergunde .
-, gereinigde en/of vergunde ..
-, grens- (zie ‘grensmassastroom’)
-, kwantificering ..
-, maatgevende (zie ‘ongereinigde
massastroom’)
-, ongereinigde (zie ‘ongereinigde
massastroom’)
-, en sommatiebepaling (zie ‘sommatiebepaling’)
-, verminderen als doel ..
massastroomtoetsingswaarde
-, algemeen ..
-, definitie .
mengsel van stoffen (zie ‘sommatiebepaling’)
mengvoederfabrieken . A
mestverwerkende bedrijven . A
meten (zie ook controleren)
-, afzonderlijke meting ..
-, afzonderlijke meting, aantal
monsternemingen ..
-, afzonderlijke meting, bemonsteringsduur ..
-, afzonderlijke meting, definitie .
-, afzonderlijke meting, representativiteit en planning ..
-, continue meting ..
-, continue meting, justeren ..
-, continue meting, kalibreren ..
-, continue meting, meetgegevens
verwerken ..
-, meetfrequentie ..
-, meetinstelling, kwalificatie en
certificatie ..
-, meetmethode ..
-, meetmethode, definitie .
-, meetonnauwkeurigheid, definitie
.
-, meetplaats ..
-, meetplanning ..
-, meetresultaat en onnauwkeurigheid
(betrouwbaarheid) ..
-, meetresultaat en interpretatie ..
-, rapportage van meetwaarden ..
-, referentiegrootheden ..

J
juridische aspecten en beroepsmogelijkheden H stap 

K
kabelbranderijen en vergelijkbare
installaties . F
kalibreren
-, algemeen ..
-, definitie .
klachten registratie (zie geur)
klassificering van stoffen .., .., ..
koffiebranderijen . B
koolstofanodes, productie van . Z
kosten
-, afschrijvingstermijn ..
-, onredelijke kosten ..
kosteneffectiviteit
-, algemeen ..
-, definitie .
-, methodiek ., ,
-, referentiewaarden .
kunststoffen op basis van acrylonitril,
productie van . E
 (zie ‘’)

L
laden en lossen (zie ‘diffuse emissie’)
lederindustrie . Z
lekverliezen (zie ‘diffuse emissie’)
lichterbelading (zie ‘diffuse emissie’)
luchtkwaliteitseisen (grens-, richt- en streefwaarde) .., .
luchtverontreiniging, definitie .

methode voor integrale afweging .., .
middelingsbepaling ..
middelingstijden (zie ‘concentratie’)
middelvoorschriften (zie ‘vergunning’)
milieuzorgsysteem (zie ‘wet’)
minerale vezels
-, productie van . C
minimalisatieverplichting
-, algemeen .., ., .
-, definitie .

N
nationaal milieubeleidsplan () (zie
‘wet’)
nationaal model ..
NeR
-, actualiseren, aanvulling en abonnementen .
-, doelstelling .
-, informatie .
-, toepassingsgebied H stap 
-, status .
normen (zie ‘meten’)

O
odour unit ..
olfactometrisch onderzoek (zie ‘geur’)
onderzoeksverplichting ...
oplosmiddelenboekhouding () ...
oplosmiddelenrichtlijn ..
oppervlaktebehandeling van metalen m.b.v.
salpeterzuur . Z
opslag (zie ‘diffuse emissie’)
organische stoffen
-, controlevorm (zie ‘controleren’)
-, stof-, gas- en dampvormige ..
overgangstermijn (zie ‘sanering’)
overslag ..

P
piekemissies (zie ‘emissie’)
plannen (zie ‘wet’)
- fractie .
Pré-eco indicator .., .
proceseenheid, definitie .
procesemissies, definitie .
procesgeïntegreerde maatregelen, procesgeïntegreerde voorziening H stap ,
.., .., ..
puntbron
-, algemeen ..
-, definitie .
-, emissie-eisen per (zie ‘emissie’)
-productie; suspensiepolymerisatie
. E
pyrolyse processen . F
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M

ijzer en staal, gieterijen en -smelterijen
. D
ijzer, productie van ruw-, (pelletiseren)
. Db
ijzer, productie van ruw-, (sinteren) . Da
ijzer, productie van ruw-, (hoogovens)
. Dc
immissie concentratie .
indicatieve referentie waarde ..
InfoMil
-, algemeen .
-, informatie en helpdesk .
inrichting (zie ‘vergunning’)
inspectie op middel
-, algemeen .
-, definitie .
integrale afweging .., ., (zie ook
‘methode voor’)
integrale Milieutaakstelling () ..
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regelgeving (zie ‘wet’)
referentiewaarden .
representativiteit ..
respirabel stof, definitie .
richtwaarde, luchtkwaliteit .
rioolwaterzuiveringsinstallaties ()
. G
ruimteventilatie ..

stofklasse ., ., H stap 
stookinstallaties (zie ‘verbranden’ en ‘wet’)
storingsemissie ..
stortgas, verwerking van (o.a. fakkels)
. G
storttrechters (zie ‘diffuse emissie’)
streefwaarde, luchtkwaliteit .
stuifgevoelige goederen en stuifklasse ..
stuifklasse .., .
suikerfabrieken . B

vluchtige organische stoffen () .
-, acceptabel hinderniveau ..
-, geur .
-, maatregelen .
-methode .., .
-convenant ..
vracht  stap , ..
vrijstellingsbepaling .., H stap 

W
S
salpeterzuurfabrieken ..
sanering (zie ook ‘kosteneffectiviteit’)
-, termijnen ..
siliciumcarbide, productie van . E 
situatie
-, bestaande en nieuwe (geur) ..
-, uitzonderlijke ..
slachterijen (zie ‘vleesindustrie’)
slib, verbranding van communaal en industrieel afvalwater- . F
smaak- en geurstoffenindustrie . B
snuffelploegmetingen (zie ‘geuronderzoekmethoden’)
sommatie bepaling
-, algemeen H stap 
-, definitie .
-, voorbeelden .., ..
, Strategienota omgaan met Stoffen,
.., ., ., ., ., .
staal,
-, productie van oxystaal . Dd
standaardcondities, definitie .
standaardvolume, definitie .
stand der techniek
-, algemeen H
-, en  .
-, definitie .
-, grondslagen gemotiveerde afwijking
..
stappenschema voor integrale afweging
..
start- en stilleg procedures start- en stopprocedures ..
stikstof-kunstmest, productie van . E
stof (in algemene zin)
-, algemeen .
-, definitie respirabel stof .
-, diffuse emissie (zie ‘diffuse emissie’)
-, fijn stof .
-, grof stof .
stofcategorie ..
stoffen
-, anorganische (zie ‘anorganische
stoffen’)
-, carcinogene (zie ‘carcinogene stoffen’)
-, klassificering ., ., H stap 
-, mengsel van (zie ‘sommatie bepaling’)
-. organische (zie ‘organische stoffen’)

T
toetsing meetwaarden ..
thermisch reinigen van gebruiksmaterialen
. F
transport, intern (zie ‘diffuse emissie’) ..

U
uitzondering, definitie .

V
veevoederindustrie (zie ‘mengvoederfabrieken’)
ventilatie (zie ‘ruimteventilatie’ en ‘bronafzuiging’)
verbranden
-, biomassa pm
-, communaal afvalwaterzuiveringsslib
. F
-, crematoria . F
-, fakkels . G
-, kabelbranderijen . F
-, pyrolyse . F
-, schoon resthout . F
-, stookinstallaties () ..
-, thermisch reinigen van gebruiksmaterialen . F
-, thermisch reinigen van verontreinigdegrond . F
verdunnen van afgasstromen (zie ‘afgassen’)
vergunning
-, algemeen H
-, considerans H stap 
-, voorschriften ., .., H stap 
-, weigeren H stap 
verkeer ( luchtkwaliteit)
vermarktbaar product, definitie .
verontreinigende stoffen, definitie .
verspreidingsmodellen luchtverontreiniging
..
vetsmelterijen (zie ‘vleesindustrie’) . B
vezels, productie van minerale . C
vezelvormige stof ..
vleesindustrie . B

waterzuiveringsinstallaties, riool ()
. G
wet-, regelgeving, beleid en plannen
-, algemeen ..
-, Algemene wet bestuursrecht (Awb) pm
-, amvb (zie ‘amvb’)
-, bedrijfs(tak)milieuplan () ..
-, Bla (Besluit luchtemissies afvalverbranding) ..
-, convenanten H stap , ..
-, doelgroepenbeleid ..
-, integrale milieutaakstelling ()
..
-,  ., .
-, milieuzorgsystemen ..
-, Nationaal Milieu Beleidsplan ()
.., ..., ..
-, rijksbeleid geur B.
-,  ..
-, Wet inzake de luchtverontreiniging
(Wlv) ..
-, Wet milieubeheer (Wm) .., ..

Z
zetmeel- en zetmeelderivatenfabrieken
. B
zwavel (in claus installaties), productie van
. E
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Wettelijke status,
beleidsmatig kader

In de Wet milieubeheer is bepaald dat voor het oprichten, het veranderen of het veranderen van de werking
en het in werking hebben van een inrichting een
vergunning nodig is. In het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer staat aangegeven voor
welke inrichtingen een dergelijke vergunning moet
worden afgegeven. In het belang van de bescherming
van het milieu worden aan deze vergunningen voorschriften verbonden door de vergunningverlener. Deze
voorschriften kunnen betrekking hebben op de
bescherming van water, bodem, lucht, en op energiebesparing, risicoreductie en afvalpreventie.
De NeR is bedoeld om de vergunningverlening voor
het compartiment lucht te harmoniseren. De NeR is
opgesteld door de gezamenlijke overheden – provincies, gemeenten en Rijk – en heeft geen wettelijke
status. Uit de jurisprudentie van de Raad van State
blijkt dat de rechter de NeR beschouwt als een belangrijke richtlijn voor de vergunningverlener en dat afwijken van de NeR derhalve adequaat moet worden
gemotiveerd.

0.3

Achtergrond van de NeR
systematiek

De systematiek van de NeR is gebaseerd op algemene
eisen aan emissieconcentraties, die overeenkomen met
de Stand van de Techniek van emissiebeperking. Daarnaast zijn er uitzonderingsbepalingen voor specifieke
activiteiten of bedrijfstakken. Deze worden in de NeR
aangeduid als bijzondere regelingen.
De algemene concentratie-eisen zijn gegeven per stof of
per klasse van stoffen. Hierbij is in de meeste gevallen
ook een drempelwaarde gegeven, die aangeeft of de
emissie zo groot is dat maatregelen te overwegen zijn.

Deze drempelwaarde wordt de grensmassastroom
genoemd. De concentratie-eisen in de NeR gelden als
bovengrens voor de concentratie in de afgasstroom van
een bepaalde, relevante bron.
Naast de algemene concentratie-eisen geeft de NeR
voor specifieke processen ook andere soorten eisen,
bijvoorbeeld een eis aan de vracht van een bepaalde
uitworp, aan het toepassen van een bepaalde techniek
of aan het aanhouden van een zekere afstand. Dit
hangt af van de specifieke activiteit of sector.
De emissie-eisen in de NeR zijn bedoeld als basis voor
doelvoorschriften in de milieuvergunningen. Men kan
ook maatregelen opnemen in middelvoorschriften
waarmee deze doelen kunnen worden bereikt of
procesgeïntegreerde maatregelen vastleggen die kunnen
leiden tot een vergelijkbaar milieuresultaat.

0.4

Leeswijzer

Hoofdstuk  is een wegwijzer die de lezer in acht stappen door de NeR-systematiek voert. Toelichtingen op
specifieke begrippen staan in aparte kaders, met verwijzingen naar de paragrafen in hoofdstuk  die meer
informatie bevatten. De structuur van hoofdstuk 
volgt zoveel mogelijk de aanpak van een vergunningprocedure.
Hoofdstuk  gaat uitgebreider in op de systematiek en
achtergronden van de NeR. Dit hoofdstuk geeft
aanvullende informatie op hoofdstuk  en moet in
combinatie met hoofdstuk  en hoofdstuk  worden
gelezen.
Hoofdstuk  bevat specifieke informatie over de eisen
waaraan emissies moeten voldoen. De algemene eisen
staan in §., de bijzondere regelingen voor specifieke
processen of branches staan in §., §. en §..
Hoofdstuk  bevat de bijlagen die behoren bij de NeR.
Achtergronden en intenties van de diverse paragrafen
worden verduidelijkt in de kaders bij de tekst. Deze
toelichtingen maken integraal deel uit van de NeR.
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De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is bedoeld
voor alle instanties die betrokken zijn bij het verlenen
van milieuvergunningen. Dit zijn in de eerste plaats
gemeenten en provincies, maar ook bedrijven, adviesbureaus en particulieren. Het doel van de NeR is
harmonisering van de vergunningen met betrekking
tot emissies naar de lucht.

NeR april 2003

0

Inleiding

0.5
0.5
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Structuur van de NeRorganisatie en het
autorisatieproces
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De NeR is voorbereid door de ‘Adviesgroep NeR’
(voorheen de ). Dit overlegorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van overheidsinstanties (, ,
) en van de koepels van het bedrijfsleven
(/, , , ). De Adviesgroep bespreekt
voorstellen voor de inhoud van de NeR en brengt
advies uit aan de Stuurgroep Bedrijfsgericht Milieubeleid, een commissie onder het . In het 
(, Unie van Waterschappen,  en ) stellen de
gezamenlijke overheden op bestuurlijk niveau dan de
NeR vast.
Het secretariaat van de NeR-organisatie is ondergebracht bij InfoMil. InfoMil verzorgt, onder verantwoordelijkheid van de autorisatiecommissie NeR, de
uitgifte en actualisering van de NeR.
Zowel de concepthoofdstukken als de uiteindelijke
versie zijn in overleg met de achterban tot stand
gekomen.
Hoewel vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven nauw
betrokken zijn bij de totstandkoming van de NeR,
dragen zij geen verantwoordelijkheid voor de autorisatie van de NeR.
Informatieverstrekking over en actualisering
van de NeR

De InfoMil-helpdesk verstrekt informatie van algemene aard over de NeR. Tevens verstrekt InfoMil algemene informatie over bestrijdingsopties en stand der
techniek aan overheden, bedrijfsleven en derden. Om
een uniforme uitvoering van de NeR te faciliteren
publiceert het NeR-secretariaat regelmatig een compilatie van de aan InfoMil gestelde vragen en de antwoorden daarop. Indien InfoMil knelpunten signaleert met
betrekking tot de interpretatie van de NeR in de praktijk, adviseert zij de Adviesgroep NeR de NeR op de
betreffende punten te verduidelijken.
Blijkt uit toekomstige jurisprudentie dat afwijkingen
ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke intenties
van de NeR, dan kan de NeR-organisatie zonodig
tekstuele en/of inhoudelijke wijzigingen aanbrengen.
Procedure aanvulling/wijziging NeR

Eenieder kan een verzoek tot wijziging of aanvulling
van de NeR (bijvoorbeeld voor het opstellen van een
Bijzondere Regeling) voorleggen aan de Adviesgroep
NeR. Dit verzoek moet worden gericht aan:
Secretariaat NeR, p/a InfoMil, postbus ,
  Den Haag.

NeR hoofdstuk 1

1
2
3
4
5
6
7
8

Wanneer hanteert u de NeR? 3
Gaat ander beleid vóór de NeR? 4
Is een bijzondere regeling van toepassing? 5
Hoe werken de algemene eisen? 5
Welke concentratie-eis legt u op? 6
Hoe zit het met ALARA? 7
Welke vergunningvoorschriften? 8
Wat op te nemen in de considerans? 9
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Inhoud

1
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Toepassing van de NeR:
NeR in 8 stappen
Inleiding
Het betreft dus de maatregelen die het beste representeren
wat technisch en economisch haalbaar is.
(Een overzicht van definities van de gebruikte begrippen
staat in bijlage 4.2.)

1

In dit hoofdstuk wordt de systematiek van de NeR
uitgelegd en wordt toegelicht hoe u de NeR moet
toepassen bij vergunningverlening.

Op Europees niveau wordt niet gesproken over Stand der
definitie van BAT is te vinden in art. 2 van de Europese IPPC
richtlijn (96/61/EG). Toepassing van BAT komt in de praktijk meestal overeen met het toepassen van de stand der
techniek. De Europese BAT-referentie documenten (BREF’s)
geven voor verschillende industriële sectoren beschrijvingen
van maatregelen die als BAT worden aangemerkt.

Een derde doel is om het proces van vergunningverlening te vergemakkelijken door informatie aan te reiken
die hiervoor van nut kan zijn.
Deze doelen hebben geleid tot een richtlijn die enerzijds, met het oog op harmonisatie, zoveel mogelijk
algemene eisen bevat, maar die anderzijds, met het oog
op de toepassing van de Stand der Techniek, voor
specifieke gevallen uitzonderingsbepalingen kent in de
vorm van bijzondere regelingen. De NeR streeft
kortom waar mogelijk naar uniformiteit, maar biedt de
mogelijkheid tot maatwerk waar dit gewenst is.

De achterliggende gedachte
De NeR is opgezet met als eerste doel de vergunningverlening te harmoniseren. Hiermee wordt beoogd dat
in verschillende gemeentes en provincies voor gelijksoortige bedrijven in gelijksoortige situaties ook vergelijkbare emissie-eisen in vergunningen worden opgenomen. In de tweede plaats streeft de NeR ernaar de
totale emissie naar de lucht te beperken (‘vrachtreductie’) door toepassing van maatregelen volgens de ‘Stand
der Techniek’.

Stap 1 Wanneer hanteert u
de NeR?
In de praktijk is de eerste vraag die u zult moeten
beantwoorden, of u de NeR dient te hanteren in de
situatie die u onder handen heeft. Het meest geschikte
moment om dit te onderzoeken is tijdens het vooroverleg over een aanvraag of bij het voorbereiden van een
actualisering van een vergunning. Om te weten of de
NeR van toepassing is, heeft u bepaalde gegevens
nodig, die u in deze fase boven tafel kunt halen.

Stand der Techniek
De NeR gaat uit van de volgende omschrijving: ‘als beho-

‘Hanteren’ en ‘ van toepassing’

rend tot ‘Stand der Techniek’ worden die maatregelen gere-

Door de NeR te ‘hanteren’ kunt u vaststellen of deze ‘van

kend die ter beperking van emissies van een bron de grootst

toepassing’ is. ‘Van toepassing’ betekent dat er op grond

mogelijke bescherming van het milieu bieden, procesgeïnte-

van de NeR daadwerkelijke emissie-eisen moeten worden

greerd dan wel als nageschakelde techniek, in een gemid-

opgelegd. In een situatie waarin de NeR niet leidt tot het

deld en financieel gezond bedrijf (inrichting) van de

opleggen van emissie-eisen (omdat bijvoorbeeld de omvang

betreffende branche in binnen- of buitenland met succes

van de emissie te gering is), zeggen we dus dat de NeR niet

worden toegepast, dan wel overeenkomstig de regels der

van toepassing is. In dat geval hanteert u de NeR dus wél,

techniek vanuit andere processen of op basis van succes-

maar concludeert u dat de NeR-eisen niet van toepassing

volle, op industriële schaal uitgevoerde demonstratieprojec-

zijn.

ten op betreffende bron kunnen worden toegepast’.
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Voor een goed begrip van de NeR is het nuttig de
achtergrond van de richtlijn te begrijpen, vandaar
dat deze eerst aan bod komt. Daarna volgt de wijze
van toepassing van de NeR.
Bij het toepassen van de NeR is het noodzakelijk
dat u over goede informatie beschikt. Deze informatie verkrijgt u vaak al tijdens het vooroverleg over
een aanvraag en het is dan ook raadzaam deze
stapsgewijze aanpak al in dit stadium te gebruiken.

Techniek maar over Best Available Techniques (BAT). De
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De NeR gaat uit van een weloverwogen aanpak. In
het verleden kwam het voor dat eisen uit de NeR
zonder nadere overweging werden overgenomen in
milieuvergunningen. Indien de Raad van State de
vergunning toetst, keurt zij een dergelijke aanpak
echter meestal af. Een correcte toepassing van de
NeR vraagt namelijk om maatwerk en om het
maken van weloverwogen keuzes. Dit hoofdstuk
adviseert u bij het nemen van de juiste stappen.

1

Het eerste dat u in algemene zin moet vaststellen is of
de activiteit in kwestie kan leiden tot emissies naar de
lucht. Als er géén wezenlijke emissies naar de lucht
zijn, is de NeR niet van toepassing. Dat is meestal snel
vast te stellen, bijvoorbeeld door het ontbreken van een
ventilatierooster of een schoorsteen. Als er wél wezenlijke emissies optreden, dan kan de NeR van toepassing
zijn. Dat hangt om te beginnen af van de vraag of
andere regelgeving voorgaat op de NeR. Ook als er
wezenlijke emissies zijn is de NeR dus niet altijd van
toepassing. In deze stap toetst u nog geen emissies aan
de NeR, maar beperkt u zich ertoe na te gaan of andere
regelgeving of beleid gevolgd moet worden.

Amvb’s (zie ook §2.2)
Van belang is dat de NeR altijd werkt via een milieuvergunning. Er zijn echter veel bedrijven waarvoor algemene
maatregelen van bestuur (amvb’s) gelden. Wanneer deze
gelden voor de gehele activiteit (amvb’s op grond van art
8.40 Wm voor bepaalde bedrijfstakken), vervalt de vergunningplicht. De NeR is dan niet meer van toepassing, tenzij
er nadere eisen aan luchtemissies gesteld kunnen worden.
In dat geval kan de NeR als richtlijn dienen.
Amvb’s kunnen ook gelden voor specifieke onderdelen van
een inrichting (art. 8.44 Wm). Bekende voorbeelden van
amvb’s voor specifieke activiteiten zijn de Besluiten emissieeisen stookinstallaties (BEES-A en BEES-B). Deze besluiten
geven eisen voor de emissie door het opwekken van warmte
in stookinstallaties. Ze zijn van toepassing op ketels en
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Stap 2 Gaat ander beleid
vóór de NeR?

procesfornuizen, gasturbines en gasmotoren, ook als die
deel uitmaken van een inrichting waarvoor tevens een
milieuvergunning geldt. Op deze onderdelen van de inrich-
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Wettelijke regels zoals amvb’s of centrale afspraken
gaan vóór de NeR. Daarom moet u in stap  nagaan of
hiervan sprake is. Geldt een wet, amvb of centrale
afspraak, dan hoeft u de NeR niet te gebruiken, tenzij
daar expliciet naar wordt verwezen. Centrale afspraken
kunnen betrekking hebben op de inrichting als geheel
of op delen daarvan. Indien de emissies zo groot zijn
dat ze milieuhygiënisch relevant zijn, hanteert u de
NeR voor die emissies waarvoor géén afspraken of regelingen bestaan. Hierbij is het ook mogelijk dat verschillende regelingen samengaan.
Daarnaast is er de mogelijkheid dat er vanuit andere
regelingen wordt verwezen naar de NeR als aanvullend
beleid. Ook in die gevallen hanteert u de NeR.

ting is de NeR niet van toepassing en in de vergunning kunt
u hiervoor geen voorschriften stellen.
Bij het beoordelen van de emissies moet u verder ook rekening houden met de amvb’s die grenswaarden geven voor
de luchtkwaliteit.

Samengaan van regelingen
In diverse situaties kan het voorkomen dat regelingen
samenlopen. Dan geldt bijvoorbeeld het BEES, maar regelt
dit besluit niet alle aspecten van een situatie. Voor een
emissie die het BEES niet regelt, zoals die van zware metalen, kan de NeR worden toegepast. In zo’n geval, bijvoorbeeld wanneer een stookinstallatie een vaste brandstof

In de praktijk zijn het vooral de volgende regelingen
waarmee u rekening moet houden (zie ook §.):
• regelingen waarin emissie-eisen worden gegeven voor
installaties:  ,  , het , Regeling
verbranden gevaarlijk afval en het oplosmiddelbesluit omzetting - richtlijn Milieubeheer,
Staatsblad , nr . Zie ook §.;
• regelingen die betrekking hebben op de gehele
inrichting (. amvb’s);
• amvb’s met eisen aan producten en brandstoffen;
• convenanten op grond van het doelgroepenbeleid;
• luchtkwaliteits-amvb’s;
• Europese  referentie documenten (s), zie
§..
De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit de amvb’s
moet u toetsen in de situatie die is bereikt na het
toepassen van de NeR. In de zevende stap van dit
hoofdstuk wordt dit nader toegelicht.
Als uit de eerste twee stappen blijkt dat u de NeR moet
hanteren, volgt de derde stap, waarin u vaststelt welke
emissies relevant zijn en welke delen van de NeR
daarop van toepassing zijn.

verstookt die veel zware metalen bevat, geldt het BEES voor
NOx, SOx en stof en de NeR voor de zware metalen.
Het is hierbij wel van belang dat de gestelde eisen bij
elkaar passen. Een zeer strenge eis aan metalen gaat
bijvoorbeeld niet goed samen met een soepele eis aan stof.
Het ene leidt immers tot vérgaande stoffiltering, het andere
tot minder vérgaande filters.

Convenant (zie ook §2.2)
Er kan sprake zijn van een convenant waar het bedrijf
onder valt, waarin maatregelen zijn afgesproken die in
werkboeken nader zijn toegelicht. Over het algemeen wordt
in een dergelijke afspraak ook de relatie met de NeR
aangegeven.

Stap 3 Is een bijzondere regeling
van toepassing?

Stap 4 Hoe werken de
algemene eisen?

De NeR kent algemene eisen en enkele tientallen
bijzondere regelingen voor specifieke branches of situaties. Als de NeR gebruikt moet worden, is allereerst de
vraag aan de orde of een bijzondere regeling van
toepassing is. Is dat niet het geval, dan gelden de algemene eisen.

Om na te gaan of de algemene eisen gelden, doorloopt
u de stappen ,  en .

Indeling in categorieën en stofklassen (zie ook §2.3)
De NeR onderscheidt zes categorieën van chemische stoffen, met per categorie een onderverdeling in klassen (zie
stroom en een concentratie-eis. De verschillende waarden

Geurhinder

voor de grensmassastroom en de concentratie-eis in de

Geur wordt in de NeR op een andere manier geregeld. De

verschillende categorieën en klassen hangen vooral af van

aanpak hiervan verschilt fundamenteel van de algemene

de schadelijkheid van de stoffen.

systematiek. Deze aanpak vindt u in §2.9 en §3.6.

Als de emissie van een stof die kan optreden bij een proces
zodanig is dat de grensmassastroom kan worden overschreden, is het onder normale omstandigheden redelijk om
daaraan bepaalde eisen te stellen.

Vluchtige organische stoffen (VOS)
Voor maatregelen ter beperking van de emissie van vluchregelingen opgenomen in de NeR (§3.4). Deze regelingen
zijn afgeleid van de afspraken in het kader van het voormalige KWS2000 programma. De regelingen zijn vooral
gericht op het voorkomen van de emissie van VOS door
maatregelen aan de bron. Dit kan de vervanging inhouden
van grondstoffen of hulpstoffen door VOS-arme producten
of het aanpassen van het proces.
De manier waarop u de regelingen toepast bij vergunningverlening staat in §2.8.4.

Het is dan nog wel nodig om in die bijzondere regeling
na te gaan of de activiteit voldoet aan de randvoorwaarden die de regeling stelt. Dit betreft bijvoorbeeld de
aard en de schaalgrootte van de activiteit. Het is
daarom van belang na te gaan of de bijzondere regeling
alle relevante emissies voldoende afdekt of dat het nog
nodig is om voor bepaalde aspecten de algemene eisen
te hanteren.
De uitleg van de manier waarop de bijzondere regelingen worden toegepast, vindt u in §..
Als er geen bijzondere regeling van toepassing is, toetst
u vervolgens de algemene eisen, die in de volgende stap
aan bod komen.

De gedachte achter de grensmassastroom is simpelweg
dat het niet zinvol is om veel moeite te doen om kleine
emissies aan te pakken. De NeR kent dus drempelwaarden (aangeduid als ‘grensmassastroom’) die de
grens markeren tussen ‘wel de moeite waard om aan te
pakken’ en ‘niet de moeite waard’. Is de omvang van de
emissie (vracht) van een bepaalde stof groter dan de
waarde van de grensmassastroom, dan moet u de emissie beschouwen als milieuhygiënisch relevant en liggen
maatregelen voor de hand. Is de omvang van de vracht
kleiner, dan niet. Een uitzondering hierop vormen stof
en emissies waarop de minimalisatieverplichting van
toepassing is (zie §. en §.).
Wanneer u aan de grensmassastroom toetst, gaat het
om de grootste waarde die de uurgemiddelde emissie
kan hebben. Het is niet de bedoeling de emissie over
meer dan een uur te middelen alvorens te toetsen aan
de grensmassastroom. Lange middelingstijden kunnen
immers leiden tot té lage waarden voor de maximale
emissie, hetgeen een versoepeling van de eisen kan
inhouden. Dit is in strijd met de kern van de NeR,
namelijk het zoveel mogelijk reduceren van de emissievracht.
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§3.2). Per categorie en stofklasse gelden een grensmassa-

tige organische stoffen is er een aparte groep bijzondere
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Van welke stoffen kunnen relevante emissies optreden?
Om dit te bepalen moet u de vracht toetsen aan de
grensmassastroom van de relevante stofklassen. Hiervoor heeft u informatie nodig over de aard en omvang
van de emissie: welke stoffen kunnen vrijkomen en in
welke hoeveelheden? Vaak kunt u zich hiervan al een
beeld vormen op basis van de gebruikte grondstoffen of
de eigenschappen van het proces. Door de informatie
over de vracht te toetsen aan de grensmassastroom,
kunt u bepalen welke emissies milieuhygiënisch relevant zijn.

1

De bijzondere regelingen in hoofdstuk  van de NeR
gaan over processen of omstandigheden die zodanig
van het algemene beeld afwijken, dat men niet met de
algemene aanpak uit de voeten kan. Het gaat enerzijds
om regelingen voor diffuse stofemissies (zie §.) en
om situaties die afwijken van het gebruikelijke
patroon. Anderzijds zijn er de regelingen voor specifieke processen, voor het bestrijden van geurhinder en
voor de reductie van de emissie van vluchtige organische stoffen (). Wanneer u in de inhoudsopgave van
hoofdstuk  de lijst van processen naloopt, ziet u snel
of voor een bepaalde activiteit een bijzondere regeling
bestaat.

Vaststelling relevante emissies (zie ook §2.3)

Meerdere emissiepunten

Het is mogelijk dat een inrichting meerdere emissiepunten heeft. Ook daarmee houdt de NeR rekening.
In deze gevallen worden emissies van meerdere bronnen samengenomen voor toetsing aan de grensmassastroom. In dit geval moet u in principe alle bronnen
(ook de kleine) meenemen.
Meer stoffen tegelijk

1

Als er meer stoffen tegelijk vrijkomen, moet u de emissies per stofklasse of categorie optellen en toetsen aan
de grensmassastroom rekening houdend met de
sommatiebepaling. Een uitzondering hierop vormen de
gasvormige anorganische verbindingen (categorie gA),
die per stof moeten worden beoordeeld.

Als u de geschetste route doorloopt, resulteert dit in
een overzicht van de emissies en hun omvang. Als er
geen emissies van een stof of groep van stoffen boven
de grensmassastroom uitkomen, is de NeR niet van
toepassing. Als er wél emissies boven de grensmassastroom mogelijk zijn, kunnen eisen worden gesteld
conform de NeR. Het overzicht van de emissies zegt
nog niets over de daadwerkelijk te stellen eisen, maar
geeft slechts de aandachtspunten weer. Het is daarom
raadzaam dat u de inspanning die nodig is voor het
opstellen van dit overzicht binnen redelijke grenzen
houdt.

Inspanning ten behoeve van het bepalen van de emissievracht
De vraag of de vracht aan emissies de grensmassastroom
overschrijdt, dient alleen om te bepalen of de eisen van

NeR april 2003

Sommatiebepaling (zie ook §2.3)

toepassing zijn. Meestal is het dan ook voldoende wanneer

Als er meerdere stoffen tegelijk vrijkomen uit een bron, kan

u een schatting maakt om te zien of de emissie klein, gemid-

de sommatiebepaling van toepassing zijn. Dit houdt in dat u

deld of groot is ten opzichte van de grensmassastroom.

de emissies van verschillende stoffen per categorie of klasse

Alleen bij twijfelgevallen is een uitvoerige berekening of

van stoffen moet optellen. De totale emissie toetst u vervol-

zelfs een meting nodig om de vracht vast te stellen.

gens aan de grensmassastroom om vast te stellen of de
6

totale uitworp relevant is. De sommatiebepaling geldt alleen
voor emissies die gelijktijdig kunnen optreden en voor emissies die uit verschillende bronnen binnen een inrichting
komen . De voornaamste reden om bronnen op te tellen is
dat vele kleintjes één grote maken en dat het bestrijden van
een grote bron effectiever kan gebeuren.

In situaties waarin geen emissiegrenswaarden worden
opgelegd, kan het bevoegd gezag overigens nog wel
voorschriften opnemen om de emissies te kunnen
controleren; dit kan door directe meting of door
gebruik van emissierelevante parameters (’s, zie ook
§. en §.).

Emissieverloop

Het verloop van emissies in de tijd kan van belang zijn.
§. beschrijft het belang van het emissieverloop in
relatie tot de eisen. Als de NeR van toepassing is op de
emissie, zijn de algemene eisen van toepassing. In
bepaalde situaties is gemotiveerd afwijken van de algemene eisen nodig. In de NeR zijn voor een aantal veel
voorkomende situaties aanwijzingen gegeven wanneer
en hoe van de algemene eisen afgeweken kan worden.
Dit geldt bijvoorbeeld voor emissies die vanwege hun
tijdsverloop niet goed via de algemene eisen te regelen
zijn, hierop kan eventueel de middelingsbepaling (zie
§..) van toepassing zijn. Op een piekemissie kan de
piekemissiebepaling (zie §..) van toepassing zijn. In
sommige gevallen treedt een emissie maar enkele uren
per jaar op en is de totale vracht gering. Op dit soort
emissies kan de vrijstellingsbepaling (zie §..) van
toepassing zijn. Andere voorbeelden van situaties waarvoor afwijken van de algemene eisen mogelijk is, zijn:
kleine bronnen (zie §..), niet-reguliere emissies
(zie §..) en het toepassen van procesgeïntegreerde
maatregelen (zie §.).

Stap 5 Welke concentratie-eis
legt u op?
Door toetsing aan de grensmassastroom heeft u
bepaald of de NeR van toepassing is of niet. Hierbij is
duidelijk geworden aan welke emissies eisen kunnen
worden gesteld. De eisen in de NeR representeren
zoveel mogelijk de Stand der Techniek. Deze worden
over het algemeen opgelegd, maar er zijn uitzonderingen. Bijzondere omstandigheden kunnen reden zijn
voor afwijkingen naar boven of beneden (gemotiveerd
afwijken van de NeR).

Gemotiveerd afwijken (zie ook §2.1)
Als vastgesteld is dat de NeR van toepassing is, kunt u in
bepaalde gevallen op grond van het ALARA-principe toch
andere eisen opleggen dan die in de NeR. Afwijken van de
NeR kan zowel naar boven (ruimere eisen) als naar beneden (strengere eisen). Van belang is dat in de overwegingen bij een vergunning wordt aangegeven waaróm wordt
afgeweken van de NeR.

Procesgeïntegreerde maatregelen (zie ook §2.7)

Een bijzonder aspect bij de vergunningverlening is de
wijze waarop met een eventuele minimalisatieverplichting moet worden omgegaan. Emissies van zeer schadelijke stoffen dwingen het bedrijf en de vergunningverlener ertoe extra nauwkeurig te kijken naar
mogelijkheden om de emissies te beperken. Ook nadat
de vergunning is verleend, dienen de eisen voor deze
stoffen met een zekere regelmaat te worden beoordeeld
en eventueel te worden aangescherpt.
Voor het vaststellen van de stoffen die onder de minimalisatieverplichting vallen is aansluiting gezocht bij
het stoffenbeleid dat door het kabinet is vastgesteld: de
Strategie Omgaan met Stoffen ().

De vraag naar de redelijkheid van maatregelen is soms
moeilijk te beantwoorden. Meestal gaat het hierbij om
de kosten. Het is denkbaar dat het toepassen van de
voorzieningen ernstige gevolgen heeft voor de bedrijfseconomische situatie van de onderneming in kwestie.
In zo’n geval kan het bevoegd gezag dit als onaanvaardbaar beoordelen. De eisen kunnen dan gefaseerd
worden opgelegd. Het is ook mogelijk om minder
strenge eisen te hanteren. Dit laatste kunt u echter
alleen doen na een uitgebreide milieuhygiënische
toetsing.
Dat milieumaatregelen geld kosten hoeft op zich niet
als een ‘ernstig gevolg’ te worden beschouwd. Als een
gemiddeld bedrijf in de betreffende bedrijfstak de
kosten van maatregelen kan dragen, kunnen deze
worden aangemerkt als ‘redelijkerwijs te verlangen’
voorzieningen. Om deze afweging te verhelderen is een
methode ontwikkeld om de kosteneffectiviteit van
maatregelen te bepalen. Dit is een methode om de
kosten van maatregelen af te zetten tegen de milieuvoordelen (zie §..).
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Minimalisatieverplichting (zie ook §2.3)

Een belangrijke vraag bij het toepassen van de NeR is:
hoe het zit met het -principe? In zijn algemeenheid mag u ervan uitgaan dat de eisen in de NeR de
Stand der Techniek vertegenwoordigen en dat na afweging van een aantal factoren (genoemd in §.) hiermee
tevens volgens het -principe gewerkt wordt. Het
opleggen van deze eisen komt dan automatisch overeen
met het hanteren van het -principe. In bijzondere
gevallen kan het voldoen aan de eisen van de NeR
leiden tot onredelijk zware inspanningen voor het
bedrijf. In zo’n geval moeten de eisen uit de NeR niet
onverkort worden toegepast. Dit zijn de situaties
waarin sprake is van ‘gemotiveerd afwijken’ in de vorm
van een versoepeling. In sommige gevallen is het ook
mogelijk dat binnen de grenzen van het -principe
strengere eisen gesteld kunnen worden dan die in de
NeR. Ook in deze gevallen, waarin de emissies door
relatief geringe inspanningen vérgaand beperkt kunnen
worden, is sprake van gemotiveerd afwijken, maar dan
in de vorm van een aanscherping.
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Voor het voldoen aan de concentratie-eisen of het realiseren van vrachtreductie hebben procesgeïntegreerde
maatregelen de voorkeur boven nageschakelde technieken. Hierbij is het van belang te beseffen dat emissieconcentraties in de NeR geen getallen zijn die onomstotelijk vaststaan. Ze zijn een maat voor de prestatie
die een emissiebeperkende techniek moet leveren. Bij
het toepassen van een procesgeïntegreerde maatregel
kan de concentratie aan verontreinigingen in de afgasstroom soms toenemen, terwijl de totale omvang (de
vracht) van de uitstoot daalt. In zo’n situatie zou het
vasthouden aan de concentratie-eis onredelijk zijn; het
is dan mogelijk om gemotiveerd af te wijken van de
NeR. Als bronmaatregelen de vracht reduceren kan het
zinvol zijn hogere concentraties toe te staan dan de
algemene eisen. Hierbij is het dan wél van belang dat
de uiteindelijke vrachtreductie vergelijkbaar is met de
reductie die bereikt zou worden door toepassing van
nageschakelde technieken in de situatie zonder procesaanpassingen.
Voor de systematische beoordeling van procesgeïntegreerde maatregelen is in §2.7.4 een stappenplan
opgenomen.

Stap 6 Hoe zit het met ALARA?

1

De emissiewaarden die haalbaar worden geacht met
emissiebeperkende voorzieningen die aan de Stand der
Techniek voldoen, zijn weergegeven in §. (per stofklasse) en zijn uitgedrukt in concentraties. Deze
concentraties zijn de emissiewaarden waarop de installatie mag worden afgerekend. Deze waarden kunnen
als doelvoorschriften in de vergunning worden opgenomen. Als er redenen zijn om middelvoorschriften in
plaats van doelvoorschriften in de vergunning op te
nemen, kunnen deze grenswaarden dienen als referentiewaarde voor het ontwerpen van de toe te passen
middelen.

Stap 7 Welke vergunningvoorschriften?
In de voorgaande stappen is de basis gelegd voor de
vergunning. Die moet nu worden opgesteld.
Weigeren of vergunnen

1
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In de eerste zes stappen heeft u vastgesteld of de NeR
van toepassing is en welke eisen u overeenkomstig de
Stand der Techniek en na toetsing aan het -principe mag stellen. Als hiermee het milieu voldoende
wordt beschermd, kan de vergunning worden
verleend. Als het niet mogelijk is om binnen de mogelijkheden van de Stand der Techniek en binnen de
redelijkheidsgrenzen van het -principe het milieu
afdoende te beschermen, moet de vergunning worden
geweigerd.
Een belangrijke maatstaf voor het beoordelen van de
vereiste bescherming van het milieu vormen de eisen
aan de luchtkwaliteit. Als men aan de NeR-eisen
voldoet wil dat niet automatisch zeggen dat er ook aan
de eisen voor de luchtkwaliteit wordt voldaan. Meestal
zal er geen probleem zijn maar bij een hoge achtergrondconcentratie kan een beperkte toename van de
emissies reeds tot overschrijding leiden. Ook een
ongunstige ligging in de woonomgeving kan tot ongewenste situaties leiden. Omdat de NeR geen grens stelt
aan de totale vracht van de emissie per inrichting kán
een bedrijf dat aan de concentratie-eisen voldoet
vanwege een hoge vracht tóch nog een te hoge immissie-concentratie van een bepaalde stof in de omgeving
veroorzaken als er een hoge vracht is. De immissieconcentratie die wordt bereikt na toepassing van de
NeR moet daarom worden getoetst aan luchtkwaliteitsgrenswaarden. Deze toets staat verder los van de NeR.
Als blijkt dat de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit worden overschreden, moet u de eisen
verscherpen. Als het -principe dit laatste niet
toelaat, kan de vergunning niet worden verleend.
Bijlage . van de NeR geeft een overzicht van grenswaarden voor de luchtkwaliteit, zowel van de reeds
wettelijk bindende waarden als van de ontwerpwaarden.

Controleren van emissies

De controleerbaarheid van de emissies is een belangrijk
aspect. Hierover moet de vergunning ook de nodige
duidelijkheid verschaffen. Dit kan gebeuren door in de
vergunning een controleregime op te nemen waarin u
bijvoorbeeld aangeeft hoe en wanneer wie welke emissie moet controleren. De NeR geeft in §. een systematiek voor een controleregime. Hierbij worden vijf
verschillende niveaus van controle gegeven (van
eenvoudig tot complex), afhankelijk van de omvang
van de emissies.

Controleregime (zie ook §2.5 en §3.7)
Het toe te passen controleregime hangt af van de omvang
van de emissie bij het falen van de getroffen maatregelen,
aangeduid als de storingsemissie. Immers, hoe groter de
emissie bij een storing van de emissiebeperkende techniek,
hoe meer een goede controle van belang is.
Het bepalen van het te hanteren controleregime is dan ook
gekoppeld aan de vracht van de storingsemissie. Deze
emissie wordt uitgedrukt als een veelvoud van de massastroomtoetsingswaarde. Bij grote storingsemissies, met een
vracht die meer dan 1000 keer de massastroomtoetsingswaarde is, moet de emissie en daarmee de goede werking
van de apparatuur continu worden bewaakt. Bij kleine
storingsemissies, onder de massastroomtoetsingswaarde,
geldt alleen de verplichting om het functioneren van de
reinigingstechniek te controleren. Voor emissies die tussen
deze waarden in liggen geldt een tussenliggend regime.

Soms is het echter ook mogelijk vanuit het proces of de
reinigingstechniek af te leiden of aan de emissie-eis
wordt voldaan. U kunt dan een zogenaamde ‘emissierelevante parameter’ of  bepalen, die aangeeft of de
eis gehaald wordt of niet (zie ook §. en §.).

Toetsing van meetresultaat
Resultaten van controles toetst u aan de opgenomen emissieeisen in de vergunning. De foutmarge van de meetmethode
beoordeelt u bij het toetsen in het voordeel van de vergunninghouder. De NeR-waarden gelden als halfuurgemiddelden.

Middelen of doelen

Bij het opstellen van vergunningvoorschriften is de
keuze tussen middel- en doelvoorschriften van wezenlijk belang. De NeR geeft emissie-eisen, die zich het
best laten vertalen in doelvoorschriften (zie ook §.).
Het is echter in de systematiek van de NeR ook mogelijk om op grond van de emissiegrenswaarden bepaalde
toe te passen technieken voor te schrijven (middelvoorschriften) waarmee aan de grenswaarden kan worden
voldaan. Daarnaast is het zo dat in diverse bijzondere
regelingen, met name voor geur, specifiek toe te passen
middelen zijn gegeven. In deze gevallen moet u
middelvoorschriften hanteren.

Overige aspecten

Als u heeft vastgesteld welke eisen kunnen worden
opgelegd, blijft nog een aantal keuzes over. Dit zijn
meestal geen specifieke NeR-zaken, maar meer algemene aspecten van de vergunningverlening, zoals de
handhaafbaarheid van de vergunning. De voorschriften
moet u natuurlijk zodanig formuleren dat erop te
handhaven valt. Dit betekent dat vergunningvoorschriften precies moeten aangeven welke eisen er
gelden, zoals de aan te houden grenswaarden, de meetverplichtingen en de termijnen voor het realiseren van
aanpassingen. Het is immers gebleken dat de Raad van
State open formuleringen, zoals ‘de concentraties
moeten voldoen aan de NeR’ consequent vernietigt.

U dient de eisen dus zo concreet mogelijk te benoemen
in de voorschriften. De NeR doet hiertoe echter geen
concrete aanbevelingen. Hetzelfde geldt voor de meetverplichting; een verwijzing als ‘meten volgens de NeR’
is niet voldoende. In de vergunning of het later toegevoegde meetprogramma moet expliciet duidelijk
worden gemaakt welke eisen gelden voor de metingen.
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De kwaliteit van een vergunning wordt mede bepaald
door de overwegingen. Als het erop aankomt, dat wil
zeggen bij een beroepsprocedure, blijkt een goede
considerans de vergunning meer stevigheid te geven.
Het is dan ook goed om in de overwegingen bij de
vergunning toe te lichten op welke wijze de NeR in de
vergunning is verwerkt. Hierbij is het vooral van
belang dat u de gevolgde denklijn weergeeft, met de
daarbij gemaakte keuzes en afwegingen. U dient duidelijk te maken waarom de NeR van toepassing wordt
geacht. Ook moet u aangeven op grond van welke
afwegingen de eisen zijn bepaald: welke stoffen komen
vrij, zijn de emissies boven of onder de grensmassastroom, welke emissie-eisen zijn van toepassing? Daarnaast kan het soms nodig zijn aan te geven waarom niet
is afgeweken van de NeR. Wanneer wél is afgeweken
van de NeR, moet dit ook altijd in de overwegingen
worden gemotiveerd.

1

Stap 8 Wat op te nemen
in de considerans?

1
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Algemeen begrippenkader
2.1

Gedachte achter de NeR

De NeR is in de eerste plaats gericht op het toepassen
van emissiebeperkende maatregelen volgens de Stand
der Techniek voor het beperken van luchtverontreiniging. Daarnaast beoogt de NeR harmonisatie van de
vergunningverlening. In deze paragraaf zijn de beginselen toegelicht, waarop de NeR is gebaseerd.
2.1.1

Voorkómen, beperken en bestrijden
van emissies

2.1.3

Het ALARA-principe

Op grond van de Wet milieubeheer, art. ., moet bij
de vergunningverlening het -principe worden
toegepast ( = As Low As Reasonably Achievable).
Dit geldt ook voor eisen op grond van de NeR: bij het
vaststellen van voorschriften op grond van de NeR
dient het bevoegd gezag het -principe toe te
passen. Dit betekent in de praktijk meestal dat rekening wordt gehouden met economische beperkingen
bij het toepassen van technieken. Hierbij moet worden
getoetst aan de situatie bij een gemiddeld bedrijf in de
betreffende branche.
Achtergrondinformatie over het -principe in de
Wm is te vinden in de verslagen van de parlementaire
behandeling van de Wm en in diverse hierover uitgebrachte boeken.*
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Diffuse emissies, dat wil zeggen emissies die niet vrijkomen uit een gekanaliseerde emissiebron, dienen
zoveel mogelijk te worden geminimaliseerd via procesgeïntegreerde of brongerichte voorzieningen en door
juist beheer en onderhoud. De goede werking van de
emissiebeperkende maatregelen moet zijn vastgelegd in
de vergunningvoorschriften.

Bij het bepalen van vergunningvoorschriften volgens
de NeR moet op grond van de Wet milieubeheer de
redelijkheid van de voorgeschreven maatregelen
worden getoetst conform het -principe. Hoe dit
principe wordt toegepast in het kader van de NeR,
wordt beschreven in de volgende paragraaf.

2.1

Emissiebeperkende maatregelen moeten gericht zijn op
het verminderen van de totale massastroom (de vracht)
van de emissie. Het toepassen van procesgeïntegreerde
maatregelen ter voorkoming van emissies heeft de
voorkeur boven het toepassen van nageschakelde technieken vanwege het structurele karakter van procesgeïntegreerde maatregelen.

De Stand der Techniek ter beperking van emissies is
geen statisch gegeven. Ontwikkelingen in de techniek
kunnen, evenals ontwikkelingen in het milieubeleid
aanleiding zijn tot aanpassing van de eisen in de NeR.

Procesgeïntegreerde maatregelen (zie ook §2.7)
Deze maatregelen bestaan uit veranderingen in het producregelen zijn:
• optimalisatie van het proces;
• een alternatieve procesvoering;
• het gebruik van gesloten reactoren in plaats van open
reactoren;
• inkapseling en gerichte bronafzuiging.

2.1.2

Stand der Techniek

Bij het kiezen van emissiebeperkende maatregelen gaat
de NeR uit van de Stand der Techniek. De Stand der
Techniek omvat voorzieningen en de daarbij behorende emissie-eisen die elders technisch en economisch
haalbaar zijn gebleken. Zie voor de definitie bijlage ..
De algemene emissie-eisen in de NeR zijn gebaseerd op
de mogelijkheden die de Stand der Techniek biedt voor
het beperken van emissies. Worden maatregelen
conform de Stand der Techniek toegepast, dan kunnen
de gereinigde emissies aan de NeR-eisen voldoen.

In de NeR komt het -principe naar voren in het
begrip ‘Stand der Techniek’. In de definitie van Stand
der Techniek (zie bijlage .) is het -principe op
een algemeen niveau al verwerkt. Dat betekent dat
toepassing van maatregelen conform de NeR in het
algemeen overeenkomt met voorschrijven van de Stand
der Techniek en met het hanteren van het principe.
In bedrijfsspecifieke gevallen kan het opleggen van
maatregelen conform de NeR echter strijdig zijn met
het -principe. Dit betekent wel dat het bevoegd
gezag bij toepassing van eisen conform de NeR steeds
dient na te gaan of hiermee het -principe op de
juiste manier is toegepast. Als dat naar het oordeel van
het bevoegd gezag niet het geval is, dan moet gemotiveerd worden afgeweken van de NeR.
* ‘Wegen naar een nieuwe milieuvergunning’, , ,
blz. , .
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tieproces zelf. Voorbeelden van procesgeïntegreerde maat-

Overwegingen bij toepassing ALARA-principe

BREFs

De volgende overwegingen spelen een rol bij de beoorde-

Bij activiteiten die onder een  vallen beschrijft de
 de stand der techniek en moeten maatregelen
worden opgelegd conform de . Voor emissies die
niet in de  worden geregeld geeft in eerste instantie
de oplegnotitie, zoals opgenomen in de NeR, aan of de
algemene eisen toepasbaar zijn. Als de algemene eisen
niet toepasbaar zijn kan onder verwijzing naar de
oplegnotitie gemotiveerd worden afgeweken van de
NeR. Als emissies niet zijn geregeld in de samenvatting
van de  of in de oplegnotitie dan zijn de algemene
eisen van toepassing. In die gevallen geldt de algemene
aanpak in de NeR, dat wil zeggen dat op basis van een
beoordeling van het specifieke geval het bevoegd gezag
kan besluiten tot het hanteren van de eisen, of tot
gemotiveerd afwijken. Een reden hiervoor kan onder
andere het optreden zijn van nevenemissies of secundaire emissies, genoemd in deze paragraaf.
Zie voor het toepassen van de s ook NeR §..
Als voor een bepaalde bedrijfstak een  in voorbereiding is en als bedrijven in deze bedrijfstak extra
maatregelen moeten treffen om aan de algemene eisen
te voldoen dan dient het bevoegd gezag bij het opstellen van vergunningvoorschriften rekening te houden
met een toekomstige . Hierbij kan het bevoegd
gezag afwijken van de algemene eisen.

ling van de redelijkheid van het voorschrijven van emissiebeperkende maatregelen. Zij komen te pas bij toetsing van
maatregelen en emissie-eisen aan het ALARA-principe en
kunnen dienen als gronden voor weigeren van de vergunning of voor gemotiveerd afwijken van de NeR:
• kosteneffectiviteit (kosten in relatie tot de beoogde emissiereductie, met inbegrip van de investerings- en operationele kosten);
• bedrijfszekerheid en technische beschikbaarheid,
storingsgevoeligheid;
• technische afschrijvingsduur van de voorziening;
• noodzakelijke voor- of nabehandelingsstappen, voor
zover deze niet reeds op grond van de NeR voor andere
verbindingen worden verlangd;
• energieverbruik;
• verschuiving van de milieuproblematiek naar andere stoffen en/of milieucompartimenten;
• ruimtebeslag, vooral bij bestaande situaties;
• een wezenlijke bijdrage aan de concentratie van de stoffen waarvoor luchtkwaliteitseisen bestaan;
• afwijkende vereisten in hand- en werkboeken op grond
van het doelgroepenbeleid.

2.1

2.1.4

Afwijken van de NeR op grond van de
Stand der Techniek
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Het uitgangspunt is dat de algemene emissie-eisen
veelal te realiseren zijn met maatregelen overeenkomstig de Stand der Techniek en dat ze daarmee in lijn
zijn met het  principe. Hierop bestaan twee
uitzonderingen.
• De NeR emissie-eis wordt door toepassing van de
emissiebeperkende techniek in ruime mate blijvend
onderschreden. In dit geval kan het bevoegd gezag in
overleg met de aanvrager gemotiveerd scherpere
eisen opnemen in de vergunning dan de emissieeisen uit de NeR.
• De emissie-eis wordt ondanks gebruik van voorzieningen overeenkomstig de Stand der Techniek overschreden. In dit geval moeten vergunningverlener en
aanvrager de mogelijkheden tot verdergaande voorzieningen nagaan. Als dit technisch of economisch
niet mogelijk wordt geacht, wijkt het bevoegde gezag
in geval van overschrijding gemotiveerd af van de
algemene eisen. In de vergunning worden de met de
Stand der Techniek realiseerbare emissies vastgelegd.
De volgende twee situaties vragen bijzondere aandacht
bij het bepalen van emissie-eisen volgens de stand der
techniek.
– activiteiten die onder een  reference document
() vallen;
– nevenemissies en secundaire emissies bij toepassing
van emissiebeperkende technieken.

Nevenemissies en secundaire emissies.
Een afgasstroom kan meerdere componenten bevatten
die alleen met verschillende emissiebeperkende technieken kunnen worden bestreden.
In dat geval moet voor de belangrijkste component een
emissiebeperkende techniek worden ingezet conform
de stand der techniek en moet worden voldaan aan de
algemene eisen. Voor de componenten van het afgas
die eventueel niet worden afgevangen door deze maatregel, hier aangeduid als nevenemissies, moet worden
afgewogen of een tweede nageschakelde techniek redelijkerwijs te verlangen is. Is dat niet het geval, dan kan
worden afgeweken van de algemene eisen in de NeR.
Ook in situaties waarin het inzetten van een emissiebeperkende techniek leidt tot nieuwe emissies moet
voor dergelijke secundaire emissies worden afgewogen
of een tweede nageschakelde techniek redelijkerwijs te
verlangen is. Is dat niet het geval, dan kan worden afgeweken van de algemene eisen in de NeR.
Als dit optreedt bij het toepassen van procesgeïntegreerde maatregelen dan kan volgens §. de integrale
afweging dienen als basis voor een afwijking.

Nevenemissies

2.2

Een maatregel kan de emissie van een bepaalde stof beper-

Relatie met ander
milieubeleid

ken maar tegelijk ongunstig zijn voor het beperken van
andere emissies. Het kan bijvoorbeeld zijn dat op grond van
een BREF een gaswasser wordt toegepast om zure gassen af
te vangen. Een kleine emissie van chloorgas (Cl2) wordt door
een wasser slecht afgevangen. Het verlangen van een extra
nageschakeld koolfilter zou in zo’n geval technisch lastig
kunnen zijn (vanwege vocht) en relatief kostbaar. Als met de
ingezette wasser de algemene eis voor Cl2 niet haalbaar is
kan gemotiveerd worden afgeweken van de NeR.

De NeR heeft betrekking op procesemissies en
verbrandingsemissies naar de lucht. De NeR geldt als
richtlijn voor de vergunningverlening aan alle inrichtingen die op grond van de milieuwetgeving vergunningplichtig zijn. De NeR geldt niet voor luchtemissies
waarop een wettelijke regeling direct van toepassing is.
De NeR geldt eveneens niet als in het kader van het
doelgroepenbeleid uitdrukkelijk is bepaald dat de NeR
niet of slechts gedeeltelijk toegepast moet worden.
2.2.1

Secundaire emissies
Een nageschakelde techniek of procesgeïntegreerde maatregel kan zelf een bron van emissie zijn. NOx kan vrijkomen bij een naverbrander, ammoniak uit een SCR installatie, loog uit een loogwasser, SO2 bij thermische regeneratie
van vormzand. Dergelijke emissies zijn meestal klein en blijven meestal onder de algemene eisen van de NeR. In
sommige gevallen kunnen de algemene eisen echter worden
overschreden. Dan kan op grond van een afweging van de
gunstige effecten van de emissiebeperkende techniek tegen
worden gekozen voor afwijken van de NeR.

2.1.5

Kosteneffectiviteit (KE)

Samengaan van regelingen
In diverse situaties kan het voorkomen dat regelingen
samenlopen. Dan geldt bijvoorbeeld bij het BEES, maar dit
besluit regelt niet alle aspecten van een situatie. Voor een
emissie die het BEES niet regelt, zoals die van zware metalen, kan de NeR worden toegepast. In zo’n geval, bijvoorbeeld wanneer een stookinstallatie een vaste brandstof
verstookt die veel zware metalen bevat, geldt het BEES voor
NOx, SO2 en stof en de NeR voor de zware metalen.
Het is hierbij wel van belang dat de gestelde eisen bij
elkaar passen. Een zeer strenge eis aan metalen gaat
bijvoorbeeld niet goed samen met een soepele eis aan stof.
Het ene vraagt immers om zeer vérgaande stoffiltering en
het andere om minder vérgaande filtering.
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Naast de genoemde regelingen zijn er nog amvb’s die
eisen stellen aan producten of brandstoffen met het
oog op emissiebeperking. Als deze eisen van toepassing
zijn, gelden voor de componenten die in de betreffende
besluiten zijn geregeld geen NeR-eisen.
Een overzicht van de wettelijke regelingen die emissies
naar de lucht regelen, is gegeven in het kader.

NeR april 2003

Bij het beoordelen van de redelijkheid van maatregelen
spelen de kosten een grote rol. Gegevens over kosten
van maatregelen ontbreken echter vaak en als ze al
beschikbaar zijn, zijn er meestal geen normen of referenties om ze aan te toetsen. Om dit te verbeteren zijn
systemen opgezet die deze afweging kunnen verhelderen. Eén van deze systemen is de methode om de
‘kosteneffectiviteit’ () van een milieumaatregel te
bepalen die in opdracht van  is ontwikkeld. De
 wordt uitgedrukt in de kosten van een maatregel per
gereduceerde hoeveelheid emissie per jaar, dat wil
zeggen kosten in euro’s per vermeden emissie in kilogrammen. Als deze kosten onder een bepaalde grens
blijven mag het redelijk geacht worden om de maatregelen te treffen. Hierbij moet u natuurlijk wel rekening houden met andere factoren, zoals de draagkracht
van het bedrijf en de milieuhygiënische noodzaak tot
het nemen van maatregelen. Deze werkwijze is uitgewerkt in §. en bijlage ..

2.2

de ongewenste effecten van overschrijding van de eisen

Wettelijke instrumenten

De NeR wordt gebruikt naast de wettelijke regelingen.
In gevallen waarin een amvb geen emissie-eisen geeft,
of waarin een amvb de mogelijkheid geeft tot het stellen van nadere eisen, kan de NeR dienen als referentiekader bij het eventueel opleggen van emissie-eisen.
Wettelijke regelingen waarin specifiek voor beperking
van luchtverontreiniging emissie-eisen voor installaties
worden gegeven, zijn het bees-a, bees-b, het bla en de
Regeling voor verbranden van gevaarlijk afval.
In  is het oplosmiddelenbesluit omzetting -richtlijn van kracht geworden dat gericht is op het
beperken van de emissie van Vluchtige Organische
Stoffen (). Dit wordt in §. nader toegelicht.
Als deze regelingen gelden, is de NeR niet van toepassing op de emissies die in deze besluiten worden geregeld. Voor componenten waarvan de emissies niet in de
besluiten geregeld zijn, kunnen de NeR-eisen dienen
als referentiekader voor het toetsen van de situatie en
voor het opleggen van aanvullende voorschriften in een
vergunning.

Welke Wettelijke regelingen gaan boven de NeR?

2.2.2

De NeR is niet van toepassing op inrichtingen die vallen

Bij het vaststellen van emissie-eisen op grond van de
NeR moet ook worden getoetst of deze eisen toereikend zijn om te voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen (zie kader). Hiertoe wordt zonodig gebruik
gemaakt van verspreidingsberekeningen voor luchtverontreiniging, volgens het geldende nationaal verspreidingsmodel voor luchtverontreiniging.
Voldoen aan de NeR-eisen en hanteren van het principe bieden geen garantie voor een verantwoorde
luchtkwaliteit. Als de bereikte milieukwaliteit niet
acceptabel is, dan heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om op basis van gemotiveerde overwegingen
scherpere eisen dan die van de NeR op te leggen, of
volumebeperkende maatregelen in de vergunning op te
nemen, of een vergunning te weigeren.

onder een 8.40 amvb, aangezien voor deze inrichtingen
geen milieuvergunning vereist is.
De NeR is ook niet van toepassing op de emissies van
inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die geregeld
zijn in:
• Besluit, houdende emissie-eisen voor stookinstallaties
(Besluit emissie-eisen stookinstallaties Hinderwet); Staatsblad 1992 nr. 450 (BEES-B, laatst gewijzigd
19 maart 2004, Staatsblad. 2004, nr. 155);
• Besluit, houdende emissie-eisen stookinstallaties Wet
inzake de luchtverontreiniging; Staatsblad 1992, nr. 452
(BEES-A, laatst gewijzigd 23 februari 2005, Staatsblad
2005, nr.114);

Toetsen aan luchtkwaliteitseisen

• Besluit van 19 maart 2001, houdende regels inzake het
beperken van de emissie van vluchtige organische stoffen
bij het gebruik van organische oplosmiddelen (Oplosmid-

Luchtkwaliteitseisen

delenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer).

Bij het toepassen van de NeR moet worden voldaan aan de

Let op, in dit besluit wordt de meetparagraaf van de

wettelijke grenswaarden voor de kwaliteit van de buiten-

NeR 3.7 wel van toepassing verklaard;

lucht. Deze zijn vastgesteld in het Besluit luchtkwaliteit van

• Besluit emissie-eisen NOx-salpeterzuurfabrieken; Staats-

11 juni 2001, gepubliceerd in het staatsblad 269 van

2.2

blad 1987, nr. 329 (laatst gewijzigd 17 november 1998

2001. Dit besluit geeft grenswaarden voor fijn stof, stik-

Staatsblad 1998, nr. 655);

stofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en

• Besluit van 2 maart 2004, houdende implementatie van

benzeen. Op basis van Europese regelgeving wordt dit

richtlijn nr. 2000/76/EG van het Europees Parlement en

besluit na 2001 aangevuld met grenswaarden voor andere

de Raad van de Europese Unie van 4 december 2000

stoffen.

betreffende de verbranding van afval (PbEG L332)

Naast de wettelijke grens- en richtwaarden dient de vergun-

(Besluit verbranden afvalstoffen);

ningverlener rekening te houden met de niet-wettelijke MTR-

• Besluit zwavelgehalte brandstoffen; Staatsblad 1974,
NeR september 2005

nr. 549, laatst gewijzigd 15 juni 2004 Staatsblad 2004,

en streefwaarden voor de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteitswaarden zijn opgenomen in bijlage 4.3.

nr. 280;
• Asbestbesluit Milieubeheer, Staatsblad 1993, nr. 42,
inclusief wijziging in Staatsblad 1993, nr. 583;
• Besluit van 25 augustus 2003, houdende nieuwe regels
betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (Besluit
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ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003).
Dit betekent dat in het kader van de NeR geen aanvullende
voorschriften meer dienen te worden opgelegd als de emissies van onderdelen van inrichtingen in één van bovengenoemde regelingen zijn geregeld. Deze actuele versies van
al deze regelingen zijn op te vragen bij www.overheid.nl.
Tot slot dient ook rekening gehouden te worden met de
luchtkwaliteitseisen.

2.2.3

Doelgroepbeleid

Integrale Milieu Taakstelling (IMT)
In het kader van de uitvoering van het  is een
aanpak vastgesteld voor het doelgroepbeleid industrie.
Voor de doelgroep industrie is een intentieverklaring
met daaraan gekoppeld een Integrale Milieu
Taakstelling afgesproken, een gedetailleerd en concreet
beschreven pakket van emissiereducties die bereikt
moe(s)ten worden in respectievelijk ,  en
.
Met de bedrijfstakken die verantwoordelijk zijn voor
de grootste bijdrage aan de milieuverontreiniging zijn
convenanten afgesloten over hun bijdragen aan de te
realiseren milieutaakstellingen. Meestal werkt een
bedrijfstak daartoe met bedrijfsmilieuplannen (’s).
In het bedrijfsmilieuplan beschrijft het bedrijf zijn
voorgenomen en reeds uitgevoerde activiteiten en zijn
inspanningen op milieugebied.

IMT en lucht

Eén van de onderdelen van de  betreft de emissie
naar de lucht. De NeR is daarbij één van de implementatie-instrumenten voor reductie van die emissie.
De realisatie van de  door een bepaalde bedrijfstak
kan betekenen dat voor bestaande inrichtingen maatregelen voor meerdere milieucompartimenten tegelijkertijd van een zodanige omvang nodig zijn dat op
grond van overwegingen van kosteneffectiviteit het
voldoen aan de NeR-eisen op dat moment ondoelmatig is. In dat geval kan in overleg met de betrokken
overheden een realiseringstermijn worden afgesproken.

Systematiek

2.3.1

Brongegevens

Voor de beoordeling van de emissies naar de lucht
volgens de NeR is het nodig dat deze emissies bekend
zijn. Dat wil zeggen dat de bronnen, de samenstelling,
de hoeveelheden van de emissies en, als de restemissies
groter zijn dan de grensmassastroom, ook de concentraties van de emissies beschreven moeten zijn in de
vergunningaanvraag. De aanvraag moet hierop getoetst
worden. Uit de informatie moet in principe het effect
van nageschakelde technieken op de emissie te berekenen zijn op basis van een bepaling van de gereinigde
emissie of van het rendement van de toegepaste reinigingstechniek.

Emissies
De emissie wordt beschreven in de vorm van een concentratie (in mg/m3) en een vracht (in kg/uur). De emissieconcentratie hangt vooral samen met de al of niet toegepaste bestrijdingsmaatregelen en wordt getoetst aan de algemene eisen.
De emissievracht is in hoofdzaak een gevolg van de
omvang van de activiteiten in combinatie met emissiebeperking en is vooral relevant voor de effecten op het milieu. De
vracht wordt getoetst aan de grensmassastroom.

2.3.2

2.3

Hand- en werkboeken doelgroepenbeleid
Voor een aantal bedrijfstakken zijn als hulpmiddel voor
de implementatie van het doelgroepbeleid industrie
hand- en werkboeken ontwikkeld. Deze hand- en
werkboeken gaan uit van een integrale aanpak van de
milieuproblematiek van de betreffende bedrijfstak. In
lijn met bestaand beleid, zoals de NeR, schetsen deze
hand- en werkboeken een beeld van maatregelen en
voorzieningen die als invulling kunnen dienen voor te
realiseren emissiereducties. In een aantal gevallen gaat
het om een nadere uitwerking van meer algemeen
geformuleerde beleidsuitgangspunten, zoals verwoord
in de NeR. Als de hand- en werkboeken andere afspraken geven dan de NeR, dan kan het bevoegd gezag op
grond hiervan gemotiveerd afwijken van de NeR.

2.3

Emissie afkomstig van meerdere
bronnen
NeR april 2003

De omvang van de gereinigde emissie moet worden vastgesteld voor de gehele inrichting. Hiertoe moeten de
gereinigde vrachten van de verschillende bronnen in de
inrichting bij elkaar worden opgeteld. Als er sprake is
van een inrichting die uit verschillende onafhankelijke
onderdelen bestaat, kan het redelijk zijn de totale emissie
per afzonderlijk bedrijfsonderdeel te bepalen.
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De emissie gesommeerd over de inrichting
De omvang van de emissie moet worden vastgesteld voor
de gehele inrichting. Bij industriële bedrijven kan het echter
voorkomen dat een inrichting bestaat uit afzonderlijke
onderdelen die ook onafhankelijk van elkaar zouden
kunnen functioneren. In deze situaties kan de gereinigde
emissie per afzonderlijk bedrijfsonderdeel worden bepaald.

Op- en overslag, intern transport
Op- en overslag en intern transport kunnen worden
beschouwd als separate activiteiten, voor zover dit eenduidig, ruimtelijk is gescheiden van proceseenheden en niet
onlosmakelijk daaraan is verbonden. De emissies van deze
separate activiteit kunnen in het algemeen niet op dezelfde
wijze worden behandeld als de procesemissies en worden
daarom ook separaat beoordeeld. Interne transportbanden,
dagtanks en tanks voor hulpstofrecirculatie zijn voorbeelden
van activiteiten die vaak wel onlosmakelijk met de proceseenheid zijn verbonden en waarvan de emissies dan ook
samen met de procesemissies worden beoordeeld.

2.3.3

Klassenindeling

De NeR gaat uit van zes stofcategorieën, die weer zijn
onderverdeeld in klassen op basis van hun chemische,
fysische en toxicologische eigenschappen. De emissieeisen zijn afhankelijk van de klasse waarin een stof is
ingedeeld.

toepassing op de gezamenlijke concentratie van de
betrokken stoffen, waarbij een eventueel per klasse
geldende eis onverminderd van toepassing blijft.

Sommatiebepaling
De toepassing van de sommatiebepaling voor stoffen uit

Omschrijving

Categorie

Klassen

verschillende klassen binnen één categorie moet duidelijk

Minimalisatieverplichte stoffen
Stof
Anorganische stoffen, stofvormig
Anorganische stoffen, gasof dampvormig
Organische stoffen, stofvormig
Organische stoffen, gas- of
dampvormig

MVP
S
sA
gA

ERS, MVP1, MVP2
S
sA1, sA2, sA3
gA1, gA2, gA3, gA4,
gA5
sO
gO1, gO2, gO3

gescheiden worden gezien van de bepaling van de totale

sO
gO

massastroom per stof over de inrichting. Nadat deze is
bepaald door sommatie van de massastromen van alle
afzonderlijke bronnen, moeten – voor stoffen uit de categorieën MVP, sA, gO of sO – de volgende stappen worden
doorlopen om te bepalen of de emissie-eisen van de NeR
van toepassing zijn.
Sommatiebepaling binnen de klasse:

2.3

Categorie- en klassenindeling van de NeR

Indien de som van de massastromen van de verschillende

In de NeR zijn stoffen op basis van hun chemische samen-

stoffen die in dezelfde klasse zijn ingedeeld groter is dan de

stelling in categorieën onderverdeeld. De meeste catego-

grensmassastroom, dan geldt de eis van die klasse voor de

rieën zijn onderverdeeld in verschillende klassen, onder

gezamenlijke emissieconcentratie van alle stoffen in die

andere op basis van hun gevaarsaspect en van haalbare

klasse. Deze eis geldt voor alle bronnen binnen de inrich-

reductie mogelijkheden.

ting waar stoffen uit die klasse worden geëmitteerd.

Voor de stofklassen en -categorieën worden emissie-eisen

Dat betekent dat deze eis zowel geldt in de gevallen dat de

gegeven (zie §3.2).

concentratie van één enkele stof de grensmassastroom over-

De emissie-eisen en de methodiek die is gebruikt om carcin-

schrijdt, als in gevallen dat de afzonderlijke concentraties

ogene, stofvormige anorganische, gas- of dampvormige

onder de grensmassastroom blijven maar de som van de

anorganische en organische stoffen in klassen in te delen,

concentraties de grensmassastroom overschrijdt.

wordt in §3.2 beschreven.
Een lijst met de chemische namen van de stoffen waarmee u
NeR september 2004

rekening moet houden, staat in bijlage 4.5. De algemene

Sommatiebepaling binnen de categorie:

emissie-eisen behorende bij de verschillende categorieën en

Als de totale massastroom van een klasse de grensmassa-

klassen staan vermeld in hoofdstuk 3.

stroom van die klasse niet overschrijdt dan moet vervolgens
worden getoetst of de massastroom van de klasse (i) samen
met die van een in nummer hogere klasse (j) wél de grens-

2.3.4

Emissie van meerdere stoffen
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Bij het bepalen van de vracht van de emissie worden
alle emissiestromen van een bepaalde chemische stof of
groep van stoffen opgeteld. De totale emissie die
binnen een tijdvak van één uur kan optreden is maatgevend. De wijze waarop de emissies van verschillende
stoffen of meerdere bronnen bij elkaar worden opgeteld, is geregeld in de sommatiebepaling.

massastroom van de hogere klasse (j) overschrijdt. Als dit
het geval is, geldt de emissie-eis van de hogere klasse (j)
voor het totaal van alle stoffen van klasse (i) en klasse (j).
Ditzelfde geldt voor de emissie van klassen (i) en (j) ten
opzichte van klasse (k). Met de in nummer hogere klasse
wordt hier bedoeld de klasse met een minder strenge
emissie-eis, dit is in het onderstaande voorbeeld uitgewerkt.
De sommatiebepaling over vrachten valt te illustreren met

De sommatiebepaling houdt in dat voor gelijktijdig
optredende emissies van verschillende stoffen binnen
eenzelfde klasse de massastroom wordt gesommeerd
over alle bronnen binnen de inrichting; overschrijdt de
gesommeerde emissie de grensmassastroom van de
betreffende klasse, dan is de eis per bron van toepassing
op de gezamenlijke concentratie van alle tot die klasse
behorende stoffen.
De sommatiebepaling houdt in dat voor alle gelijktijdig optredende emissies van verschillende stoffen uit
afzonderlijke klassen binnen één categorie de massastroom wordt gesommeerd over alle bronnen binnen
de inrichting; overschrijdt de gesommeerde emissie de
grensmassastroom van (respectievelijk) een in nummer
hogere klasse, dan is de eis van die klasse per bron van

het volgende voorbeeld, waarbij
i = gO1, j = gO2 en k = gO3.
De gezamenlijke vracht van de
stoffen behorende tot klasse

gO3

gO2

gO1

gO1 moet worden getoetst aan
de grensmassastroom van gO1.
Vervolgens wordt de gezamenlijke vracht van de stoffen
behorende tot de klassen gO1 plus gO2 getoetst aan de
grensmassastroom van gO2. Tot slot wordt de gezamenlijke
vracht van stoffen behorende tot de klassen gO1, gO2 en
gO3 getoetst aan de grensmassastroom van gO3.

2.3.5

Toetsen aan de grensmassastroom

Als de totale emissie uit een inrichting voor een
bepaalde stof of groep van stoffen groter is dan de
grensmassastroom, dan is de emissie relevant en is de
NeR van toepassing. Er dienen dan emissiebeperkende
voorzieningen te worden geïmplementeerd overeenkomstig de stand der techniek.

Diffuse emissies
Good housekeeping ter beperking van diffuse emissies
omvat bijvoorbeeld beter onderhoud aan bestaande afdichtingen. Bij nieuwbouw of vervanging kan preventief lekvrije
apparatuur, zoals magnetisch aangedreven
pompen/compressoren, balgafsluiters (ook membraanafsluiters genoemd) en gesloten monsternamesystemen, toegepast worden.

Voor het toetsen aan de grensmassastroom moet de
maximale totale emissie die onder normale procesomstandigheden in één bedrijfsuur kan optreden als
maatgevend worden beschouwd.

Voor controle en onderhoud ter voorkoming van lekverliezen bij procesinstallaties geldt vanaf 1 januari 2005 het
‘Meetprotocol voor lekverliezen’ (rapportagereeks MilieuMonitor nr. 15, maart 2004). Op basis van dit meetprotocol
moeten bedrijven via de vergunning worden verplicht om
een meetprogramma op te stellen. De emissie als gevolg
van lekverliezen bij procesinstallaties moet met ingang van

De bedoeling van het toepassen van de NeR is om de

1 januari 2005 worden berekend op basis van het meetpro-

omvang, de vracht van de emissies naar de lucht te beper-

tocol en het geactualiseerde handboek emissiefactoren

ken. Voor de beoordeling van de relevantie van emissies

(‘Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag, handboek

geeft de NeR drempelwaarden per component, aangeduid

emissiefactoren’ (rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 14,

als de grensmassastroom.

maart 2004). In het geactualiseerde handboek wordt voor

De relevantie van de emissie, en daarmee de hoogte van de

de berekening van de lekverliezen de correlatiemethode

grensmassastroom, hangt af van de schadelijkheid van de

gehanteerd. Met de correlatiemethode wordt de berekende

vrijkomende stoffen. De schadelijkheid is daarom samen met

emissie niet langer gebaseerd op gemiddelde emissiefacto-

de technische mogelijkheden voor emissiebeperking de basis

ren, maar op een proefondervindelijke relatie tussen geme-

voor de indeling van stoffen in verschillende stofklassen.

ten concentratie en emissie.

De vracht kan worden vastgesteld door metingen, door het
opstellen van massabalansen of door gebruik te maken van
emissiefactoren. Hierbij moet de hoogste massastroom
worden bepaald die onder normale bedrijfsomstandigheden binnen één uur kan optreden, omdat dit de maatgevende emissie is.
De massastroom voor toetsing moet worden bepaald voor
situaties onder ‘normaal’ bedrijf.

9

Bij dit alles is het van belang te beseffen dat de relatieve
bijdrage van diffuse emissies zal toenemen naarmate de
emissies van puntbronnen beter bekend zijn en beter
worden bestreden.

Kwantificeren van de massastroom

NeR september 2005

Diffuse emissies en ruimteventilatie
Omdat de emissie-eisen zijn gericht op maatregelen bij
puntbronnen, wordt de vracht voor toetsing aan de
grensmassastroom vastgesteld voor deze kwantificeerbare emissies.
De diffuse emissies worden apart hiervan beoordeeld.
Diffuse emissies en emissies die via de ruimteventilatie
vrijkomen moeten zoveel mogelijk worden beperkt
door middel van good housekeeping en preventieve
maatregelen. De diffuse emissies die niet kunnen
worden beperkt moeten zoveel mogelijk worden afgevoerd door middel van gerichte afzuiging. De emissies
van die afzuiging worden samen met de emissies van
afblaaspunten van de ruimteventilatie beschouwd als
puntbronnen. Deze emissies tellen mee bij het bepalen
van de ongereinigde emissie.

2.3

Grensmassastroom

2.3.6

Opleggen algemene concentratieeisen

Als de gereinigde emissie de grensmassastroom overschrijdt dan zijn de concentratie-eisen van de
betreffende klassen van toepassing. Deze eisen gelden
voor elke bron afzonderlijk, vóór het punt waar de
afgassen de bewerkingseenheid verlaten. De concentratie-eisen zijn te beschouwen als bovengrens voor de
halfuurgemiddelde concentratie. Bij het bepalen van de
concentratie in de afgassen wordt alleen gerekend met
die luchtstroom die nodig is voor het proces (inclusief
de luchtstroom die nodig is op grond van veiligheidsen arbo-eisen).
Als een bron meerdere stoffen tegelijk emitteert geldt
ook bij het beoordelen van de emissieconcentratie de
sommatiebepaling binnen een klasse en binnen een
categorie (zie kader), net als bij de sommatie van
vrachten.

Voorbeeld sommatiebepaling over concentraties:
De gezamenlijke concentratie van de stoffen behorende tot
klasse gO1 wordt getoetst aan de concentratie-eis van
gO1. De gezamenlijke concentratie
van de stoffen behorende tot de
klassen gO1 en gO2 worden
getoetst aan de concentratie-eis

gO3

gO2

In situaties waar het stappenschema voor het eerst
wordt doorlopen, zullen de verschillende stappen relatief uitgebreid moeten worden uitgewerkt. De vijfjaarlijkse periodieke herbeoordeling heeft tot doel de
bestaande gegevens met betrekking tot emissiebeperking aan te vullen met nieuwe gegevens.

gO1

van gO2. Tot slot wordt de
gezamenlijke concentratie van
stoffen behorende tot de klassen gO1, gO2 en gO3
getoetst aan de concentratie-eis van gO3.

Opmengen van luchtstromen

Bij de inventarisatie van de mogelijkheden tot vermijding of reductie van de emissie wordt met alle aspecten
rekening gehouden. Zowel milieuhygiënische, economische als haalbaarheidsaspecten worden in kaart
gebracht om een optimale afweging mogelijk te maken.
Dit gebeurt in eerste instantie kwalitatief, echter indien
noodzakelijk kan ook een meer kwantitatieve uitwerking tot de mogelijkheden behoren.

Luchtstromen die ter verdunning, afkoeling of om soortgelijke redenen worden opgemengd mogen niet meetellen bij

2.3

de bepaling van de concentratie van een afgasstroom. Als

Samenhang met stoffenbeleid VROM

afgasstromen worden samengevoegd, moeten de afzonder-

Voor het vaststellen van de stoffen die onder de minimalisa-

lijke afgasstromen aan de concentratie-eisen voldoen op de

tieverplichting vallen is aansluiting gezocht bij het stoffen-

punten voor opmenging. Opmengen van een luchtstroom

beleid zoals dat door het kabinet is vastgesteld (Strategie

met lucht of inerte gassen om evident procestechnische rede-

Omgaan Met Stoffen, SOMS)1 en in de Tweede Kamer is

nen (inclusief veiligheids- en arbo-eisen) valt buiten deze

besproken2. SOMS biedt een methodiek die stoffen in een

regeling. In situaties waar grote hoeveelheden lucht worden

zorgcategorie indeelt. SOMS onderscheidt vijf categorieën

gebruikt om te koelen of te drogen, zal per situatie moeten

van zorg: Zeer Ernstige Zorg, Ernstige Zorg, Zorg, Geringe

worden beoordeeld welk debiet relevant is voor de bereke-

Zorg, Geen Gegevens.

ning van de emissieconcentratie.

De criteria voor de indeling van een stof in de categorie
‘zeer ernstige zorg’ zijn opgenomen in de eerste voortgangsrapportage Uitvoering SOMS (VROM-2002-29), die

2.3.7

Minimalisatieverplichting
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De minimalisatieverplichting geldt voor alle stoffen die
kunnen vrijkomen naar de lucht en die zijn ingedeeld
in de categorie ‘extreem risicovolle stoffen’ en de minimalisatieverplichting geldt voor alle stoffen die zijn
ingedeeld in de categorie   en   (zie §..).
Voor deze stoffen moet blijvend worden gestreefd naar
een zo laag mogelijke emissie (nulemissie).

op 14 december 2001 is vastgesteld door de Ministerraad.
Deze criteria zijn vergelijkbaar met internationale criteria.
De indeling hangt af van stofintrinsieke gegevens over
milieu- en gezondheidseffecten én van de aanwezigheid
van deze informatie.
In het kader van het stoffenbeleid hebben de staatssecretarissen van V en W en van VROM op 2 maart 2004 een
aanvullende lijst met prioritaire stoffen naar de Tweede

Invulling van de minimalisatieverplichting
De invulling van de minimalisatieverplichting verloopt
in  stappen (zie §..).
Bij de aanvraag om een milieuvergunning dient de
aanvrager informatie te overleggen waaruit blijkt welke
stoffen kunnen vrijkomen. De aanvrager geeft hierbij
aan welke stoffen onder de minimalisatieverplichting
vallen.
Op basis van de gegevens over het bedrijf wordt dan
bepaald welke mogelijkheden open staan voor vermijding of reductie van de emissie van minimalisatieverplichte stoffen. Hierbij moet expliciet rekening worden
gehouden met de voorkeursvolgorde van de te nemen
maatregelen: . vermijden van de emissie en . reductie
van de emissie.
Bij vermijden van een emissie heeft het de voorkeur dit
te doen door het vervangen van de minimalisatieverplichte stof door een minder schadelijke stof.
Eens in de  jaar wordt het stappenschema opnieuw
doorlopen.

Kamer gestuurd. Op deze lijst staan Zeer Ernstige Zorg stoffen die vanwege hun schadelijkheid extra aandacht krijgen
bij de uitvoering van het milieubeleid. Deze lijst is onder
andere van belang bij het beoordelen van emissies naar de
lucht en naar het water.
Uit de lijst met prioritaire stoffen is een selectie gemaakt van
de stoffen die onder de minimalisatieverplichting in de NeR
vallen. Deze stoffen zijn opgenomen in de lijst in §3.2.1.
1

(TK 2000-2001, 27 646, nrs. 1 en 2).

2

(TK 2000-2001, 27 646, nr. 9; TK 27 646, nr. 10).

Hoogte van de eisen
Voor de categorie minimalisatieverplichte stoffen is
ook een grensmassastroom aangegeven.
De emissie-eisen die aan minimalisatieverplichte stoffen zijn gesteld moeten worden gezien als een bovengrens. Er dient een continu streven te bestaan naar
vermindering van de emissie dat door middel van de
onderzoeksverplichting nader ingevuld moet worden.
De stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt
zijn in drie stofklassen ingedeeld. Bij die klassen horen
verschillende emissiegrenswaarden. De indeling in de
eerste twee klassen is gebaseerd op de technische mogelijkheden tot emissiebeperking. Voor emissies in de
vorm van deeltjes (stof ) geldt dat zeer goede filtertechnieken beschikbaar zijn waarmee een zeer hoge reinigingsgraad bereikt kan worden. Deze stoffen zijn ingedeeld in . Voor gasvormige emissies zijn de
technische mogelijkheden voor reductie minder ver
ontwikkeld. Deze stoffen zijn ingedeeld in . In de
derde klasse zijn de extreem risicovolle stoffen
geplaatst.

2.4

Toepassing systematiek bij
verschillende emissiesituaties

Toepassen van de Stand der Techniek maakt de algemene concentratie-eisen van de NeR in principe haalbaar. In sommige situaties is het emissieverloop dusdanig dat de algemene eisen niet haalbaar zijn en kan
op grond van het -principe (zie §..) van deze
eisen worden afgeweken. In §... is een emissiesituatie aangegeven waarop de algemene concentratieeisen niet van toepassing zijn. In de daaropvolgende
subparagrafen is beschreven welke emissiesituaties
kunnen worden onderscheiden (§..) en voor welke
emissies de NeR bijzondere bepalingen kent (§..).
2.4.1

Vrijstellingsbepaling

Categorie Klasse Vrijstellingsbepaling tot Vrijstellingsbepaling na
30 oktober 2007 voor
30 oktober 2007 voor
emissies onder (kg/jaar) emissies onder (kg/jaar)
gA

sA

gO

sO
S
MVP

gA1
gA2
gA3
gA4
gA5
sA1
sA2
sA3
gO1
gO2
gO3
sO
S
ERS
MVP1
MVP2

2,5
15
150
2000
2000
0,25
2,5
10
100
500
500
100
200
20 mg TEQ/jaar
0,15
2,5

1,25
7,5
75
1000
1000
0,125
1,25
5
50
250
250
50
100
20 mg TEQ/jaar
0,075
1,25

NeR september 2004 11

Met ingang van  oktober  geldt de volgende
regeling voor de vrijstellingsbepaling:
Als de vracht van een bron op jaarbasis lager is dan het
-voudige van de waarde van de van toepassing
zijnde grensmassastroom, kan de emissie van deze bron
worden uitgesloten bij de bepaling van het voorzieningenniveau. De algemene concentratie-eisen zijn niet
van toepassing op deze bronnen. Het bevoegd gezag
kan in de vergunning wel de emissievracht limiteren,
uitgaande van een -afweging. Als de vrijstellingsbepaling van toepassing is, is de verdere onderverdeling
naar emissieverloop niet relevant. Deze regeling geldt
voor bestaande en nieuwe installaties.

2.4

Tot  oktober  geldt de volgende regeling voor de
vrijstellingsbepaling:
Als de vracht van een bron op jaarbasis lager is dan het
-voudige van de waarde van de van toepassing
zijnde grensmassastroom, kan de emissie van deze bron
worden uitgesloten bij de bepaling van het voorzieningenniveau. De algemene concentratie-eisen zijn niet
van toepassing op deze bronnen. Het bevoegd gezag
kan in de vergunning wel de emissievracht limiteren,
uitgaande van een -afweging. Als de vrijstellingsbepaling van toepassing is, is de verdere onderverdeling
naar emissieverloop niet relevant.

2.4.2

Onder verdeling naar emissieverloop

Emissies worden in de eerste plaats onderverdeeld op
basis van de vraag of zij regulier of niet-regulier zijn.
Reguliere emissies zijn emissies die onderdeel uitmaken
van het proces, en met zekere regelmaat optreden (niet
incidenteel).*
Niet-reguliere emissies zijn incidentele emissies ten
gevolge van bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld onderhoud, schoonmaak, ongelukken. De nietreguliere emissies worden besproken in §...
Reguliere emissie worden op basis van hun verloop in de
tijd onderverdeeld in twee soorten: continue of discontinue emissies.
Continue emissies zijn emissies die relatief lange tijd
achtereen vrijkomen ten opzichte van het aantal
bedrijfsuren.
Discontinue emissies zijn alle overige emissies.

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende
emissiesituaties, de haalbaarheid van de algemene eisen
met de Stand der Techniek in die situaties en de bijzondere bepalingen die erop van toepassing kunnen zijn.
Continue stabiele emissie
Kenmerken: de concentratie (halfuurgemiddeld) fluctueert slechts binnen kleine marges. De emissie is min
of meer continu in de tijd. De algemene concentratieeisen komen in principe overeen met de Stand der
Techniek voor deze emissies. Dit geldt zowel voor
emissies die continu tijdens de dagproductie vrijkomen
als voor emissies gedurende een langere aaneengesloten
periode (zie figuur ).
Bijzondere bepalingen die van toepassing kunnen zijn:
piekemissiebepaling.
Figuur 1

Continue of discontinue emissies

Continue stabiele emissie

Emissie beschouwd over een dag

De indeling in continu of discontinu vindt plaats op basis van
vergelijking van de emissieduur met het aantal bedrijfsuren.

discontinu proces, terwijl datzelfde proces in een bedrijf met
dagproductie als een continu proces wordt aangeduid.

NeR september 2000 12

Voor zowel de continue als de discontinue emissies is
een verder onderscheid in het emissieverloop mogelijk
in stabiele of fluctuerende emissies op basis van de
volgende criteria.
De halfuurgemiddelde emissieconcentraties van
stabiele emissies fluctueren in beperkte mate rond het
gemiddelde.
De variatie in de halfuurgemiddelde emissieconcentraties van fluctuerende emissies is dusdanig dat dit invloed
heeft op de dimensionering en uitvoering van eventuele maatregelen.

Discontinue fluctuerende emissies

0

5

10

15

20

Tijd (uren)

Continue fluctuerende emissie
Kenmerken: de concentratie (halfuurgemiddeld) en/of
de vracht van de emissie kan behoorlijk fluctueren. De
emissie vindt plaats gedurende vrijwel de gehele bedrijfstijd. De algemene concentratie-eisen komen in principe
overeen met de Stand der Techniek voor deze emissies.
Dit geldt zowel voor emissies die continu tijdens de
dagproductie vrijkomen als voor emissies gedurende een
langere aaneengesloten periode (zie figuur ).

Bij discontinue fluctuerende emissies dienen de perioden
zonder emissie buiten beschouwing worden gelaten bij de
bepaling van de halfuurgemiddelde concentratie.

Bijzondere bepalingen die van toepassing kunnen zijn:
piekemissiebepaling, middelingsbepaling.
Figuur 2

Voor een aantal emissiesituaties kent de NeR bijzondere bepalingen: de middelingsbepaling (zie §..) en
de piekemissiebepaling (zie §..).
* Emissies ten gevolge van gebruikelijke start- en stilleg
procedures vallen onder reguliere emissies. Als de emissies bij
uitzondering optreden, vallen ze onder de niet-reguliere emissies.

Continue fluctuerende emissie

Emissie beschouwd over een dag

Conc. (mg/m 3 )

2.4

den van acht uur in een 24-uursbedrijf wordt gezien als een

Conc. (mg/m 3 )

Hierdoor kan het gebeuren dat een proces met emissieperio-

0

5

10
Tijd (uren)

15

20

De concentratie-eisen komen niet zonder meer overeen
met de Stand der Techniek of deze eisen zijn redelijkerwijs niet te verlangen. Of de algemene eisen haalbaar
zijn, is afhankelijk van het proces en de (jaar)vracht van
de emissie, die weer afhangen van de emissieduur en het
emissieniveau. Voor deze situaties is maatwerk nodig.
Bijzondere bepalingen die van toepassing kunnen zijn:
piekemissiebepaling.
Figuur 3

Discontinue, stabiele emissie

5
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Tijd (uren)

Discontinue fluctuerende emissie
Kenmerken: de emissies komen gedurende de bedrijfstijd(en) af en toe vrij. Het niveau van de emissies fluctueert sterk. De concentratie-eisen komen niet zonder
meer overeen met de Stand der Techniek of de eisen
zijn redelijkerwijs niet te verlangen. Voorbeelden van
discontinue fluctuerende emissies zijn te vinden in de
farmaceutische industrie en in kleinere productiebedrijven waar gebruik wordt gemaakt van batchprocessen.
Er is geen vastomlijnde omschrijving te geven van
discontinue emissies waarvoor de algemene eisen niet
haalbaar zijn. Dit is afhankelijk van het proces en de
(jaar)vracht van de emissie, die weer afhangen van de
emissieduur, het emissieniveau en de variatie in de
emissie. Voor deze situaties is maatwerk nodig.
Bijzondere bepalingen die van toepassing kunnen zijn:
piekemissiebepaling en middelingsbepaling.

Emissie beschouwd over een dag
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2.4.3

Middelingsbepaling

De concentratie-eisen zijn van toepassing op de halfuurgemiddelde waarden. Als emissies zo sterk variëren
in de tijd dat het opleggen van algemene eisen voor
halfuurgemiddelde concentraties niet realistisch is, kan
de emissieconcentratie worden gemiddeld over een
langere periode. Dit zal met name voor kunnen komen
bij discontinue, fluctuerende emissies. Een langere
middelingsduur dan de emissieduur is niet toegestaan.
De maximale toegestane middelingsduur is vier uur.
Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor situaties
waarin het niet mogelijk is via de algemene eisen van
de NeR tot redelijke maatregelen te komen. Uitgangspunt blijft het reduceren van de vracht door het opleggen van maatregelen volgens .
2.4.4

Piekemissiebepaling

Met piekemissies worden incidentele hoge waarden in
de halfuurgemiddelde concentraties of in de emissievracht per uur bedoeld. Er worden drie frequentieniveaus van voorkomen onderscheiden:
• Als in het emissieverloop regelmatig (enkele keren
per dag) pieken optreden, is het emissieverloop in te
delen als een fluctuerend emissiepatroon.
Ter beoordeling van het emissieniveau van de regelmatig optredende pieken kan het middelen over de
emissieduur worden gehanteerd (zie middelingsbepaling).
• Voor pieken die af en toe optreden en een jaarvracht
hebben van meer dan  maal de grensmassastroom,* is ter beoordeling van de emissieconcentratie of emissievracht maatwerk nodig vanwege het
bedrijfsspecifieke karakter van deze pieken. Op deze
pieken is geen bijzondere bepaling van toepassing.
• Op pieken die af en toe optreden en een jaarvracht
hebben die (naar schatting) lager is dan  maal de
grensmassastroom,* is de piekemissiebepaling van
toepassing. Bij het vaststellen van het voorzieningenniveau kunnen deze pieken buiten beschouwing
worden gelaten.
* De categorieën S en sO hebben geen grensmassastroom.
Ga voor deze categorieën uit van het -voudige van de
massastroomtoetsingswaarde (zie §.).
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0

Discontinue, fluctuerende emissie

2.4

Conc. (mg/m 3 )

Emissie beschouwd over een dag

Figuur 4

Vracht (kg/h)

Discontinue stabiele emissie
Kenmerken: de emissies komen gedurende de bedrijfstijd(en) af en toe vrij. De vracht of concentratie van de
emissie is min of meer stabiel gedurende een bepaalde
periode (zie figuur ); dit in tegenstelling tot de discontinue fluctuerende emissies. De emissie van grote lasinrichtingen voldoet in het algemeen aan de kenmerken van een discontinue stabiele emissie.

Door de geringe jaarvracht is het opleggen van de
algemene concentratie-eisen in het algemeen niet
redelijk. Voor deze pieken kunnen wel aangepaste
concentratieniveaus en een maximale frequentie van
voorkomen worden opgenomen in de vergunningen.
Bij de beoordeling van piekemissies zal rekening
gehouden moeten worden met de aard van de bronnen
(stoffen met een minimalisatieverplichting) en de eventuele hinder.
2.4.5

Niet-reguliere emissies

Niet-reguliere emissies zijn incidentele emissies als
gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld onderhoud, schoonmaak, ongelukken en starten stopprocedures die weinig voorkomen (bijv. voor
continue processen). Emissies als gevolg van gebruikelijke start- en stopprocedures waarvoor de reguliere
emissiebeperkende voorzieningen gebruikt kunnen
worden, vallen onder de reguliere emissies.

2.4
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De mogelijkheden tot het voorkomen van verhoogde
emissies ten gevolge van niet-reguliere emissies moeten
zoveel mogelijk worden benut. Daarbij moet tijdelijk
uitschakelen van reguliere afgasreinigingstechnieken of
omleiden van de afgasstroom buiten deze voorzieningen om indien mogelijk worden vermeden.
Tijdens dergelijke incidentele procesomstandigheden
dienen voor zover mogelijk speciale maatregelen te
worden getroffen, in het bijzonder wanneer:
• de nageschakelde emissiebeperkende voorzieningen
uit bedrijf moeten, bijvoorbeeld in verband met
explosie-, verstoppings- of corrosiegevaar;
• het reguliere emissiebestrijdingssysteem als gevolg
van een te geringe aanvoer niet (volledig) in werking
is;
• het afvangen of reinigen van de afgasstroom als gevolg
van het vullen of legen van procestanks bij batchprocessen niet of slechts onvoldoende mogelijk is.
Afgasstromen die tijdens het opstarten of stilleggen van
een bewerkingseenheid vrijkomen en niet via het reguliere reinigingssysteem worden afgevoerd, dienen zo
mogelijk te worden opgevangen en/of naar het proces
te worden teruggevoerd.
Indien het voor de proceshandelingen nodig is om
reguliere reinigingssystemen tijdelijk uit te schakelen of
de afgasstroom er omheen te leiden, dienen de
betreffende bewerkingseenheden ontworpen en bedreven te worden op minimale emissies tijdens zulke situaties. Is opvangen en/of terugvoeren van de afgasstroom niet mogelijk, dan dienen de emissies,
afhankelijk van de samenstelling van de afgasstroom,
middels een adequate reinigingstechniek volgens de
Stand der Techniek te worden gereinigd.
De emissies van noodvoorzieningen vallen buiten de
kaders van de NeR.

2.4.6

Kleine bronnen

Als bij een bedrijf met meerdere puntbronnen de
grensmassastroom van een bepaalde stof wordt overschreden, moeten in principe alle puntbronnen (ook de
kleine) binnen de inrichting worden bestreden. Het is
echter binnen het kader van de NeR mogelijk om
gemotiveerd af te wijken van de emissie-eisen om te
voorkomen dat kleine bronnen die individueel eventueel ook een hogere emissie kunnen hebben dan de
grensmassastroom, tegen onredelijke kosten moeten
worden aangepakt.
In de praktijk moet hierbij steeds rekening worden
gehouden met de bedrijfsspecifieke situatie en met de
aard van de bronnen (stoffen met een minimalisatieverplichting) en de eventuele hinder.
De volgende criteria spelen een rol bij de beoordeling
van de noodzaak van de aanpak van kleine bronnen:
• De kosteneffectiviteit voor het bestrijden van de resterende, ongereinigde emissies van kleine bronnen in
vergelijking met die voor de (bestreden) grote bronnen. Zo kan overwogen worden om de bestrijding te
beperken tot een gelijke kosteneffectiviteit als de al
bestreden emissies van de grote bronnen.
• Het aandeel van de hoeveelheid ongereinigde vracht
via kleine bronnen in vergelijking met de restemissies
van de bestreden (of te bestrijden) grote bronnen.

2.5

Vertalen NeR-eisen in
vergunningvoorschriften

Voor de beoordeling van de emissies naar de lucht is
het nodig dat de emissies bekend zijn. Daarom moet de
vergunningaanvraag gegevens bevatten over de aard
van de bronnen en de samenstelling, hoeveelheden en
concentraties van de emissies. De aanvraag moet hierop
worden getoetst. De goede werking van de voorzieningen zal onder meer via emissie-eisen, vastgelegd in de
vergunningvoorschriften, moeten worden verzekerd.

2.5.3

Productgerelateerde emissie-eisen

Het doel van emissie-eisen dient vrachtreductie te zijn,
waarbij altijd een integrale afweging moet worden
gemaakt. Productgerelateerde emissie-eisen (pge-eisen)
en concentratie-eisen zijn twee mogelijkheden om
vrachtreductie te bewerkstelligen. In overleg tussen
bedrijf en vergunningverlener kan worden gekozen voor
pge- in plaats van concentratie-eisen. Het toepassen van
pge moet worden gemotiveerd in de considerans.

Redenen voor het toepassen van pge kunnen zijn:

2.5.1

Emissie-eisen

Als de NeR van toepassing is, moeten emissie-eisen
worden vastgesteld voor elk van de onderscheiden
bronnen. Deze eisen kunnen in de vorm van doel- of
middelvoorschriften in de vergunning worden vastgelegd.

Vergunning op hoofdzaken en vergunning op maat
De NeR kan ook worden toegepast als er een flexibele
vergunning wordt verleend volgens de aanpak van de

• de aard van het productieproces;
• stimuleren van vrachtreductie.

Voor het handhaven van pge-eisen kan het nodig zijn
om over productiegegevens te beschikken. De aanvrager
moet bereid en in staat zijn om deze informatie te verstrekken. Een getalsmatige vertaling van concentratieeisen naar pge-eisen is niet te maken omdat pge-eisen
processpecifiek zijn. Processpecifieke pge-eisen kunnen
in de NeR worden opgenomen in bijzondere regelingen.

vergunning op hoofdzaken (VOH) of de vergunning op

Er is sprake van een nieuwe situatie als voor de eerste
keer een milieuvergunning wordt gevraagd voor een
bepaalde activiteit. Bij een bestaande situatie is een
activiteit reeds eerder vergund geweest. Bij uitbreiding
van een inrichting wordt het nieuwe gedeelte als een
nieuwe situatie beschouwd.
Voor bestaande situaties waarin nog niet wordt voldaan
aan de eisen in de NeR, kan het bevoegd gezag een
realiseringstermijn hanteren. Na verstrijken hiervan
moet de inrichting voldoen aan emissie-eisen conform
de algemene eisen van de NeR.

Minister van VROM van 3 juni 1999.
Bij het hanteren van de VOM of de VOH blijft het toepassen
van de Stand der Techniek het uitgangspunt. De NeR kan
dan als referentie dienen om te beoordelen of de Stand der
Techniek wordt toegepast.
De NeR-systematiek kan worden gebruikt om de doelstellingen te bepalen voor het beperken van de luchtemissies uit
de inrichting. De emissie-eisen van de NeR kunnen worden
opgenomen als concentratie-eis per bron in doelvoorschriften. Op basis van de emissie-eisen kan ook een vrachteis

Bestaande en nieuwe installaties
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2.5.4

voorwaarden die zijn beschreven in de circulaire van de

2.5

maat (VOM). De NeR gaat uit van de aanpak en de rand-

voor de gehele inrichting als doelvoorschrift worden opgegoed handhaafbaar.
Bij een VOM hangt de wijze van opnemen van NeR-eisen af
van de manier waarop het bedrijf en het bevoegd gezag de
gewenste flexibiliteit vormgeven. De bovengenoemde circulaire geeft de randvoorwaarden voor deze beoordeling.

2.5.2

Procesgeïntegreerde maatregelen

Er zijn verschillende manieren om procesgeïntegreerde
maatregelen in vergunningvoorschriften vast te leggen.
Eén daarvan is het voorschrijven van emissiefactoren
die gekoppeld zijn aan bepaalde eigenschappen van het
proces, bijvoorbeeld aan bepaalde afmetingen of aan de
omvang van de productie. Het omgaan met dergelijke
productgerelateerde emissie-eisen worden beschreven
in §...

De realiseringstermijn moet eindigen op uiterlijk de
volgende tijdstippen.
• In nieuwe situaties moet vanaf het moment van
vergunningverlening worden voldaan aan de algemene eisen met toepassing van de NeR systematiek.
• Bij vervanging of ingrijpende aanpassing van een
bestaande installatie moet vanaf het moment van
vervanging of aanpassing worden voldaan aan de algemene eisen met toepassing van de NeR systematiek.*
• In bestaande situaties moeten installaties, die vallen
onder bijlage  bij de Europese richtlijn //
( richtlijn) uiterlijk  oktober  voldoen aan
de algemene eisen met toepassing van de NeR systematiek.
• In bestaande situaties moeten installaties, die niet
vallen onder bijlage  bij de Europese richtlijn
// ( richtlijn) uiterlijk  oktober 
voldoen aan de algemene eisen met toepassing van
de NeR systematiek.
* Als een bestaande installatie die wordt vernieuwd in sterke
mate samenhangt met andere bedrijfsonderdelen kunnen er
beperkingen zijn in de mogelijkheden voor emissiereductie. In
dat geval kan het bevoegd gezag gemotiveerd afwijken van de
algemene eisen.
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nomen. Op deze manier blijft de vergunning eenduidig en

Realiseringstermijnen
Bij het bepalen van de realiseringstermijn houdt het
bevoegd gezag onder andere rekening met de volgende
aspecten:
• de reeds eerder vergunde emissies;
• afschrijvingstermijnen van recent geïnstalleerde, wezenlijke milieuvoorzieningen;
• convenanten in het kader van het doelgroepenbeleid;
• realiseringstermijnen in goedgekeurde bedrijfsmilieuplannen;
• schadelijkheid van de emissies en mate van overschrij-

NeR-controleregime
De mogelijke controlevormen en -frequenties worden
bepaald door het voor die bron geldende NeR-controleregime. Bepaling van dit controleregime gebeurt op
basis van de aard en omvang (vracht) van de storingsemissie van de betreffende bron: hoe groter en ernstiger
het gevolg van het falen van de op de bron toegepaste
emissiebeperkende voorziening, des te zwaarder het
controleregime. De zwaarte van het controleregime
bepaalt de zwaarte van de controlevorm en de hoogte
van de controlefrequentie.

ding van de eisen;
• bedrijfseconomische effecten van sanering.

Indien de algemene eisen in de NeR worden aangepast
dan zal daarbij worden aangegeven of een overgangsregeling nodig is en welke regeling dan moet worden
toegepast.

Mogelijke controlevormen: meten en ERP’s
Binnen de NeR worden de volgende controlevormen
onderscheiden:
a Meten: afzonderlijke metingen met een doelmatige
frequentie of continue meting.
b ’s: emissie relevante parameters.
ad a) Meten: voor een beschrijving van het controleren
via metingen wordt verwezen naar §..

Vervangen van installaties
Bij vervanging van bestaande installaties moet het bevoegd
gezag beoordelen of de vernieuwde installaties overeen-

2.5

stemmen met de Stand der Techniek. Normaal gesproken
kunnen installaties die volgens de Stand der Techniek zijn
ontworpen emissieniveaus bereiken die overeenstemmen
met de NeR-eisen voor nieuwe situaties.
Wanneer de eisen in de vergunning voor een bestaande installatie ruimer zijn dan de NeR-eisen, kan het bij vervanging van
de installatie nodig zijn om de vergunning aan te scherpen.
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2.5.5

Controleren van emissies

Algemeen
Naast voorschriften met betrekking tot de emissies naar
de lucht moet in de vergunning ook worden vastgelegd
hoe deze gecontroleerd worden. In dit hoofdstuk staat
een methodiek waarmee het voor de bron geldende
controleregime wordt bepaald. Per controleregime zijn
verschillende controlevormen mogelijk. De controlevorm is de manier waarop emissies van puntbronnen
gecontroleerd kunnen worden. De wijze van uitvoering
van de controle behoeft vooraf goedkeuring van de
vergunning verlenende instantie.
Vastleggen in de vergunning
Het bevoegd gezag bepaalt waar en op welke wijze de
controle wordt vastgelegd.
Zo kan de genormaliseerde controlevorm met de
controlefrequentie in de vergunning worden vastgelegd. Maar als het bedrijf zelf een controlesysteem heeft
(bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsintern
milieuzorgsysteem) dan kan in de vergunning worden
vastgelegd dat voor de controle wordt aangesloten bij
dit controlesysteem.

ad b) ’s
Onder ’s worden meetbare of berekenbare grootheden verstaan die in directe of indirecte relatie met de
te beoordelen emissie staan en die, afzonderlijk of in
combinatie, een voldoende betrouwbaar beeld van aard
en omvang van die emissie verschaffen. Daarbij kan
afhankelijk van de ‘hardheid’ van de relatie tussen
emissie en parameter onderscheid gemaakt worden in
drie soorten ’s: categorie-, categorie- en
categorie- ’s.
• Categorie- ’s kunnen het uitvoeren van metingen vervangen en geven een betrouwbaar kwantitatief beeld van de emissie.
• Categorie- ’s geven een betrouwbaar kwalitatieve indruk van de samenstelling van het afgas.
• Categorie- ’s geven aan of een installatie of
proces volgens ontwerp of op gewenste wijze in
werking is en geven daarmee ook een goede indicatie
van de emissie(s).
In §. staan voorbeelden van ’s. Dit is geen limitatieve lijst. Van geval tot geval zal bekeken moeten
worden hoe welke ’s in de vergunning ter controle
van een emissie kunnen worden toegepast.
Daar waar via ’s een even goede indruk van de feitelijke emissie kan worden verkregen als door emissiemeting verdienen deze controlevormen de voorkeur. In
elke situatie zal de noodzaak tot en de meerwaarde van
(continu) meten moeten worden afgezet tegen de mogelijkheid van (eenvoudiger) controle op basis van ’s.

Controleprogramma

2.6

Bijzondere regelingen

In de praktijk blijkt dat het van tevoren vaak moeilijk is voor
een nieuwe situatie een goed controleregime vast te stellen.
In zo’n geval kunt u kiezen voor de verplichting tot het
opstellen van een controleprogramma. Dit programma, dat
het bedrijf binnen een bepaalde tijd na vergunningverlening moet hebben opgesteld, moet het dan ter goedkeuring
voorleggen aan het bevoegd gezag.
Het controleren kan op meerdere manieren gebeuren. Om
te beginnen kunnen de emissies door meting in het afgas
bepaald worden; hiertoe zijn gestandaardiseerde meetmethoden opgenoemd in bijlage 4.7.
Bij nieuwe installaties is het meestal nodig om eerst een
meting te doen om de relatie tussen de emissie en de ERP
vast te stellen. Alleen in bijzondere situaties is het mogelijk

Naast de algemene eisen in §. kent de NeR bijzondere regelingen voor specifieke activiteiten. Deze staan
in §.. en §..
De bijzondere regelingen zijn in eerste instantie
bedoeld voor procesemissies of specifieke situaties waar
met maatregelen overeenkomstig de Stand der Techniek redelijkerwijs niet aan de algemene emissie-eisen
van de NeR kan worden voldaan, of voor situaties
waarin deze eisen in ruime mate zullen worden onderschreden.
Daarnaast zijn er bijzondere regelingen voor specifieke
groepen van emissies, te weten de emissies van geur en
van vluchtige organische stoffen ().

om zonder meting de emissieconcentratie vast te stellen,
bijvoorbeeld via een berekening op basis van een massabalans en het afgasdebiet.

In §. zijn de bijzondere regelingen voor vluchtige
organische stoffen () opgenomen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de maatregelen die zijn afgesproken in het kader van het project . Dat betekent dat het gebruik van deze regelingen in de praktijk
in zekere mate kan afwijken van het gebruik van de
andere bijzondere regelingen. Dit wordt in §. en §.
nader uiteengezet.
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Binnen de bijzondere regelingen gelden voor het berekenen van emissievrachten en -concentraties dezelfde
bepalingen als in §. zijn aangegeven voor de toetsing
aan de algemene eisen.
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Bij het opstellen van eisen voor specifieke branches of
activiteiten, zoals in bijzondere regelingen, is rekening
gehouden met de technische en economische mogelijkheden voor de betreffende branche of bij die activiteit.
De regelingen zijn in eerste instantie gebaseerd op de
technische mogelijkheden ter bestrijding van dezelfde
soort emissies, waarbij in zijn algemeenheid rekening is
gehouden met financieel-economische beperkingen.
De regelingen zijn daarmee gericht op een broncategorie als zodanig en houden geen rekening met de specifieke situatie van individuele bedrijven.

2.6

Voor het toepassen van de bijzondere regelingen geldt
het volgende.
In principe zijn de algemene eisen van toepassing op
een bepaalde broncategorie of emissie van een specifieke stof, tenzij deze emissie in een bijzondere regeling
uitdrukkelijk anders is geregeld.
Als de eisen op grond van de bijzondere regeling niet
worden toegepast, dan gelden de algemene eisen voor
de betreffende emissies.
Daar waar in de bijzondere regelingen ten opzichte van
de algemene eisen minder strenge emissie-eisen worden
gegeven, dient het streven erop te zijn gericht in de
toekomst ten minste aan de algemene eisen te voldoen.

Als de adviesgroep NeR een procedure start om te
komen tot een nieuwe bijzondere regeling of om een
bestaande regeling dan blijven de vigerende eisen en
bepalingen uit de NeR van toepassing, tenzij wordt
bepaald dat voor de desbetreffende situaties een overgangsregeling van toepassing is.

Actualisatie emissie-eisen 2002
Als vervolg op het aanscherpen van de algemene eisen in
de NeR in het jaar 2002 zal de adviesgroep NeR beoorde-

2.7

Procesgeïntegreerde
voorzieningen en integrale
afweging

In deze paragraaf zijn twee veelvoorkomende situaties
toegelicht waarin de vergunningverlener kan afwijken
van de algemene eisen. De eerste betreft de toepassing
van de algemene emissie-eisen bij procesgeïntegreerde
voorzieningen. De tweede betreft integrale afweging
van de effecten van milieumaatregelen op andere
milieucompartimenten of het energiegebruik.

len of er nieuwe bijzondere regelingen nodig zijn voor
bepaalde activiteiten of installaties. Voorstellen hiertoe

2.7.1

kunnen via InfoMil worden voorgelegd aan de adviesgroep.

De toepassing van een procesgeïntegreerde voorziening
verdient de voorkeur boven een nageschakelde techniek. Een dergelijke voorziening leidt doorgaans tot
een duurzame vermindering van emissies, niet alleen
voor het compartiment lucht, maar ook voor andere
compartimenten. Bovendien is dit in veel gevallen de
meest kosteneffectieve oplossing. Met een procesgeïntegreerde voorziening wordt bijvoorbeeld het toepassen
van een andere grondstof of de keuze voor een ander
productieproces bedoeld. Voorbeelden hiervan zijn
overschakelen op watergedragen verf of toepassen van
gesloten maltechnieken in de kunststofverwerkende
industrie. Na het treffen van een procesgeïntegreerde
voorziening is een additionele techniek veelal geen
kosteneffectieve maatregel. Het eisen hiervan vergt een
zorgvuldige afweging tussen de kosten en het te bereiken extra milieueffect.

Daarnaast zal de adviesgroep NeR alle bijzondere regelingen in 2003 en 2004 evalueren. Op grond hiervan wordt
bepaald of bepaalde regelingen moeten worden aangepast.

2.7
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2.7.2

Procesgeïntegreerde voorziening

Welke eis is redelijk
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Als de NeR van toepassing is, moet de concentratie in
de afgasstroom voldoen aan de algemene eisen. Bij een
procesgeïntegreerde voorziening zal veelal een emissie
overblijven met een concentratie lager dan de algemene
eisen. Op grond van de NeR worden dan geen aanvullende eisen opgelegd.
Als de concentratie in de afgasstroom na toepassing van
de procesgeïntegreerde voorziening nog steeds boven
de algemene eisen ligt, moet in beginsel nog een nageschakelde techniek worden toegepast. Als er echter wel
een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting is
gerealiseerd, is het niet altijd redelijk om nog een extra
nageschakelde techniek te verlangen. Hierbij speelt een
drietal afwegingen een rol.
• In de eerste plaats moet bij de afweging of alsnog een
nageschakelde techniek gevraagd mag worden, de
vraag worden beantwoord in hoeverre de kosten van
de nageschakelde techniek opwegen tegen het te
bereiken extra milieueffect.

• In de tweede plaats moet worden gekeken naar de
verhouding tussen de vracht van de emissie na
toepassing van de procesgeïntegreerde voorziening en
de vracht van de emissie als in plaats van de procesgeïntegreerde voorziening een nageschakelde techniek wordt toegepast. De uitkomsten van deze vergelijking worden meegenomen in de milieu-integrale
afweging (zie ook de volgende afweging en §..).
Indien uit de vergelijking blijkt dat de vracht in de
uitstoot bij toepassing van de procesgeïntegreerde
techniek lager is dan bij toepassing van een nageschakelde techniek, kan het bevoegde gezag in ieder geval
een hogere concentratie in de emissie toestaan dan
volgens de algemene eisen van de NeR mogelijk is.
• In de derde plaats zijn aan een procesgeïntegreerde
voorziening vaak milieuvoordelen verbonden, zoals
uitzicht op een duurzame vermindering van de
milieubelasting via het product of het proces, of
vermindering van de emissie naar andere milieucompartimenten of vermindering van het energiegebruik. In de afweging moet ook het bereikte effect
van de procesgeïntegreerde voorziening op de andere
milieucompartimenten worden meegewogen.
Integrale afweging voor alle
milieucompartimenten

Dit stappenplan beschrijft de beoordeling van een
aanvraag om een milieuvergunning voor Procesgeïntegreerde maatregelen ( maatregelen) in het kader van
de NeR. Dit stappenplan kan een hulpmiddel zijn bij
de beoordeling van procesgeïntegreerde maatregelen.
Het gaat hierbij in de eerste plaats om emissies naar de
lucht. De maatregelen hebben als doel om de emissies
naar de lucht te verminderen. Bij het beoordelen van
de maatregelen worden echter, conform de integrale
afweging, ook andere milieu-effecten mee gewogen.
Dit stappenplan is van toepassing op situaties waarbij
er sprake is van investeringen in nieuwe maatregelen.
Als er in een bestaande en vergunde situatie geen
veranderingen zijn voorzien is dit stappenplan niet van
toepassing.
Het stappenplan is niet van toepassing als het gaat om
procesgeïntegreerde maatregelen op grond van ander
beleid of andere beleidsinstrumenten dan de NeR,
bijvoorbeeld maatregelen op grond van het doelgroepenbeleid.
Dit stappenplan is alleen van toepassing op situaties
waarin de omvang van de inspanning die nodig is om
het stappenplan geheel te doorlopen in een redelijke
verhouding staat tot de omvang van de investeringen. In
eenvoudige gevallen kan worden volstaan met een kwalitatieve benadering of met het doorlopen van slechts
enkele stappen. In eenvoudige gevallen kan een vergelijking tussen mogelijke maatregelen ook worden gebaseerd op basis van de kosteneffectiviteit (NeR §.).

Toepassingsgebied
aanzienlijke onderzoeksinspanning nodig. Er moet veel
informatie worden vergaard, beoordeeld en verwerkt. Vaak
zal hiervoor externe deskundigheid ingehuurd moeten
worden.
Een dergelijke inspanning is alleen lonend als het gaat om
grote investeringen in maatregelen en om wezenlijke
verschillen in milieu-effecten.
Als het gaat om een beperkte investering of een klein
verschil in milieueffect tussen de alternatieven is het meestal
geval kan het stappenplan bijvoorbeeld worden gebruikt als
hulpmiddel om een probleem in kaart te brengen, waarna
de situatie met behulp van beperkte informatie alleen kwalitatief wordt beoordeeld. Het meest relevant is meestal dat
er enkele alternatieve oplossingen worden benoemd die
kunnen worden vergeleken. Een beperkte, kwalitatieve
vergelijking kan dan voldoende zijn om tot een oordeel te
komen.
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Om deze stapsgewijze aanpak geheel te doorlopen is een

niet lonend om een uitgebreid onderzoek te doen. In zo’n

Verder is het mogelijk dat op technische of financiële
gronden of op basis van een de prioriteitenstelling in
het met het bevoegd gezag overeengekomen bedrijfsmilieuplan gekozen wordt voor een prioriteit bij de
emissiebeperking in een ander milieucompartiment.
Dit kan leiden tot het verlenen van uitstel bij het
voldoen aan de emissie-eisen van de NeR.
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Bij een integrale afweging worden de gevolgen van de
toe te passen techniek voor het milieucompartiment
lucht afgewogen tegen de effecten voor de andere
milieucompartimenten en het energiegebruik. Indien
een aanzienlijke vermindering van de emissie naar een
ander milieucompartiment mogelijk is, kan een dergelijke afweging van de milieugevolgen van een toe te
passen techniek leiden tot een tijdelijke of blijvende
versoepeling van de eisen. Deze afweging kan zowel bij
een nageschakelde techniek als bij een procesgeïntegreerde voorziening een rol spelen. Zij kan ertoe leiden
dat een hogere concentratie wordt toegestaan dan in de
algemene eisen van de NeR staat. Ook indien de restvracht na het treffen van procesgeïntegreerde maatregelen hoger is dan bij de toepassing van een nageschakelde techniek kan een integrale afweging ertoe leiden
dat hogere concentraties worden toegestaan.
Bij een procesgeïntegreerde voorziening zal overigens
veelal de afwijking van de algemene eisen van blijvende
aard zijn.

Systematische beoordeling van
procesgeïntegreerde maatregelen

2.7

2.7.3

2.7.4

2.7

Stap 
Toetsen NeR algemeen
De eerste stap behelst het toetsen van de emissies naar
de lucht aan de algemene eisen in de NeR.
Er zijn twee situaties mogelijk.
a Het blijkt dat de emissies van de  maatregelen aan
de algemene eisen van de NeR voldoen.
In dit geval is verdere toetsing niet nodig en kunnen
de  maatregelen op grond van de NeR worden
vergund. Hierbij horen eisen conform de algemene
eisen van de NeR. Hierna volgt stap .
b Het blijkt dat de emissies van de  maatregelen niet
aan de algemene eisen van de NeR voldoen. In dat
geval volgt stap .

De beoordeling valt uiteen in de volgende tussenstappen.

Stap 
Beschrijven alternatieven
Als de emissies hoger zijn dan de NeR eisen moet
worden bekeken of er alternatieven zijn. Uit onderzoek
blijkt dat het hanteren van meerdere alternatieve oplossingen leidt tot een betere beoordeling van de aangevraagde situatie. Het is van belang dat er minstens één
en bij voorkeur enkele alternatieven bekend zijn.
Van deze alternatieven moet er minstens één maatregel
zijn op basis van gebruikelijke nageschakelde technieken, die in vergelijkbare situaties zijn toegepast. Daarnaast heeft het de voorkeur dat er ook een andere
procesgeïntegreerde maatregel wordt beschreven die
leidt tot lagere emissies.

3b Toetsen van de resultaten van stap  aan de
randvoorwaarden
Deze toets houdt in dat wordt bepaald of de mogelijke
maatregelen kunnen voldoen aan de randvoorwaarden
in tussenstap a. Als wordt geconstateerd dat een mogelijke maatregel niet kan voldoen aan de randvoorwaarden moet deze worden afgewezen of zodanig worden
aangepast dat wel kan worden voldaan aan de randvoorwaarden.
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Bij het beschrijven van de maatregelen moet informatie
worden gegeven over allerlei gevolgen van de maatregel. Het gaat dan om effecten op de compartimenten
bodem, water, lucht, afval, energiegebruik, veiligheid,
geluid, geur. Daarnaast gaat het om de gevolgen voor
arbeidsomstandigheden, de inpasbaarheid in het
productieproces, effecten in de keten (op grondstoffen,
hulpstoffen, product en afvalstadium) productkwaliteit, enz. Ook is informatie nodig over de kosten.
Stap 
Uitwerken integrale afweging
Deze stap omvat de beoordeling op basis van een integrale afweging. In deze stap worden de milieueffecten
van  maatregelen eerst getoetst aan nader te bepalen
randvoorwaarden. Daarna worden de milieueffecten
ook onderling vergeleken op basis van een systeem
voor integrale afweging.

Randvoorwaarden
Randvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld bepaalde lokale
milieueisen zijn, eisen op grond van bestemmingsplannen,
financiële grenzen, enz. De randvoorwaarden kunnen een
gevolg zijn van lokaal beleid, bv bestemmingsplannen of

3a Vaststellen van de randvoorwaarden
• Beperkingen vanwege de bedrijfsvoering
• Wettelijke grenzen, beleidsmatige grenzen
• Lokale milieuvereisten (verstoring door geluid, geur,
veiligheid)
• Keuze van te beschouwen deel van de productieketen
• Keuze van te beschouwen bovenlokale milieueffecten
• Niveau van de Stand der techniek

3c Vaststellen van eventuele extra randvoorwaarden voor
de integrale afweging (IA)
Er kunnen naast de bovengenoemde randvoorwaarden
nog specifieke randvoorwaarden zijn voor de integrale
afweging of bijzondere redenen voor de keuze voor
bepaalde alternatieven. Hierbij kan worden gedacht
aan specifiek lokaal beleid of de mogelijkheden voor
compensatie van bepaalde effecten, bijvoorbeeld door
het clusteren van voorzieningen, zoals water of energie.
3d Keuze van een methode voor generieke integrale
afweging
In deze stap vindt de keuze van een methode voor integrale afweging () plaats. Hiermee wordt bedoeld dat
het toepassen van een systeem voor  een afweging
geeft in zijn algemeenheid, waarbij de specifieke
omstandigheden nog niet genoeg zijn meegewogen.
Door alle stappen in dit schema te doorlopen met
voldoende aandacht voor de specifieke lokale aspecten
en voor effecten in de keten wordt de generieke 
aangevuld tot een  voor de specifieke situatie.
Voor het uitvoeren van een weging moet een methode
worden gekozen. Er zijn verschillende methodes voor
het uitvoeren van de . In zijn algemeenheid is er niet
één methode als meest geschikt aan te wijzen. Elke
methode heeft zijn eigen merites en het hangt af van de
situatie, de beschikbare gegevens en de doelen van de
afweging welke methode dan het meest geschikt is.

van landelijk beleid, bv. eisen aan luchtkwaliteit. Belangrijk
is dat de randvoorwaarden aangeven waaraan de toe te
passen maatregelen moet voldoen.

In elk geval de volgende  methodes worden in dit
kader goed toepasbaar geacht:
• de  schaduwprijzen methode
• de  methode
• de Pré eco indicator 
• en de  methode
Een overzicht en nadere beschrijving van deze
methodes staat in bijlage ..

Stappenschema Integrale afweging van procesgeïntegreerde maatregelen

Initiatief tot investering in installaties
of maatregelen

stap 1

Voldoen
emissies na
installaties of maatregelen
aan algemene
eisen?

ja

Vergunning verlenen conform algemene eisen

nee

stap 2

Beschrijven alternatieven
Alternatief aanpassen

stap 3a

stap 3b

Vaststellen randvoorwaarden

ja

Voldoen
alternatieven aan generieke
randvoorwaarden?

nee

Kan alternatief worden
aangepast?

nee

ja

stap 3c

Vaststellen randvoorwaarden vanwege
specifieke situatie

Keuze methode integrale afweging

stap 3e

Uitvoeren generieke integrale afweging

Vergaren data

2.7

stap 3d

Alternatief afwijzen

Opstellen ingreeptabel

Berekenen potentiële milieu effect

stap 3f

stap 3g

Resultaat toetsen aan algemene en
specifieke randvoorwaarden

nee

Algemene eisen NeR opleggen

ja
PI maatregelen vergunnen en afwijken
van algemene eisen

stap 4

Voldoet
resultaat aan
Alara principe?

ja
nee

stap 5

Vergunning verlenen
Resultaat omzetten in handhaafbare
voorschriften

Vergunning
weigeren
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Is extra
emissie PI maatregelen
aanvaardbaar?

NeR april 2003

Conclusie generieke integrale afweging van
PI maatregelen en alternatieven

3e Uitvoeren van de generieke IA.
Het uitvoeren omvat drie stappen.
 Vergaren gegevens. In deze fase worden kwantitatieve gegevens verzameld over de veranderingen in
het productieproces en over de potentiële milieueffecten. Veel informatie zal al bekend zijn uit de
inventarisatieronde.
 Opstellen ingreeptabel. Op basis van de verzamelde
gegevens wordt een ingreeptabel opgesteld: een lijst
met de aard en de omvang van alle ingrepen die met
de maatregel samenhangen.
 Berekenen potentiële milieueffecten.* Op grond van
de werking van de gekozen methode worden de
potentiële milieueffecten berekend en gescoord. Dit
leidt per alternatief tot een integrale eindscore voor
de milieubelasting.

2.7

3f Toetsen resultaat generieke IA aan criteria en eventuele
randvoorwaarden.
De resultaten van de systematische beoordeling moeten
eventueel nog worden getoetst aan de randvoorwaarden van punt c.
De integrale afweging is uitgevoerd op een generiek
niveau, dat wil zeggen voor een algemene situatie. Die
algemene afweging moet nog worden vertaald naar het
oordeel voor de specifieke situatie Dit gebeurt door te
toetsen aan de specifieke randvoorwaarden die in stap
c zijn bepaald. Het resultaat is een oordeel over de
specifieke integrale afweging.
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Conclusie uit methode
Er is geen methode die tot een definitieve generieke slotsom
leidt. Voor elke specifieke situatie zal de generieke integrale
afweging moeten worden aangevuld met randvoorwaarden
voor de specifieke situatie. De conclusie kan in de ene situatie dus anders zijn dan in de andere. Het voordeel van het
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inzetten van een methode voor de IA is dat hierdoor de
afweging wordt gestructureerd en dat de aspecten die hierbij van belang zijn zichtbaar worden gemaakt.

3g Conclusie
In deze stap wordt de conclusie vastgesteld. Als is
gebleken dat de extra emissies naar de lucht vanwege 
maatregelen niet aanvaardbaar zijn in vergelijking met
de gevolgen van nageschakelde technieken dan moeten
de algemene eisen worden opgelegd, onder verwijzing
naar het toepassen van nageschakelde technieken. Als
de conclusie is dat de extra emissies wel aanvaardbaar
zijn dan worden eisen opgesteld op basis van de 
maatregelen, op basis van gemotiveerd afwijken van de
algemene eisen.
* In het spraakgebruik van de methoden voor integrale
afweging worden de hier bedoelde milieueffecten aangeduid als
‘potentiële’ milieueffecten.

Stap 
Toets aan ALARA principe
Dit is een algemene toets van de conclusie van de derde
stap en van de beoogde emissie-eisen aan het 
principe (NeR §..). Hierbij kunnen eventuele
andere aspecten een rol spelen die in eerste instantie
buiten de afweging zijn gebleven. Eén van die aspecten
is de kosteneffectiviteit (NeR §.).
Stap 
Opstellen vergunningvoorschriften
In deze stap wordt bepaald op welke wijze de beoogde
maatregelen en de beoogde emissieniveaus op een
handhaafbare manier in de vergunning worden opgenomen. Dit moet leiden tot het definiëren van de
grootheden die voor de handhaving van de eis moeten
worden bepaald.

2.8

VOS-emissies

2.8.1

Definities van VOS

Milieueffecten van VOS-emissies

Het terugdringen van emissies van vluchtige organische stoffen () is nodig voor het bestrijden van
pieken in de concentratie van ozon in de onderste
lagen van de atmosfeer. Ozon op leefniveau wordt
gevormd bij de afbraak van koolwaterstoffen in aanwezigheid van zonlicht en x. Bij bepaalde weersomstandigheden leidt dit tot een concentratiepiek. Ozon is
een belangrijke component van smog. Hoge concentraties ozon leiden tot schade aan onder andere gewassen
en kunnen gezondheidsproblemen bij mensen veroorzaken.

Internationaal beleid

Voor het terugbrengen van de ozonconcentratie tot op
het niveau dat geen nadelige effecten meer optreden, is
een vergaande reductie van -emissies nodig. Ozonvorming is een grensoverschrijdend probleem en wordt
dan ook in internationaal kader aangepakt. Op grond
van het --protocol () zijn de Europese
landen verplicht tot een reductie van -emissies. In
aansluiting hierop heeft elke lidstaat in het kader van
de -richtlijn (: National Emission Ceiling) een
emissieplafond voor o.a.  toebedeeld gekregen dat
in  niet overschreden mag worden. Voor Nederland is dit plafond vastgesteld op  kton. Daarnaast
heeft de Europese Unie een Oplosmiddelenrichtlijn
(//) opgesteld om de -emissie beperkende
maatregelen voor inrichtingen in de lidstaten te harmoniseren. De implementatie van deze richtlijn in
Nederland in de vorm van het Oplosmiddelenbesluit
omzetting --richtlijn milieubeheer (Staatsblad
, ) vormt de wettelijke basis voor de eisen aan
de -emissies als gevolg van een aantal activiteiten.
In §... is dit besluit toegelicht. Verder worden er
binnen Europa vanaf  grenswaarden gesteld (richtlijn Verfproducten //) aan het aandeel
vluchtige organische stoffen in verfproducten die in de
lidstaten op de markt worden gebracht. Deze grenswaarden gelden voor decoratieve verven en verven die
worden gebruikt voor het overspuiten van auto’s. Vanaf
 worden de grenswaarden voor decoratieve verven
aangescherpt. In  wordt besloten of ook de grenswaarden voor het overspuiten van auto’s worden aangescherpt.
Als laatste worden in het kader van de -richtlijn
(= Integrated Pollution Prevention and Control)
zogeheten s ( Reference Documents) opgesteld. Er zullen s worden opgesteld voor elke
industriële activiteit die genoemd wordt in bijlage  van
de -richtlijn, in totaal zijn dit er ongeveer . In
een aantal s is informatie opgenomen over de
stand der techniek bij activiteiten waarbij -emissies
optreden. Informatie over hoe de s in Nederland
bij de vergunningverlening moeten worden toegepast,
is te vinden in §.. De relatie tussen de s en het
nationale -beleid wordt in de volgende paragraaf
verder toegelicht.
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2.8.2

2.8.3

2.8

In Nederland hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken de volgende definitie van vluchtige organische
stoffen () te hanteren.
Een vos is een organische verbinding van antropogene
aard met uitzondering van methaan, die bij , K een
dampspanning heeft van , kPa of meer of onder de
specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare
vluchtigheid heeft. Hierbij wordt onder een organische
verbinding een verbinding verstaan die ten minste het
element koolstof bevat en daarnaast nog één of meer van
de volgende elementen: waterstof, halogenen, zuurstof,
zwavel, fosfor, silicium of stikstof, met uitzondering van
koolstofoxiden, anorganische carbonaten en bicarbonaten.
Deze definitie wordt gehanteerd voor concentraties van
 in luchtstromen of voor -gehaltes in producten.
Ook voor de bepaling van de grootte van de jaarvrachten wordt deze definitie gehanteerd. Aangezien in deze
definitie methaan wordt uitgezonderd, wordt in de
praktijk niet gesproken van  maar van nietmethaan- ().
De -richtlijn Verfproducten (//), waarin
vanaf  eisen aan de maximale -gehaltes in
decoratieve verven en autoschadeherstelproducten
worden gesteld, hanteert een afwijkende definitie.
Binnen de -richtlijn Verfproducten worden alle
organische verbindingen met een kookpunt van
minder dan of gelijk aan ° als  gedefinieerd. In
de praktijk leidt deze definitie tot weinig verschillen
met de hiervoor genoemde definitie.
Daarnaast hebben overheid en bedrijfsleven afspraken
gemaakt over de bepaling van de -emissies bij
opslag, overslag en transport binnen de raffinaderijen,
chemie en onafhankelijke tankopslagbedrijven en bij
lekverliezen binnen inrichtingen van de procesindustrie. Bij de bepaling van deze emissies mag in
plaats van , kPa een dampspanning van  kPa bij
,  als ondergrens worden gehanteerd, of een
vergelijkbare vluchtigheid onder de specifieke gebruiksomstandigheden (bijvoorbeeld bij een andere opslagtemperatuur). Verder zijn er in de NeR een aantal
maatregelen opgenomen die niet gelden voor  in
het algemeen maar die gelden voor  met een
dampspanning hoger dan  kPa (zie bijvoorbeeld
§..).

Naast de problematiek met betrekking tot ozonvorming op leefniveau kunnen vluchtige organische stoffen bij hoge concentraties (zoals die kunnen voorkomen op de werkplek) ook een direct effect op de
gezondheid hebben. Langdurige blootstelling aan hoge
concentraties van deze stoffen kan bijvoorbeeld leiden
tot beschadiging van het zenuwstelsel, het Organisch
Psychosyndroom of ook wel ‘schildersziekte’ genoemd.
Naast deze neurotoxische eigenschappen van  zijn
er ook bepaalde vluchtige organische stoffen met
carcinogene of mutagene eigenschappen.

2.8.4

Nationaal beleid

2.8
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Het nationale beleid ten aanzien van de reductie van de
emissie van vluchtige organische stoffen was in de
periode  t/m  voor een belangrijk deel ingevuld door het project . Aan dit project is op
 december  een einde gekomen (zie Eindrapportage ). Dit project heeft een belangrijke rol
gespeeld bij vergunningverlening en was opgezet in
overleg tussen rijksoverheid, lagere overheden, bedrijfsleven en consumentenorganisaties. Met dit project
werd beoogd de -emissie van de doelgroepen industrie, energie, raffinaderijen, handel, diensten, overheid
(), bouw en consumenten in totaal met % te
reduceren. Deze doelstelling was aan het einde van het
jaar  gerealiseerd. In de periode na  staat het
nationale beleid voor de -emissies in het teken van
de -richtlijn (: National Emission Ceiling). Op
basis van de -richtlijn heeft elke lidstaat in Europees verband een emissieplafond voor onder andere
 toebedeeld gekregen voor het jaar . Voor
Nederland mogen de -emissies van de bovengenoemde doelgroepen van het -project, aangevuld met de -emissies van verkeer en landbouw in
het jaar  niet hoger zijn dan  kton. In het -
is voor deze doelgroepen een inspanningsverplichting
opgenomen die leidt tot een totale emissie van  kton
in het jaar . Deze inspanningsverplichting betekent voor de doelgroepen industrie, energie, raffinaderijen,  en bouw een reductie van de emissies met
% in het jaar  ten opzichte van de emissie in het
jaar . De verschillende branche-organisaties onder
deze doelgroepen hebben op verzoek van  een
-reductieplan opgesteld waarin zij aangeven hoe
(met welke maatregelen) zij hun emissie in het jaar
 met % verminderen ten opzichte van de emissie
die zij in  op basis van de zekere maatregelen uit
het -project hadden moeten bereiken. Deze
-reductieplannen zijn samengevoegd in een Nationaal Reductieplan . Dit Nationaal Reductieplan
 wordt zoveel mogelijk via bestaand instrumentarium geïmplementeerd (Oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn milieubeheer, doelgroepconvenanten, .-amvb’s, arboconvenanten en de NeR).
Naast het Nationaal Reductieplan  kunnen er ook
s in het kader van de Europese -richtlijn van
toepassing zijn. Bij elke  wordt een korte oplegnotitie vastgesteld. Deze is bedoeld om de vergunningverlener te informeren over de toepassing van de . De
 wordt vervolgens samen met de oplegnotitie
opgenomen in de NeR. Mocht blijken dat een , de
uitvoering van de -reductieplannen uit het Nationaal reductieplan  doorkruist, dan zal de Stuurgroep  aan  een aanbeveling doen over hoe
hiermee kan worden omgegaan. Dit zal vervolgens in
de oplegnotitie worden verwoord.
De verschillende instrumenten zullen hieronder achtereenvolgens worden toegelicht. Aan de -maatregelen
in de NeR wordt in §.. uitleg gegeven.

...

Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOSrichtlijn milieubeheer

Inleiding
De Richtlijn inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen ten gevolge van het
gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde
werkzaamheden en in installaties, nr. // is in
Nederland geïmplementeerd middels het Oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn milieubeheer
hierna te noemen Oplosmiddelenbesluit (Staatsblad
, ) en twee ministeriële regelingen, te weten:
de Regeling oplosmiddelenboekhouding en metingen
-emissies (Staatscourant ,  augustus ) en
de Regeling aanduiding NeR (Staatscourant ,
 augustus ).
De eisen uit het Oplosmiddelenbesluit
Het Oplosmiddelenbesluit is van toepassing op een
twintigtal industriële activiteiten, voor zover het jaarlijkse oplosmiddelverbruik boven de in het besluit
genoemde drempelwaarde valt. In het volgende overzicht zijn de betreffende activiteiten, inclusief de drempelwaarde, vermeld.
Cat

Activiteit

Drempelwaarde
(oplosmiddelverbruik
in ton/jaar)

1
2
3

Heatsetrotatie-offsetdruk
Illustratiediepdruk
Andere rotatiediepdruk, flexografie,
rotatiezeefdruk, lamineer- of
lakeenheden
Rotatiezeefdruk op textiel/karton
Oppervlaktereiniging met stoffen
waar één of meer van de R-zinnen
R45, R46, R49, R60 en R61 of R40
(gehalogeneerde verbindingen)
aan zijn toegekend
Overige oppervlaktereiniging
Coating voertuigen (<15 ton) en
overspuiten voertuigen
Bandlakken
Andere coatingprocessen, waaronder metaal-, kunststof-, textiel-,
film- en papiercoating
Coating van wikkeldraad
Coating van hout
Chemisch reinigen
Impregneren van hout
Coating van leer
Fabricage van schoeisel
Lamineren van hout en kunststof
Het aanbrengen van een lijmlaag
Vervaardiging van coatingpreparaten, lak, inkt en kleefstoffen
Bewerking van rubber
Extractie van plantaardige oliën en
van dierlijke vetten en raffinage
van plantaardige oliën
Vervaardiging van geneesmiddelen

15
25
15

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

30
1

2
0,5
25
5

5
15
geen drempelwaarde
25
10
5
5
5
100
15
10

50

Is het oplosmiddelverbruik van een activiteit hoger dan
de drempelwaarde, dan zijn de eisen uit het besluit van
toepassing. Deze eisen gelden voor nieuwe situaties
vanaf april , het tijdstip waarop het besluit van
kracht is geworden, en vanaf  oktober  voor
bestaande situaties.

Er zijn drie typen emissie-eisen te onderscheiden:
emissiegrenswaarden aan afgassen, diffuse emissiegrenswaarden en totale emissiegrenswaarden. In het
besluit is de mogelijkheid opgenomen om, in plaats
van te voldoen aan de emissiegrenswaarden, een
reductieprogramma te volgen waarmee de emissie in
dezelfde mate wordt beperkt als door toepassing van de
emissiegrenswaarden zou gebeuren. Onder andere
inrichtingen die door brongerichte maatregelen een
forse emissiereductie bewerkstelligen maar waarvan de
restemissie wellicht niet aan de emissieconcentratieeisen van het besluit voldoet, kunnen gebruik maken
van deze mogelijkheid. Verder is in het besluit de
verplichting tot het bijhouden van een oplosmiddelenboekhouding opgenomen.

...
.-amvb’s
Er zijn vijf verschillende amvb’s opgesteld op basis van
artikel . van de Wet milieubeheer waarin de emissies een belangrijke rol spelen, te weten:
 Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
 Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer
 Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer
 Besluit jachthavens milieubeheer
 Besluit tankstations milieubeheer
In de eerste vier genoemde amvb’s worden eisen gesteld
aan de manier waarop de -emissies moeten worden
teruggedrongen en wordt een oplosmiddelenboekhouding voorgeschreven. In het Besluit tankstations
worden maatregelen voorgeschreven voor de beperking
van de emissie van benzine via dampretourmaatregelen. De eisen met betrekking tot -emissies in deze
amvb’s zijn ook vaak goed toepasbaar op vergunningplichtige bedrijven uit de overeenkomstige sector, die
per definitie niet onder deze amvb’s vallen.

...
Arbeidsomstandighedenwetgeving
In verband met de effecten van vluchtige organische
stoffen op de werknemers zijn er in het kader van de
Arbeidsomstandighedenwet aan de Arbeidsomstandighedenregeling voor verschillende branches vervangingsregelingen toegevoegd. Zo zijn er eisen gesteld aan
de maximale -gehaltes van de producten die
gebruikt mogen worden bij lijmen en verven in
binnenhuissituaties; er zijn eisen gesteld aan bepaalde
producten die worden gebruikt bij offsetdrukken, zeefdrukken, illustratiediepdrukken, verpakkingsdiepdrukken en flexodrukken, aan de producten die worden
gebruikt bij het herstellen van autoschade en aan de
coatings die worden gebruikt in de timmerindustrie.
Voor de meubelsector zal in  een vervangingsregeling in werking treden in aansluiting op het arboconvenant dat met deze sector is afgesloten.
...

Relatie tussen nationale wetgeving en
de NeR
De hiervoor genoemde wetgeving voor vluchtige organische stoffen kan niet los gezien worden van de maatregelen die in §. van de NeR zijn opgenomen.
In deze paragraaf zal de relatie tussen deze wetgeving en
de NeR worden aangegeven.
Het Oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn
milieubeheer stelt emissiegrenswaarden aan een twintigtal industriële activiteiten. In het besluit is de mogelijkheid opgenomen om, in plaats van te voldoen aan
de emissiegrenswaarden, een reductieprogramma te
volgen waarmee de emissie in dezelfde mate wordt
beperkt als door toepassing van de emissiegrenswaarden
het geval zou zijn geweest. Voor zover deze activiteiten
ook in §. van de NeR worden genoemd dient de activiteit in ieder geval aan de eisen (via de emissiegrenswaarden of het reductieprogramma) uit het Oplosmiddelenbesluit te voldoen. De -maatregelen uit de
NeR kunnen dan gebruikt worden om aan deze eisen te
voldoen. Deze maatregelen kunnen als nadere eis in de
vergunning worden opgenomen mits zij niet verder
gaan dan de eisen van het Oplosmiddelenbesluit.
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Verdergaand nationaal beleid
Het Oplosmiddelenbesluit stelt eisen aan de -emissies veroorzaakt door een twintigtal industriële activiteiten. Tot op heden kunnen de -maatregelen zoals
genoemd in paragraaf . van de NeR alleen gebruikt
worden om aan de eisen uit het besluit te voldoen. Er
mogen met de NeR geen eisen worden gesteld die
verder gaan dan de eisen uit het besluit.

...
Besluit vluchtige organische Stoffen Wms
Het Besluit vluchtige organische stoffen Wms (met
name gericht op certificering van verfspuiters en hoogrendement luchtspuitapparatuur) dat op  januari 
van kracht werd, zal worden ingetrokken. Het
ontwerp-besluit tot intrekking is gepubliceerd in de
Staatscourant ( januari ). Tot de definitieve
intrekking blijven het -besluit Wms en de onderliggende regelingen echter wel ongewijzigd van kracht.

2.8

Oplosmiddelenboekhouding
De Oplosmiddelenboekhouding is een handig instrument dat in geval van het Oplosmiddelenbesluit tot
doel heeft om aan te tonen dat aan het besluit wordt
voldaan. In de Regeling oplosmiddelenboekhouding en
metingen -emissies wordt aangegeven welke gegevens de oplosmiddelenboekhouding minimaal dient te
bevatten. Voor het correct opstellen van een oplosmiddelenboekhouding in verschillende situaties worden in
het door InfoMil opgestelde informatieblad over het
Oplosmiddelenbesluit belangrijke hulpmiddelen gegeven (zie www.infomil.nl)

Daarnaast kunnen sommige bedrijven (zoals kleine
grafische bedrijven) onder het Besluit detailhandel en
ambachtsbedrijven milieubeheer vallen. In dit besluit
zijn echter geen specifieke eisen met betrekking tot de
-emissies opgenomen. Via de milieubeleidsovereenkomst voor de grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen gelden de daarin opgenomen -maatregelen
ook voor deze bedrijven.

In het Nationaal Reductieplan  is voor de verschillende branches een scala aan maatregelen opgenomen.
Voor zover deze maatregelen niet in een werkboek van
een convenant kunnen worden opgenomen en voorzover zij niet bedrijfsspecifiek zijn, zijn zij in §. van
de NeR opgenomen. Bedrijfsspecifieke maatregelen
dienen ofwel in de bedrijfsmilieuplannen (’s) van
de bedrijven te worden opgenomen of via de vergunning van deze bedrijven te worden voorgeschreven.
Ook kan men in overleg tussen bedrijf en overheid er
voor kiezen om doelvoorschriften in de vergunning op
te nemen in plaats van de genoemde maatregelen,
indien dit tot een vergelijkbaar resultaat leidt.
De eisen uit de .-amvb’s kunnen door het bevoegd
gezag worden gebruikt als informatiebron over de
stand der techniek in een betreffende branche. Eisen
die in deze amvb’s worden genoemd kunnen (indien
van toepassing voor dat bedrijf ) ook als eis in de
milieuvergunning worden opgenomen. Eisen die
vanuit de Arbeidsomstandighedenregeling worden
opgelegd kunnen niet zonder meer in de milieuvergunning worden opgenomen.
2.8.5

De VOS-maatregelen in de NeR

2.8
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...
Inleiding
Het project  is op  december  beëindigd. Om de verworvenheden van  vast te
houden in het -reductiebeleid van na het jaar 
is er onder andere voor gekozen om de maatregelen
voor inrichtinggebonden activiteiten in de NeR onder
te brengen. In §. zijn deze maatregelen weergegeven
en toegelicht. Daarnaast zijn in de -reductieplannen die door de branches zijn opgesteld in het kader
van het emissieplafond voor  maatregelen ter
vermindering van de -emissie opgenomen. Ook
deze maatregelen zijn zoveel mogelijk ondergebracht in
de NeR. Een uitzondering wordt gevormd voor die
sectoren waarvoor de maatregelen van ofwel 
of het Nationaal Reductieplan  in een werkboek of
handboek met milieumaatregelen behorende bij een
doelgroepconvenant zijn opgenomen. Voor deze sectoren is in de NeR een verwijzing gemaakt naar het doelgroepconvenant.
...
Werkingssfeer
Per onderscheiden broncategorie zijn maatregelen overeengekomen. Deze maatregelen gelden in beginsel voor
alle bedrijven die de betreffende activiteit uitvoeren,
ongeacht de omvang. Deze aanpak verschilt wezenlijk
van de algemene systematiek van de NeR, waarin eisen
pas gaan gelden op het moment dat een bepaalde
ondergrens wordt overschreden. Het feit dat maatregelen voor zowel ‘grote’ als ‘kleine’ bedrijven gelijkluidend zijn, brengt met zich mee dat het bevoegd gezag
zich steeds moet afvragen of een bepaalde maatregel
redelijkerwijs door een individueel bedrijf getroffen
kan worden. In §.., waarin de aanpak bij vergunningverlening is beschreven, wordt hier nader op
ingegaan.

...
Typen maatregelen
Voor de bestrijding van -emissies is in het 
programma en daarna in het Nationaal Reductieplan 
een groot scala aan maatregelen genoemd, variërend van
good housekeeping, tot procesgeïntegreerde en productgerichte maatregelen. Deze maatregelen zijn geformuleerd voor zowel activiteiten binnen inrichtingen, als voor
activiteiten buiten inrichtingen. In de bijzondere regeling
-maatregelen van de NeR (§.) zijn uitsluitend de
maatregelen opgenomen die betrekking hebben op activiteiten binnen inrichtingen. Verder wordt bij de maatregelen een onderscheid gemaakt in zekere en voorwaardelijke/onzekere maatregelen. Voor zekere
maatregelen op inrichtingniveau geldt, dat sommige
direct kunnen worden ingevoerd; voor andere maatregelen is een nadere technische omschrijving nodig. Voor
veel maatregelen is deze omschrijving beschikbaar in de
vorm van publicaties, zoals factsheets. Daar waar dit het
geval is, is dat in §. aangegeven (zie ook §...). Voor
voorwaardelijke maatregelen geldt, dat deze alleen dan
worden uitgevoerd, wanneer aan een aantal voorwaarden
is voldaan. Wanneer deze voorwaarden op lokaal niveau
kunnen worden ingevuld, zijn deze maatregelen, inclusief
de voorwaarden, eveneens in §. opgenomen (zie ook
§...). Daarnaast zijn in §. nog maatregelen opgenomen die op sectorniveau zeker zijn maar op individeel
bedrijfsniveau voorwaardelijk of onzeker zijn.
2.8.6

Aanpak bij vergunningverlening voor
VOS-maatregelen in de NeR

...
Inleiding
De -maatregelen, die voor het overgrote deel brongericht zijn, zijn vastgelegd op bedrijfstakniveau, maar
worden door individuele bedrijven uitgevoerd. De
uitvoering op bedrijfsniveau moet in de milieuvergunning worden vastgelegd. In deze paragraaf staat uitgelegd op welke manier de vertaling van de maatregelen
naar eisen voor een individueel bedrijf kan worden
gemaakt. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:
• in overleg met het bedrijf vaststellen welke maatregelen direct kunnen worden genomen en in de vergunning kunnen worden vastgelegd;
• de mogelijkheid tot uitvoering van overige maatregelen moet nader worden onderzocht; in §... is de
werkwijze bij een onderzoeksverplichting toegelicht.
...

Aanpak bij zekere maatregelen die op
inrichtingniveau zijn geformuleerd
Zekere maatregelen kunnen in vrijwel alle gevallen direct
in de vergunning worden voorgeschreven. Het kan echter
ook voorkomen dat in een specifieke situatie het voorschrijven van de maatregel het bedrijf in grote problemen
brengt. In deze gevallen geldt dat het bevoegd gezag een
afweging moet maken of de maatregel in redelijkheid kan
worden gevraagd. In §. staat uitgelegd onder welke
voorwaarden gemotiveerd van de eisen kan worden afgeweken. Hierbij moeten echter wel de eisen (voldoen aan
emissiegrenswaarden of het reductieprogramma) uit het
Oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn milieubeheer (zie §....) in acht worden genomen.

...

Aanpak bij voorwaardelijke maatregelen die
op inrichtingniveau zijn geformuleerd
Voorwaardelijke maatregelen zijn maatregelen die pas
kunnen worden genomen op het moment dat aan
bepaalde voorwaarden is voldaan. In §. zijn deze
voorwaarden bij de verschillende voorwaardelijke
maatregelen vermeld. Tijdens het vooroverleg over de
vergunningaanvraag zal moeten worden bekeken of
aan de voorwaarden wordt voldaan. Is dit het geval,
dan kan de maatregel direct in de vergunning worden
voorgeschreven. Is dit (nog) niet het geval, dan zal hier
nader onderzoek naar moeten worden gedaan. In
§... is de werkwijze bij een onderzoeksverplichting
toegelicht.

...

...
Bestaande en nieuwe bedrijven
Wanneer in het kader van het vooroverleg over een
vergunningaanvraag bij een bestaand bedrijf de te treffen -reducerende maatregelen aan de orde worden
gesteld, is het van belang te kijken naar de maatregelen
die het bedrijf in het verleden al of niet reeds heeft
getroffen. Uitgangspunt is het bereiken van een emissiereductie door het treffen van, bij voorkeur, brongerichte maatregelen.
Voor nieuwe bedrijven geldt, dat deze ten minste
moeten voldoen aan de maatregelen die voor bestaande
bedrijven gelden.
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Relatie VOS-maatregelen en algemene eisen
uit §.
De zekere -reductiemaatregelen uit §. gaan voor
de algemene emissie-eisen uit §.. Dit houdt in, dat
vergunningvoorschriften voor installaties waarvoor
maatregelen zijn geformuleerd, worden gebaseerd op
§. en dat concentratie-eisen ontleend aan §.. niet
meer gehanteerd mogen worden. Hiermee is voorkomen, dat de brongerichte aanpak wordt gehinderd
door voorschriften met concentratie-eisen. Hierop
gelden de volgende uitzonderingen:
a wanneer er sprake is van emissie van vluchtige organische stoffen die volgens §. een minimalisatieverplichting kennen, dient altijd los van de maatregelen
uit §. te worden bezien of aanvullende maatregelen volgens de stand der techniek mogelijk zijn;
b wanneer de maatregelen uit §. ontoereikend zijn
om problemen in relatie tot wettelijke luchtkwaliteitseisen of geurhinder op te lossen, kunnen verdergaande maatregelen worden geëist. In §. is aangegeven hoe dit in de vergunning is uit te werken;
c wanneer in §. maatregelen zijn opgenomen in de
vorm van nageschakelde technieken, moeten de
gekozen technieken voldoen aan de stand der techniek; in §. zijn de algemene emissie-eisen voor
nageschakelde technieken weergegeven.

2.8

...
Aanpak bij maatregelen op sectorniveau
Wanneer een bepaalde maatregel als sectordoelstelling
is geformuleerd, is het de bedoeling dat de vergunningverlener in overleg met het bedrijf vaststelt of het
bedrijf deze maatregel kan implementeren of gemotiveerd voor andere -reducerende maatregelen kiest.
De sector-maatregelen zijn met name geformuleerd
voor díe sectoren waar de gewenste bronaanpak wordt
ingevuld door het overschakelen op -arme producten (zoals verf en reinigingsmiddelen). In de praktijk is
gebleken, dat het uitvoeren van op sector niveau zekere
productgerichte maatregelen bij individuele bedrijven,
vanwege bedrijfsspecifieke kenmerken, minder eenvoudig was. Dit heeft te maken met de grote verschillen
tussen de te lakken of te reinigen producten, de rol van
opdrachtgevers en de gestelde eisen aan de productkwaliteit. -arme producten die bij het ene bedrijf
goed toepasbaar zijn, blijken bij andere bedrijven uit
dezelfde sector problemen op te leveren. Dat betekent
dat het niet mogelijk is om zekere productgerichte
maatregelen zonder meer direct door te vertalen naar
individuele bedrijven. In de meeste gevallen moeten op
individueel bedrijfsniveau voorwaarden of technische
onzekerheden worden weggenomen. In het overleg met
het bedrijf zal het bevoegd gezag de vraag moeten stellen in hoeverre het mogelijk is om brongerichte maatregelen te treffen; concreet betekent dit, dat het bedrijf
zal moeten aangeven of overschakelen op -arme
producten mogelijk is. Om deze informatie te kunnen
verstrekken zal het bedrijf in veel gevallen een onderzoek naar de mogelijke maatregelen moeten uitvoeren.
Dit onderzoek kan uiteenlopen van het maken van
afspraken met opdrachtgevers over de acceptatie van
producten met -arme lakken tot de ontwikkeling
door producenten/ leveranciers van nieuwe, respectievelijk de aanpassing van reeds ontwikkelde, -arme
producten.
In de vorige paragraaf is uitgelegd hoe de relatie ligt
tussen de onderzoeksverplichting en vergunningverlening. Uiteindelijk zal de inspanning van de individuele
bedrijven ertoe moeten leiden dat de sectorafspraken
over de beoogde emissiereductie worden behaald.

...
Aanpak bij treffen alternatieve maatregel
Het kan voorkomen, dat een bedrijf een andere maatregel wil treffen, dan die is vastgelegd in §.. Dit kan
worden toegestaan, mits de alternatieve maatregel een
vergelijkbare emissiereductie tot gevolg heeft als de
afgesproken maatregel. Het bedrijf moet ten eerste
motiveren waarom is afgeweken en vervolgens aantonen dat de alternatieve maatregel een vergelijkbare
-reductie oplevert. De bestaande wetgeving moet
daarbij uiteraard in acht worden genomen.

2.8

...
Aanpak bij onderzoeksverplichting
Voordat brongerichte maatregelen kunnen worden
voorgeschreven, is het nodig de toepasbaarheid van de
maatregel in de te vergunnen situatie vast te stellen. Bij
het vooroverleg kan het bevoegd gezag verlangen, dat
in de vergunningaanvraag ook de mogelijkheid tot
invoering van die maatregel wordt beschreven, waarbij
tevens is aangegeven hoe en op welke termijn de maatregel zal worden getroffen. Is het voor een bedrijf niet
mogelijk om in de vergunningaanvraag inzicht te
verschaffen in de toepassing van brongerichte maatregelen, dan kan in de vergunning een onderzoeksverplichting worden opgenomen. De resultaten hiervan moeten worden vastgelegd in een plan van aanpak.
Dit plan moet een beschrijving geven van de huidige
-emissie, de relevante processen en de mogelijkheden de -emissie te beperken. Daarnaast moet
worden aangegeven welke belemmeringen het toepassen van maatregelen in de weg staan en of en zo ja hoe
deze belemmeringen kunnen worden weggenomen.
Als laatste is het van belang dat de termijnen waarbinnen één en ander zal zijn gerealiseerd zijn aangegeven.
Tot het moment dat alle maatregelen zijn ingevoerd,
moet een plan van aanpak jaarlijks worden geactualiseerd. Het plan van aanpak vormt de basis voor de
vergunningvoorschriften; is het plan van aanpak een
deel van de vergunningaanvraag, dan kunnen de
voorschriften op basis hiervan worden geformuleerd;
wordt het plan van aanpak na vergunningverlening
opgesteld, dan kan het een aanleiding zijn om tot actualisatie van de vergunning over te gaan.
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...
Aanpak bij keuze voorschriften
Omdat een groot deel van het beleid ten aanzien van
de reductie van -emissies als maatregel is geformuleerd, wordt in veel gevallen de maatregel als middelvoorschrift in een vergunning opgenomen. De Wet
milieubeheer spreekt echter een voorkeur uit voor doelvoorschriften, waarbij het de verantwoordelijkheid van
de inrichtinghouder is, zodanige maatregelen te treffen
dat de gestelde doelen worden behaald. Binnen het
-beleid is een dergelijke aanpak ook mogelijk, mede
gezien het feit dat in het Oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn milieubeheer een groot aantal
eisen in de vorm van een productgerelateerde emissieeis is geformuleerd.
...
Integrale afweging
In het bestaande -beleid is een duidelijke voorkeur
uitgesproken voor de vermindering van -emissies
door brongerichte maatregelen. Nageschakelde en/of
procesgeïntegreerde technieken komen aan de orde als
het niet mogelijk is om brongerichte maatregelen toe te
passen. Deze volgorde is op zich logisch omdat brongerichte maatregelen in de meeste gevallen zowel milieuhygiënisch alsook kostentechnisch de beste resultaten
opleveren.

In de praktijk is echter gebleken, dat in specifieke
bedrijfssituaties nageschakelde technieken uit milieuhygiënische en kostentechnisch oogpunt gelijkwaardig
of zelfs beter kunnen zijn dan brongerichte maatregelen. Deze aspecten maken een integrale afweging noodzakelijk. Hierbij moeten ook de arbeidsomstandigheden niet uit het oog worden verloren. Het resultaat van
deze afweging kan zijn, dat nageschakelde en/of procesgeïntegreerde technieken milieuhygiënisch en/of
kostentechnisch gelijkwaardig zijn of zelfs beter
kunnen scoren dan brongerichte maatregelen. In die
specifieke gevallen kan van de voorkeur voor brongerichte maatregelen afgeweken worden en behoort
toepassing van andere maatregelen tot de mogelijkheden. De motivatie voor het gebruik van nageschakelde
en/of procesgeïntegreerde technieken in plaats van
brongerichte maatregelen moet wel door het bedrijf
aangeleverd worden.

2.9

Geur

2.9.2

2.9.1

Algemene aanpak

Het bevoegd gezag stelt in een specifieke situatie het
acceptabele hinderniveau vast ter plaatse van objecten
die beschermd moeten worden tegen geuroverlast.
Over het algemeen zijn dit objecten die horen bij de
leef- en woonomgeving. Naast woningen kunnen dit
ook andere locaties zijn waar mensen zich gedurende
langere tijd bevinden en waar blootstelling aan geur tot
hinder kan leiden, zoals ziekenhuizen, bejaarden- en
verpleegtehuizen en recreatiegebieden.
Hoewel in principe alle geurgevoelige objecten
beschermd horen te worden tegen geuroverlast, kunnen
wel verschillen in het niveau van bescherming worden
gehanteerd. Voor een bedrijfswoning kan bijvoorbeeld
een hoger acceptabel hinderniveau gehanteerd worden
dan voor aaneengesloten woonbebouwing. In dergelijke
situaties is de afweging tussen de te verwachten vermindering van de hinder en de redelijkheid van het uitvoeren van maatregelen belangrijk.

Voor wat het opstellen betreft van vergunningvoorschriften voor het bestrijden van geuroverlast is de
aanpak in de NeR gebaseerd op de brief van de minister van  van  juni . In deze brief heeft de
minister de nieuwe lijnen van het geurbeleid uiteengezet. De essentie van dit beleid is dat het bevoegd
gezag vaststelt welk niveau van geurhinder in een
bepaalde situatie nog acceptabel is, en dat maatregelen
ter bestrijding van geuroverlast moeten worden bepaald
in overeenstemming met het -principe.
Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau
geeft de NeR de hindersystematiek (zie §.). Met
behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast
worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere
regeling.

Geurconcentraties worden in laboratoria volgens de
NVN2820 gemeten in Europese geureenheden: odour
units, ofwel ouE /m3. In de dagelijkse praktijk worden geurconcentraties in Nederland uitgedrukt in een andere grootheid, namelijk in geureenheden, ge/m3. Tussen deze twee
grootheden geldt een vaste verhouding:
1 ouE/m3 = 2 ge/m3.

Bij geur gaat het veelal om een combinatie van organische stoffen in (zeer) lage concentraties. De vereiste
mate van bestrijding is met name afhankelijk van de
hinder. De geurgewaarwording hangt af van uiteenlopende factoren, die stof-, tijd-, plaats- en persoonsgebonden kunnen zijn. Hiervan zijn blootstellingsduur
en blootstellingsfrequentie, intensiteit en geurwaardering de belangrijkste.

Na het vaststellen van te beschermen objecten stelt de
vergunningverlener de geuremissie vanwege het toegepaste proces vast. Hierbij wordt de geuremissie van het
toegepaste proces afgewogen tegen de mate van resulterende resthinder. Het uitgangspunt voor de beoordeling is het proces volgens de stand der techniek zónder
geurbestrijdingstechnieken. Op basis hiervan worden
de mogelijkheden beoordeeld om de hinder weg te
nemen c.q. zoveel mogelijk te beperken. Bedrijven
dienen zelf aan te geven welke emissiebeperkende
maatregelen mogelijk zijn en welk effect daarvan mag
worden verwacht.
De vergunningverlener maakt een afweging conform
het -principe op basis van de door het bedrijf
voorgestelde geurbestrijdingsmaatregelen en de volgens
de systematische aanpak verkregen gegevens over de
maximaal toelaatbare hinder. Indien de maatregelen
volgens de stand der techniek van het betreffende
proces niet voldoende zijn om ontoelaatbare hinder te
voorkomen, zullen verdergaande geurbestrijdingstechnieken nodig zijn.
Het niveau dat volgens deze aanpak is vastgesteld is het
acceptabel hinderniveau. Het is van belang te onderkennen dat storingen en incidenten een belangrijke
oorzaak kunnen zijn van geurhinder. Voor zover dergelijke procesafwijkingen zijn te voorzien, dient hinderbestrijding mede gericht te zijn op het zoveel mogelijk
voorkomen van dergelijke incidenten.
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Geureenheden en odour units (ge en ouE)

De vergunningverlener bepaalt met behulp van de
hindersystematiek het hinderniveau. Hiervoor geeft de
hindersystematiek een aantal mogelijke onderzoeksmethoden. Ook andere dan de in de hindersystematiek
genoemde methoden zijn toepasbaar.

2.9

De hoeveelheid geur in buitenlucht wordt gegeven als
een concentratie, uitgedrukt in geureenheden per
kubieke meter lucht. Er is geen algemene relatie vastgesteld tussen de geurconcentratie (ge/m) en de optredende geurhinder in de leefomgeving die bij verschillende geuren kan ontstaan. Algemeen geldende
emissie-eisen voor de uitworp van geurende componenten zijn daarom niet op te stellen.

Vaststellen van het acceptabele
hinderniveau

2.9.3

Vergunningvoorschriften

Het resultaat van de afweging wordt vastgelegd in
vergunningvoorschriften en gemotiveerd in de
considerans. Dit gebeurt in de vorm van middelvoorschriften met bijbehorende specificaties over het functioneren van de te implementeren middelen, dan wel
als emissie(doel)voorschrift met een te realiseren geurvracht (in (ge/uur) of in andere emissiekengetallen).
Immissiewaarden voor geurconcentratie die in vergunningvoorschriften zijn vastgelegd, kunnen niet direct
door immissiemetingen worden gecontroleerd. Handhaving van de voorschriften moet daarom gericht zijn
op controle van de omvang van de uitworp van geur en
op de goede werking van voorzieningen.
2.9.4

Plan van aanpak

De maatregelen tegen geurproblemen in bestaande
situaties kunnen gebaseerd zijn op een plan van
aanpak. Dit plan, op te stellen door de aanvrager, geeft
een beeld van de geurbronnen en de omvang van de
noodzakelijke emissievermindering. Op basis hiervan
kan het bevoegd gezag een saneringstermijn bepalen.
2.9.5

2.10

Stof en fijn stof

Stof in de buitenlucht wordt onderscheiden in fijn stof
en grof stof.
Onder fijn stof worden vaste zwevende deeltjes
verstaan met een aërodynamische diameter van ten
hoogste  micron. Dit wordt ook wel aangeduid als de
‘-fractie’, wat staat voor ‘Particulate Matter, kleiner
dan  micron’. Een deel van het fijn stof, de fractie
met afmetingen onder , micron (,), ontstaat
vooral door reacties uit gasvormige componenten 
en x. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘secundair
aërosol’. Met name het fijn stof is relevant voor de
volksgezondheid omdat de kleine stofdeeltjes bij inademing door de mens kunnen doordringen in de longen.
In de NeR wordt het bestrijden van de emissie van fijn
stof geregeld via de algemene eisen voor stof. Doekfilters worden vooralsnog beschouwd als stand der techniek voor de bestrijding van de emissie van fijn stof.
Het bestrijden van emissies van x en  vermindert
de vorming van secundair aërosol en maakt daarmee
ook deel uit van maatregelen ter vermindering van de
concentratie fijn stof in de buitenlucht.

Bijzondere regelingen

2.10
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Voor bedrijfstakken waarvoor standaardmaatregelen
bekend zijn, is het niet nodig om het volledige traject
voor het bepalen van het acceptabel hinderniveau bij te
beschermen objecten te doorlopen. Dit geldt voor
bedrijfstakken waarvoor bijzondere regelingen zijn
opgesteld. In deze bijzondere regelingen zijn emissiebeperkende maatregelen opgenomen en – voor de
gevallen waarbij de relatie tussen hinder en concentratie bekend is – ook de hinderniveaus. Op basis hiervan
kan de vergunningverlener maximale geurconcentratieniveaus bepalen en een keuze maken uit mogelijke
maatregelen.

Onder grof stof worden de vaste zwevende deeltjes
verstaan die niet kunnen worden ingeademd. De effecten van grof stof bestaan vooral uit de hinder als gevolg
van het neerslaan van stof in de leef- en woonomgeving. Maatregelen tegen de verspreiding van stof staan
in §..

Voor stof is vooralsnog geen grensmassastroom opgenomen. De concentratie-eisen voor stof zijn onder andere
afhankelijk van de uurvracht: bij een uurvracht onder
0,5 kg per uur zijn de eisen minder streng dan voor hogere
uurvrachten.

Voor het vaststellen van de emissie van stof wordt een
definitie van stof gebruikt die is afgeleid van de Europese ontwerpnorm pr -, versie . Deze
luidt als volgt.
Stof: ‘deeltjes met elke vorm, dichtheid en structuur
die onder de omstandigheden ter plaatse van het
monsternemingspunt zwevend in de gasfase voorkomen. In overeenstemming met normontwerp
pr - worden al die componenten beschouwd
als stof (of vaste deeltjes) die na representatieve
monsterneming van het te onderzoeken gas verzameld
kunnen worden door filtratie onder de vastgelegde
omstandigheden en die na drogen onder de vastgelegde
omstandigheden achterblijven bovenstrooms van het
filter en op het filter.’

2.11

Kosteneffectiviteit van
milieumaatregelen

‘dust: particles of any shape, structure or density dispersed

2.11.1

Inleiding

in the gas phase at the sampling point conditions. Accor-

In het overleg tussen vergunningverlener en bedrijfsleven over het treffen van milieumaatregelen spelen
kosten een belangrijke rol. Dit komt voort uit de
verplichting van de vergunningverlener om invulling te
geven aan het -beginsel (zie §..) en het streven
van bedrijven naar kostenminimalisatie.
Naast de discussie over de absolute hoogte van de
kosten, speelt de vraag of de kosten gangbaar zijn.
Dat wil zeggen dat de inspanning die van het bedrijf
gevraagd wordt overeenkomt met de inspanningen die
elders binnen de industrie (en vergelijkbare sectoren)
worden gevraagd. Voor dit laatste kan de kosteneffectiviteit van de te nemen maatregelen als toetssteen
worden gebruikt.

PrEN 13284-1
Deze Europese voornorm voor het meten van stof geeft de
volgende engelstalige definitie:

ding to the described method, all the compounds which may
be collected by filtration under specified conditions after
representative sampling of the gas to be analysed, and
which remain upstream of the filter and on the filter after
drying under specified conditions are considered to be dust
(or particulate matter)’.

In principe voldoet de methodiek ook in het geval van
procesgeïntegreerde maatregelen. Hierbij dient echter
opgemerkt te worden dat de methodiek noch de indicatieve referentiewaarden (met uitzondering van )
uitgebreid getoetst zijn bij dit soort maatregelen.
In  heeft InfoMil een enquête uitgevoerd onder
vergunningverleners naar het gebruik van de methodiek
kosteneffectiviteit en de indicatieve referentiewaarden
(). Tussen (rijks)overheid en bedrijfsleven was namelijk overeengekomen dat de methodiek en indicatieve
referentiewaarden alleen als instrument zouden worden
geïmplementeerd indien deze op correcte wijze zouden
worden toegepast. Uit de enquête blijkt dat de methodiek door de gebruikers als een nuttig hulpmiddel bij de
discussie over kosten wordt ervaren. Ook de indicatieve
referentiewaarden worden gebruikt om de redelijkheid
van de kosten te kunnen inschatten en op basis daarvan
een besluit te nemen.
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Daarnaast heeft het ministerie van  in een tweetal
rapportages de bouwstenen voor het vaststellen van een
‘indicatieve referentiewaarde’ gepubliceerd (, ),
waarmee met toepassing van de methodiek en op basis
van binnen Nederland reeds gerealiseerde maatregelen
een nadere invulling kon worden gegeven aan het
begrip gangbaarheid van nageschakelde technieken bij
de industrie voor de componenten , stof, x en
. Op grond van de verzamelde informatie heeft
 in een beleidsmatige afweging de zogeheten
‘indicatieve referentiewaarden’ voor deze  stoffen
gedefinieerd (de betekenis van het begrip ‘indicatieve
referentiewaarde’ wordt in §.. verder toegelicht).

2.11

De discussie over de gangbaarheid van kosten van
milieumaatregelen werd altijd bemoeilijkt door
verschillende berekeningswijzen die door verschillende
partijen werden gehanteerd. Daarom heeft het
ministerie van  in  de ‘methodiek kosteneffectiviteit’ gepubliceerd (), die een eenduidige berekening van de kosteneffectiviteit van nageschakelde
milieumaatregelen in de industrie mogelijk maakt.

De methodiek kosteneffectiviteit en de indicatieve referentiewaarden zijn hulpmiddelen bij de vergunningverlening en de uitkomsten dienen met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Het instrument
is slechts een van de factoren die een rol spelen in de
besluitvorming.
2.11.2

Uitgangspunten van de methodiek

In deze paragraaf worden de uitgangspunten van de
methodiek beschreven. Voor de toepassing van de
methodiek in de praktijk is het nodig om bijlage .
van de NeR te raadplegen, waar de volledige beschrijving van de methodiek is opgenomen.

2.11

Uitgangspunt van de methodiek is het standaardiseren
van de berekeningsmethode voor kosten van milieumaatregelen op bedrijfsniveau, onafhankelijk van de
interne kosten die door een bedrijf zelf worden berekend. De methode heeft zijn waarde voornamelijk in
een vergelijking van berekende kosteneffectiviteit met
de indicatieve referentiewaarden (zie §..) en in een
onderlinge vergelijking van maatregelen.
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De sleutelbegrippen bij de standaardisatie van de berekeningsmethode zijn de afschrijvingstermijn van apparatuur en voorzieningen, de afschrijvingsmethodiek en
de betaalde rente over het geïnvesteerde kapitaal.
Tevens geeft de methodiek houvast bij de definitie van
kosten, baten en milieueffecten. In tabel  wordt de
methodiek in een samenvatting weergegeven.
Tabel 1

Uitgangspunten methodiek kosteneffectiviteit*

Kosten=
effectiviteit

Jaarlijkse kosten (in euro’s)
(in euro’s per kg
=
Jaarlijkse emissiereductie
vermeden emissie)
(in kg)

Jaarlijkse kosten

Jaarlijkse emissiereductie
Boekhoudkundige basis
kostenberekening

• Jaarlijkse kapitaalkosten (rente +
afschrijving)
• Jaarlijkse operationele kosten
• Minus opbrengsten en besparingen
• Jaarlijkse ongereinigde emissie
• Minus jaarlijkse restemissie
• Afschrijvingstermijn:
– Apparatuur e.d.: 10 jaar
– Bouwkundige voorzieningen: 25 jaar
• Afschrijvingsmethode: annuïteiten
• Rentevoet: 10% per jaar

2.11.3

De indicatieve referentiewaarden

De range van kosteneffectiviteiten die met toepassing
van de methodiek is verkregen uit een steekproef van
binnen Nederland gerealiseerde maatregelen voor de
componenten , stof, x en  geeft een duidelijk
inzicht in welke niveaus van kosteneffectiviteit tot op
dat moment gangbaar zijn. Beleidsmatig is vooral de
vraag aan de orde waar de grenzen van het gangbare en
daarmee het redelijke liggen of zouden kunnen worden
overschreden. Vanuit die optiek zijn in beginsel alleen
de hoogste waarden van de waargenomen de range van
kosteneffectiviteiten relevant. Van deze hoogste waarden zijn dan ook de zogeheten ‘indicatieve referentiewaarden’ afgeleid. Hieraan voorafgaand is echter
getoetst of bedoelde maatregelen wellicht zijn gerealiseerd op grond van zeer specifieke overwegingen (in dat
geval zijn de betrokken waarden buiten de beschouwing gebleven); deze benadering sluit aan bij de definitie van stand der techniek in de NeR (zie §.. en
bijlage .).
Langs deze lijnen getoetst worden maatregelen die een
gunstiger kosteneffectiviteit hebben dan de indicatieve
referentiewaarde als gangbaar en in beginsel dus als
redelijk beschouwd en omgekeerd leiden maatregelen
met een ongunstiger kosteneffectiviteit tot de conclusie: niet gangbaar en in beginsel dus ook niet redelijk.
Met opzet worden hier de woorden ‘in beginsel’
gebruikt. Het feit dat in de praktijk ook maatregelen
zijn getroffen waarvan de kosteneffectiviteit gunstiger
is dan de indicatieve referentiewaarde, illustreert al dat
niet altijd en uitsluitend pas aan  is voldaan
wanneer de kosteneffectiviteit van de maatregelen op
de grens van de indicatieve referentiewaarde ligt. Er
zijn ook omstandigheden denkbaar dat bij veel gunstiger waarden dan de indicatieve referentiewaarde toch al
het punt bereikt wordt dat nóg meer investeren in
emissiereductie nauwelijks meerwaarde oplevert (‘wet
van de afnemende meeropbrengst’). Aan de hand van
onderstaande figuur wordt dit nader toegelicht.
Figuur 1

Kosteneffectiviteit

Uit de aangedragen voorbeelden blijkt dat de indicatieve referentiewaarden een objectieve discussie over
redelijkheid mogelijk maken en dat dit zowel heeft
geleid tot het afzien van als tot het accepteren van
maatregelen. De uitkomsten van deze enquête gaven
aanleiding tot het opnemen van de methodiek en de
indicatieve referentiewaarden in de NeR.

Illustratie van het effect van afnemende
meeropbrengst bij toenemende inspanning voor
twee verschillende situaties.

indicatieve
referentiewaarde

optie A

optie B

* Zie bijlage 4.13 van de NeR voor een volledige beschrijving van de
methodiek
Emissiereductie

Indien dit uit oogpunt van realisatie van (inter)nationaal vastgestelde milieudoelstellingen noodzakelijk
wordt geacht of indien inflatiecorrectie daartoe noodzaakt zal de (rijks)overheid het initiatief nemen voor
een bijstelling van de indicatieve referentiewaarden.
In tabel  worden de referentiewaarden voor de
componenten , stof, x en  weergegeven, met
daarna een toelichting op de onderbouwing ervan.
Tabel 2

Indicatieve referentiewaarden voor de
componenten VOS, stof, NOx en SO2

Component
Indicatieve referentiewaarde
Euro per kg vermeden
HFL per kg vermeden
emissie emissie*
VOS
Stof
NOx**
SO2

4,6
2,3
4,6
2,3

10
5
10
5

* Bij de omrekening van guldens naar euro’s is een kleine afrondingsmarge
gebruikt, hetgeen leidt tot een getal van twee cijfers. Dit getal is echter
gebaseerd op de nauwkeurigheid van een getal met één cijfer (de waarde
in HFL). Hiermee moet bij het interpreteren van deze waarde rekening
worden gehouden.
** Hoewel de waarde van HFL 10/kg (4,6 euro/kg) goed overeenkomt met
de waarden die in de voorstudies voor NOx emissiehandel zijn gevonden,
mag aan deze waarde geen richtinggevende functie worden toegekend
binnen het systeem van NOx emissiehandel.

VOS

De indicatieve referentiewaarde is vastgesteld op
, euro ( gulden) per kg vermeden -emissie.
De kosteneffectiviteit van de  onderzochte nageschakelde maatregelen varieert van , tot  gulden per
kg. Indien uitzonderlijke cases, zoals bijvoorbeeld situaties waarbij de emissie van gechloreerde koolwaterstoffen wordt gereduceerd, niet worden meegenomen
resteren  cases en bedraagt de meest ongunstige
kosteneffectiviteit circa  gulden per kg.
 is de enige component in het onderzoek waarvoor
ook procesgeïntegreerde maatregelen zijn doorgerekend. Van de  onderzochte procesgeïntegreerde
maatregelen varieert de kosteneffectiviteit van – tot
+  gulden per kg vermeden emissie. Indien de uitzonderlijke cases worden uitgesloten, resteren  cases,
waarvan de meest ongunstige maatregel een kosteneffectiviteit heeft van  gulden per kg en waarvan 8
maatregelen een positieve kosteneffectiviteit hebben
(tot – gulden per kg).
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In beginsel is de methodiek ook toepasbaar voor
procesgeïntegreerde voorzieningen. De praktische
toepassing voor deze voorzieningen ligt echter nog niet
voor de hand omdat de methodiek hiervoor nog onvoldoende is getoetst. Ook ontbreekt het referentiekader.
Daarnaast zullen bij procesgeïntegreerde voorzieningen
de alternatieve processen of producten vaak zodanig
verschillen dat een zinvolle vergelijking van die alternatieven niet mogelijk is. Dit kan zich met name voordoen bij de bestrijding van de emissies van vluchtige
organische stoffen.

Samengevat: de vergunningverlener wordt geacht bij
het opstellen van vergunningsvoorschriften de indicatieve referentiewaarden als indicatie van de bovengrens
van de redelijkheid volgens het  beginsel toe te
passen. Dat houdt in dat het onder bepaalde omstandigheden ook denkbaar is dat lagere waarden dan de
indicatieve referentiewaarden overeenkomen met de
toepassing van . Bij de beslissing over de redelijkheid van vergunningsvoorschriften spelen ook nog tal
van andere factoren mee. Voorbeelden daarvan zijn in
§.. genoemd.

2.11

Wanneer voor emissiereductie van een bepaalde stof
verschillende technische opties denkbaar zijn dan kan
de kosteneffectiviteit van elk van die opties worden
vergeleken met het bereikte milieueffect (de totale
emissiereductie). Worden de diverse opties achter
elkaar gezet dan ontstaat een curve. In het voorbeeld
‘opties A’ loopt deze curve vrij vlak en is dus voor relatief geringe meerkosten een aanzienlijk beter milieueffect te realiseren. Het ligt in zo’n geval voor de hand
de optie te kiezen op het niveau van de indicatieve referentiewaarde. Echter loopt de curve van de diverse
opties vrij steil (‘opties B’) dan dient op zijn minst de
vraag gesteld (en beantwoord) te worden of de meeropbrengst voor het milieu wel opweegt tegen de relatief
forse toename van de kosten. Hoewel ten principale
altijd de totale kosteneffectiviteit (= totale kosten
gedeeld door totale milieueffect) van elke afzonderlijke
optie getoetst moet worden aan de indicatieve referentiewaarde mag bij zo’n steil verlopende curve ook de
aanvullende vraag gesteld worden of de marginale
kosteneffectiviteit (= extra kosten gedeeld door extra
milieueffect) nog verdedigbaar is, onder meer tegen de
achtergrond van andere milieuproblemen die ook
aandacht vragen en dus kosten opleveren. In §..
wordt nader aangegeven hoe met dit soort vragen om
te gaan.
Tot slot moet bedacht worden dat kosteneffectiviteit
slechts één van de criteria is waarop wordt getoetst of
een maatregel wel of niet redelijk of haalbaar is. Zo is
denkbaar dat een maatregel op grond van kosteneffectiviteit als gangbaar en redelijk wordt gekwalificeerd,
terwijl die kwalificatie in een ander daglicht kan
komen te staan op grond van bijvoorbeeld prioriteitstelling ten opzichte van andere maatregelen, de financiële draagkracht van de sector of grote onvergelijkbaarheid met van andere (industriële) sectoren te
verlangen milieu-inspanningen voor dezelfde stoffen.
Hier ligt dan ook de reden waarom wordt gesproken
over een ‘indicatieve’ referentiewaarde: enerzijds is het
gewenst met deze referentie duidelijkheid te scheppen
over de grenzen waar redelijkheid over kan gaan in
onredelijkheid, anderzijds moet voorkomen worden
dat de referentiewaarde onder alle omstandigheden als
harde, strakke afkapgrens wordt gehanteerd; afwijkingen – zowel boven – als benedenwaarts – mits goed
onderbouwd zijn in beginsel dus mogelijk.

Stof
De indicatieve referentiewaarde is vastgesteld op
, euro ( gulden) per kg vermeden stofemissie.
De kosteneffectiviteit van de  onderzochte maatregelen varieert van , tot bijna  gulden per kg. Indien
uitzonderlijke cases, zoals bijvoorbeeld de emissie van
loodhoudend stof niet worden beschouwd, bedraagt
voor het resterende aantal van  cases de meest ongunstige kosteneffectiviteit circa  gulden per kg. Voor
specifieke componenten worden veel ongunstiger waarden aangetroffen, oplopend van  tot bijna  gulden
per kg. Voor specifieke componenten is geen referentiewaarde vastgesteld.

Figuur 2

Inventarisatie
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NOx

Berekening
kosteneffectiviteit
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De indicatieve referentiewaarde is vastgesteld op
, euro ( gulden) per kg vermeden x-emissie.
De kosteneffectiviteit van de onderzochte installaties
voor emissiereductie van x varieert tussen de , en
 gulden per kg. Er waren geen uitzonderlijke cases.
Recente studies () en () in het kader van het voorgenomen beleid x-emissiehandel wijzen op marginale kosten in dezelfde ordegrootte als de indicatieve
referentiewaarde, wat kan worden gezien als een bevestiging van deze referentiewaarde.

Kosteneffectiviteit
lager dan indicatieve
referentiewaarde?

nee

ja

Situatiespecifieke milieuhygiënische
afwegingen

Bedrijfsspecifieke afwegingen

Emissiebeperking in
voldoende mate
gerealiseerd?

ja

Maatregel(en)
implementeren?

nee

SO2
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De indicatieve referentiewaarde is vastgesteld op
, euro ( gulden) per kg vermeden  emissie. De
kosteneffectiviteit van de beschouwde  maatregelen
varieert tussen , en  gulden per kg. Er was één
uitzonderlijke case. De resterende tien gevallen voor
reductie van  hebben een kosteneffectiviteit die
gunstiger is dan  gulden per kg. Als indicatieve referentiewaarde is een getal van  gulden (, euro) per kg
aangehouden.
2.11.4

Plaats van het instrument kosteneffectiviteit in
het vergunningoverleg

Kosteneffectiviteit en
vergunningverlening

Het instrument kosteneffectiviteit kan worden
gebruikt als handreiking voor vergunningverleners en aanvragers bij de -afweging (zie §..). Het heeft
een faciliterende rol en is slechts één van de onderdelen
van de besluitvorming. De plaats van het instrument in
het vergunningoverleg is weergegeven in figuur .
In het vergunningoverleg zal allereerst onderzocht
moeten worden of de emissies voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Indien dit het geval is, dient de
vergunningverlener vervolgens te toetsen aan de
beschikbare richtlijnen op het gebied van de stand der
techniek. Voorbeelden hiervan zijn de NeR, de cuwvorichtlijnen en sinds kort de Europese  Reference
documenten, maar ook andere relevante informatie
over milieumaatregelen en haalbare emissies kan
worden gebruikt. Op basis van deze informatie bepaalt
de vergunningverlener of de emissiesituatie aanleiding
geeft tot het overwegen van maatregelen.

ja

Emissieprobleem
opgelost

1

nee

Emissie (tijdelijk)
geaccepteerd

In het geval van NOx emissies wordt het door installaties of inrichtingen
gebruik maken van het (nog in voorbereiding zijnde) systeem van NOx
kostenverevening hieraan gelijk gesteld.

Indien er twijfel bestaat over de redelijkheid en daarmee samenhangend financiële haalbaarheid van maatregelen kan op basis van een verkennend ontwerp de
kosteneffectiviteit worden bepaald. Het verkennend
ontwerp moet alle informatie leveren die benodigd is
voor de kosteneffectiviteitsberekening. Bij het verkennend ontwerp wordt in beginsel uitgegaan van de
toepassing van maatregelen die de knelpunten met de
richtlijnen op het gebied van stand der techniek
kunnen oplossen. Het verkennend ontwerp wordt in
principe door het bedrijf aangeleverd en getoetst door
het bevoegd gezag. De berekening van de kosteneffectiviteit kan zowel door bedrijf als vergunningverlener
worden uitgevoerd.
De berekende kosteneffectiviteit kan worden getoetst
aan de indicatieve referentiewaarde(n), waarmee een
beeld wordt verkregen van de gangbaarheid van de
betreffende maatregel of maatregelen. De methodiek
en het referentiekader zijn nog niet getoetst voor
procesgeïntegreerde voorzieningen. Bovendien kan dan
een keuze tussen gelijkwaardige alternatieven ontbreken. Toepassing van methodiek en referentiekader kan
in die gevallen tot onbruikbare uitkomsten leiden.

Om deze reden dient het resultaat van de toetsing van
de kosteneffectiviteit aan de indicatieve referentiewaarden met de nodige omzichtigheid te worden geïnterpreteerd, en dient het te worden beschouwd als slechts
één van de factoren die een rol spelen in de uiteindelijke besluitvorming.
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Naast de kosteneffectiviteit zijn ook andere aspecten
van belang voor de beslissing of een maatregel al of niet
moet worden ingevoerd. Voorbeelden van deze
bedrijfs- of situatiespecifieke aspecten zijn:
• De kosten zoals ze werkelijk worden ervaren. De
bedrijfsspecifieke kosten kunnen afwijken van de in
de methodiek berekende kosten, bijvoorbeeld
wanneer subsidie wordt verleend of wanneer utilities
tegen een goedkoop tarief worden verkregen.
• De draagkracht van de sector. Een bepaalde milieumaatregel zal sneller worden gerealiseerd bij een
financieel sterke sector met een goede marktpositie.
De situatie van het individuele bedrijf is daarbij van
ondergeschikt belang.

• De bedrijfsspecifieke emissie- of immissiesituatie,
die in bepaalde gevallen een reden kan zijn om maatregelen met een ongunstige kosteneffectiviteit dan
gespecificeerd voor de  stoffen toch door te voeren.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het overschrijden van milieukwaliteitseisen, of de aanwezigheid
van bepaalde toxische/milieugevaarlijke componenten.
• Het met prioriteit doorvoeren van een andere
milieumaatregel voor bijvoorbeeld een ander
compartiment kan een reden zijn om de bestudeerde
milieumaatregel pas in een later stadium door te
voeren.
• Significante negatieve andere milieueffecten (zoals
extreem hoog energieverbruik, verplaatsing van het
probleem etcetera).

2.11

Bij de toelichting op de indicatieve referentiewaarden
(§..) is al aangegeven dat de ‘wet van de afnemende
meeropbrengst’ gaat gelden wanneer van diverse opties
de relatieve milieuverbetering veel geringer is dan de
relatieve toename van de kosten. Bij de toetsing hiervan gaat ook het begrip marginale kosteneffectiviteit
(toename kosten gedeeld door toename milieueffect)
een rol spelen.
In een bestaande situatie, wanneer sprake is van verbetering of vernieuwing van reeds aanwezige milieubeschermende voorzieningen, vindt toetsing plaats van
zowel de totale kosteneffectiviteit (ten opzichte van de
indicatieve referentiewaarden) als van de marginale
kosteneffectiviteit. Voor toetsing van de marginale
kosteneffectiviteit wordt dan een onder- respectievelijk
een bovengrens gehanteerd (opgebouwd uit , respectievelijk  keer de indicatieve referentiewaarde). Beneden de ondergrens wordt de verbetering of vernieuwing
als redelijk gekenschetst; boven de bovengrens als onredelijk. In het tussengebied kan gekozen worden voor
uitstel van de verbetering of vernieuwing.
In geval van nieuwe installaties zou in beginsel uitsluitend de totale kosteneffectiviteit als toetsingscriterium
gebruikt moeten worden. Indien echter de kosten van
diverse verschillende technische opties grote verschillen
vertonen en de verschillen in milieuverbetering zijn
veel geringer dan valt te verdedigen dat ook hier een
toets plaats vindt op de marginale kosteneffectiviteit
om het verschil tussen twee opties te beoordelen.
Omdat het gaat om nieuwe situaties kan daarbij alleen
een toetsingswaarde van  keer de indicatieve referentiewaarde gehanteerd worden.
Deze extra toets van de marginale kosteneffectiviteit
mag gebruikt worden voor zowel het onderling vergelijken van duidelijk verschillende technische opties als
voor het optimaliseren binnen één techniek. Bij dit
laatste moet er wel voor worden gewaakt dat die optimalisatie niet uitsluitend gericht is op het vaststellen
van het minimum beschermingsniveau. Dat zou ook
strijdig zijn met het  uitgangspunt van de wetgever: een zo groot mogelijke bescherming van het milieu
tegen aanvaardbaar te achten kosten.

2.12

Toepassing BAT Referentie
documenten

2.12.1

Inleiding

De  Referentiedocumenten (s) zijn het resultaat van een informatie-uitwisseling over beste beschikbare technieken () voor een reeks van industriële
activiteiten. Deze informatie-uitwisseling wordt georganiseerd door de Europese Commissie en vloeit voort
uit de Europese  Richtlijn (Richtlijn //
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging).
In deze paragraaf wordt ingegaan op de implementatie
van de s in de Nederland en de gevolgen daarvan
voor de vergunningverlening. Hierbij worden ook de
achtergronden geschetst.
2.12.2

Doelstelling IPPC richtlijn

2.12

De doelstelling van de  richtlijn is het bereiken van
een geïntegreerde aanpak om industriële verontreiniging te voorkomen en te bestrijden. Het uiteindelijke
doel van deze geïntegreerde aanpak is een hoog niveau
van bescherming van het milieu als geheel. Om dit
niveau te bereiken, is verbetering van het beheer en de
besturing van industriële processen noodzakelijk.
Centraal in deze benadering staat het algemene beginsel dat is geformuleerd in artikel  van de  richtlijn.

Uit artikel 3 IPPC richtlijn
NeR april 2003

Exploitanten moeten alle passende maatregelen tegen
verontreiniging treffen, met name door toepassing van de
beste beschikbare technieken, die hen in staat stellen hun
milieuprestaties te verbeteren.
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Dit beginsel is niet alleen gericht op de exploitatie van
installaties, maar ook op de manier waarop de installaties worden ontworpen, gebouwd, onderhouden en
ontmanteld.
Om dit beginsel in praktijk invulling te geven, stelt de
 richtlijn een aantal eisen aan de  activiteiten:
• Er moet een vergunning zijn voor de specifieke
industriële activiteiten waarop de richtlijn betrekking heeft.
• De vergunning heeft een integraal karakter en waarborgt een hoog niveau van bescherming van het
milieu in zijn geheel.
• Emissiegrenswaarden of voorgeschreven technieken
in de vergunning zijn gebaseerd op beste beschikbare
technieken () of een combinatie van deze technieken. Emissies van voorgeschreven technieken
komen overeen met de emissiesniveaus conform .

De  richtlijn heeft geen directe werking op de
installaties waarop zij betrekking heeft en moet via de
nationale wetgeving worden geïmplementeerd. In
Nederland werd naar het oordeel van het ministerie
van  met de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) al grotendeels voldaan aan de eisen uit de  richtlijn. Specifieke wetgeving ter omzetting van de richtlijn heeft zich
beperkt tot enkele kleine aanpassingen aan het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (), het
Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren en voor
regionale wateren aan diverse verordeningen van
provincies en waterschappen. Het ministerie van 
is in  een project gestart om ook de Wm zelf te
wijzigen omwille van een verbeterde verankering van
 in de nationale wetgeving. Een belangrijk element
daarvan is het schrappen van het -beginsel en het
opnemen van  (Best Available Techniques).
De  richtlijn is vanaf  oktober  van toepassing op nieuwe en belangrijk gewijzigde installaties (zie
kader) en vanaf  oktober  ook op bestaande
installaties. Dit betekent dat vergunningaanvraag,
vergunningprocedure en inhoud van de vergunning
vanaf deze data volledig moeten voldoen aan de eisen
van de  richtlijn. Het bevoegd gezag bepaalt welke
eisen voor een specifieke installatie overeenkomen met
. Naar aanleiding van het beschikbaar komen van
een  zal de vergunningverlener nagaan of de eisen
op een adequaat -niveau liggen of dat deze moeten
worden vernieuwd/aangescherpt. Zie ook verderop de
passage over het technisch-inhoudelijk in overeenstemming brengen van vergunningen voor bestaande
inrichtingen vóór uiterlijk  oktober . Bij het stellen van nieuwe, aangescherpte eisen zal zo nodig, op
grond van technische en economische overwegingen,
een overgangs- of uitvoeringstermijn kunnen worden
gegund, aan het einde waarvan aan die eisen moet
worden voldaan. Het tijdstip waarop een bedrijf daadwerkelijk aan die eisen moet voldoen zal later kunnen
liggen dan  oktober , afhankelijk van het tijdstip
van publicatie van de , de tijd die gemoeid is met
het actualiseren van de vergunning en de aan het
bedrijf gegunde uitvoeringstermijn.
In principe voldoet een vergunningprocedure op basis
van Wm en Wvo, met inachtneming van de onderlinge
afstemming aan de eisen. De  () afweging
moet gebaseerd zijn op de meest recente en algemeen
aanvaarde inzichten in Stand-der-Techniek. Hiertoe
behoren in ieder geval de relevante beschikbare s
( Reference documents). De uiterste termijn
waarop de Wm-vergunning voor een bestaande inrichting die niet voor  oktober  belangrijk wordt
gewijzigd (zie kader), technisch-inhoudelijk in overeenstemming moet zijn gebracht met de  richtlijn
() en de s (indien beschikbaar) is  oktober
. Het bevoegd gezag zal met het oog hierop de
vergunningen van bestaande, niet-belangrijk gewijzigde installaties voor  oktober  toetsen en zo
nodig aanpassen aan  en s.

Bestaande installatie: een installatie die in bedrijf is op

2.12.4

31 oktober 1999, of een installatie waarvoor een
vergunning is verleend of waarvoor naar het oordeel van
de bevoegde autoriteit een volledige vergunningaanvraag
is ingediend, op voorwaarde dat die installatie uiterlijk
31 oktober 2000 in werking wordt gesteld. (art. 2, lid 4
IPPC).
Belangrijke wijziging: een wijziging in de exploitatie die
volgens de bevoegde autoriteit negatieve en significante
gevolgen kan hebben op mens of milieu. (art. 2, lid 10 IPPC).

2.12.3

Status van de BREF

Voor toepassing in de Nederlandse praktijk is de
verhouding tussen het begrip beste beschikbare technieken () en de begrippen  en stand der techniek van belang.
Zowel bij  in de  richtlijn als bij  in de
Wm wordt een zo groot mogelijke bescherming van het
milieu vereist, voor zover die in redelijkheid nog kan
worden gevergd. De redelijkheid heeft vooral betrekking op economische haalbaarheid van milieumaatregelen, maar ook andere lokale aspecten moeten
worden meegewogen. De afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State heeft via jurisprudentie bepaald
dat de beoordelingsvrijheid van het bevoegd gezag bij
de invulling van  zijn begrenzingen vindt in wat
voortvloeit uit de ‘meest recent en algemeen aanvaarde
milieuhygiënische inzichten’. Deze inzichten zijn als
stand der techniek vastgelegd in circulaires, richtlijnen
(bijvoorbeeld de NeR) en rapporten (bijvoorbeeld 
aanbevelingen), waarin de redelijkheidstoets op bedrijfstakniveau is uitgevoerd. De conclusies ten aanzien van
 in de s zijn eveneens te beschouwen als de
‘meest recent en algemeen aanvaarde milieuhygiënische
inzichten’ en ook hier heeft de redelijkheidstoets plaatsgevonden op bedrijfstakniveau.
Kortom, in het algemeen zijn de conclusies ten aanzien
van de beste beschikbare technieken in de s goed
vergelijkbaar met het in de vergunningverlening gehanteerde begrip stand der techniek.

De term ‘beste beschikbare technieken’ wordt in artikel 2,
lid 11 van de richtlijn gedefinieerd als:
Het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij
de praktische bruikbaarheid van speciale technieken om in
beginsel het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden te
vormen is aangetoond, met het doel emissies en effecten op
het milieu in zijn geheel te voorkomen, of wanneer dat niet
mogelijk blijkt algemeen te beperken;
• ‘technieken’: zowel de toegepaste technieken als de
manier waarop de installatie wordt ontworpen,
gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld;
• ‘beschikbare’: op zodanige schaal ontwikkeld dat de
betrokken technieken, kosten en baten in aanmerking
genomen, economisch en technisch haalbaar in de
betrokken industriële context kunnen worden toegepast,

2.12.5

Beste beschikbare technieken (BAT)
versus BBT en BUT (Wvo-kader)

Om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen staat in Nederland de emissieaanpak voorop.
Afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de stoffen (en onafhankelijk van de te bereiken milieukwaliteitsnormen) wordt in Wvo-kader toepassing van de
best uitvoerbare technieken () en best bestaande
technieken () gehanteerd. Zo bestaat voor zogenaamde zwarte-lijststoffen de emissieaanpak uit toepassing van , terwijl voor de meeste overige stoffen een
saneringsinspanning volgens  geldt. Voor slechts
een beperkt aantal, relatief onschadelijke, van nature in
het oppervlaktewater voorkomende stoffen wordt de
waterkwaliteitsaanpak gehanteerd. Voorbeelden hiervan zijn chloride en sulfaat.

onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet
op het grondgebied van de betrokken lidstaat worden
toegepast of geproduceerd, mits zij voor de exploitant op
redelijke voorwaarden toegankelijk zijn;
• ‘beste’: het meest doeltreffend voor het bereiken van een
hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in
zijn geheel.

De definitie van  kent een redelijkheidscriterium,
waarbij naarmate de milieuschadelijkheid van de stoffen toeneemt ook de noodzaak tot beperken van emissies zal toenemen. De definities van  en  zijn in
feite uitwerkingen van een dergelijk redelijkheidscriterium. Daarom kan geconcludeerd worden dat het
concept  de begrippen  en  omvat. Meer
informatie over het emissiebeleid en de begrippen 
en  is te vinden in het -Handboek Wvo-vergunningverlening.
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Definitie van ‘beste beschikbare technieken’

2.12

In  Referentie documenten (s) worden de
resultaten gepresenteerd van een informatie-uitwisseling tussen de lidstaten van de Europese Unie, 
landen (, , , ),  toetredende landen, nongouvernementele milieuorganisaties (’s) en de
betrokken bedrijfstakken over de beste beschikbare
technieken en de ontwikkelingen op dat gebied. De
juridische grondslag voor de publicatie van de s
door de Europese Commissie is artikel , lid  van de
 richtlijn. Daarnaast schrijven Artikel , lid  en
Bijlage , punt  van de richtlijn voor dat de
bevoegde autoriteiten bij de bepaling van de beste
beschikbare technieken rekening moeten houden met
de s. Hiermee hebben de s een vergelijkbare
status als de NeR en -aanbevelingen.

Beste beschikbare technieken (BAT)
versus ALARA en stand der techniek
(Wm-kader)

2.12.6

Doel van de BREFs

De s bieden referentiemateriaal waar het bevoegd
gezag rekening mee moet houden bij het bepalen van
vergunningvoorwaarden. Deze documenten geven relevante informatie met betrekking tot de beste beschikbare technieken en zijn daarmee waardevolle instrumenten voor het verbeteren van de milieuprestaties.
2.12.7

Implementatie BREFs in Nederland

De officiële  is eigenlijk alleen de samenvatting
(Executive Summary) van een  document. Deze
officiële versie van  à  pagina’s wordt vertaald in
alle talen van de  lidstaten en gepubliceerd door de
Europese Commissie. De volledige versie is alleen in
het Engels beschikbaar en wordt niet officieel gepubliceerd. Het wordt daarom beschouwd als de toelichting
op de  en heeft de daarbij behorende status.

2.12
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Bij elke  wordt een korte oplegnotitie vastgesteld.
Deze is bedoeld om de vergunningverlener te informeren over de toepassing van de s. De  wordt
vervolgens samen met de oplegnotitie opgenomen in
de NeR en indien van toepassing in de relevante 
aanbeveling, onder gelijktijdige wijziging of intrekking
van de vigerende regeling(en) in de NeR /  aanbevelingen voor de betrokken sector.
Als de NeR of de  aanbeveling aanvullende of
andere eisen stelt dan de  wordt in de oplegnotitie
aangegeven hoe hiermee om te gaan. Ook als het taalgebruik in de  verwarring geeft, bijvoorbeeld door
een gebrekkige vertaling, dan wordt in de oplegnotitie
aangegeven wat precies de bedoeling is van bepaalde
teksten of termen.
In §.. wordt beschreven vanaf welke datum de
-richtlijn van toepassing is op nieuwe, belangrijk
gewijzigde en bestaande installaties. Deze termijnen
gelden uitdrukkelijk niet voor het gebruik van de s
bij de vergunningverlening. Omdat de s de
huidige stand der techniek weergeven, geldt in
Nederland op basis van de Wet Milieubeheer dat ook
voor bestaande installaties de s nu al moeten
worden gebruikt bij de -afweging.

In de s zijn beschrijvingen van technieken opgenomen met vermelding van de milieuprestaties (getalswaarden) die met toepassing van die technieken te
verwachten zijn. Hoewel die getalswaarden niet de
formele status hebben van emissiegrenswaarden,
kunnen deze wel als een indicatie daarvoor gebruikt
worden. De  richtlijn bepaalt overigens dat bij
voorkeur niet de technieken (=middelvoorschrift),
maar de met toepassing van die technieken te bereiken
milieuprestaties (=doelvoorschrift) in de vergunningen
moeten worden vastgelegd.
Bij het bepalen van  moeten naast de  ook de
oplegnotitie en de algemene eisen van de NeR worden
geraadpleegd. Als in alle redelijkheid overeenkomstig
de meest recente algemeen aanvaarde inzichten zoals
neergelegd in de algemene eisen van de NeR een
verdergaande  kan worden voorgeschreven dan die
uit de  volgt, dan moet dat ook gebeuren.
Indien vergunningvoorschriften niet gebaseerd zijn op
de beste beschikbare technieken (), dan moet in de
considerans van de vergunning gemotiveerd worden op
welke manier een hoog niveau van bescherming van
het milieu in zijn geheel gewaarborgd is.
De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen om bij
de implementatie van de  richtlijn geen onderscheid te maken tussen inrichtingen die onder de richtlijn vallen en andere inrichtingen waarop de Wm van
toepassing is. Dit betekent dat de s ook als informatiebron moeten worden meegenomen bij de afweging voor inrichtingen die vanwege hun productiecapaciteit niet onder de  richtlijn vallen. Hierbij
is wel aandacht nodig voor de vraag in hoeverre de
conclusies uit de  van toepassing zijn op een dergelijke schaalgrootte, aangezien de s niet gericht zijn
op deze inrichtingen.

Afkortingen
ALARA: As low as reasonably achievable
BAT:

best available techniques (=beste beschikbare

BREF:

BAT referentie document

BBT:

best bestaande technieken

BUT:

best uitvoerbare technieken

technieken)

2.12.8

Toepassing van de BREFs bij het
verlenen van de vergunning

Bij de vergunningverlening spelen de -afweging
en stand der techniek een centrale rol. Er kunnen
verschillende bronnen van stand der techniek voor een
bepaalde branche bestaan. Een relevante bron van
informatie over stand der techniek voor de betreffende
branches zijn de s. Bij het opstellen van de vergunning moet de vergunningverlener de informatie uit de
s gebruiken om een goede -afweging te
kunnen maken. Voor die branches waarvoor geen
s beschikbaar zijn zal de vergunningverlener op
basis van overige informatie de -afweging moeten
maken.

CIW:

Commissie Integraal Waterbeheer

IPPC:

Integrated Pollution Prevention and Control
(Geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging)

IVB:

Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet
milieubeheer

Wm:

Wet milieubeheer

Wvo:

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

3.

1

Inleiding
Leeswijzer

Hoofdstuk  geeft de eisen en maatregelen ter beperking van de emissies.
De eisen zijn weergegeven als algemene eisen, voor de
verschillende soorten emissies in §..
Daarnaast zijn er bijzondere regelingen gegeven voor
specifieke situaties in §., §. en §..
§. gaat over het beoordelen van geuremissies.
§. beschrijft de wijze van controleren van de emissies.
Systematiek

Interpretatie

verdunnen
Het compenseren van emissies door combineren van afgasstromen evenals het verdunnen van afgasstromen met lucht
om daarmee aan de emissie-eisen te voldoen is niet toegestaan.
Het combineren van afgasstromen op één gemeenschappelijke schoorsteen moet als ‘verdunning’ worden beschouwd.

Een overzicht van de indeling van stoffen in klassen is
opgenomen in bijlage ..

NeR april 2003

Bij het interpereteren van de algemene eisen is het
volgende van belang.
• De emissie-eisen van de NeR gelden als bovengrens
voor halfuurgemiddelde concentraties. Dit geldt met
inachtneming van §.. De emissie-concentraties
worden getoetst in overeenstemming met §..

Combineren van lucht- en afgasstromen, compenseren en

3.1

De informatie in hoofdstuk  van de NeR geeft de
inhoudelijke bouwstenen voor de vergunningvoorschriften. In hoofdstuk  en  is al beschreven op welke
wijze met deze informatie moet worden omgegaan. In
het kort komt het op het volgende neer.
• Emissiereductie dient in de eerste plaats gericht te
zijn op een vermindering van de vracht van de uitgeworpen stoffen.
• Diffuse emissies dienen zoveel mogelijk door procesgeïntegreerde of brongerichte voorzieningen te
worden bestreden.
• De noodzaak tot emissiebeperking ten behoeve van
de resterende gekanaliseerde en kwantificeerbare
emissies is afhankelijk van de massastroom (vracht)
van de emissie.
• Overschrijdt de vracht de grensmassastroom, dan
dienen emissiebeperkende voorzieningen overeenkomstig de stand der techniek te worden geïmplementeerd.
• De goede werking van deze voorzieningen zal ondermeer via emissie-eisen, vastgelegd in de vergunningvoorschriften, moeten worden verzekerd.

• Bij het bepalen van de concentratie in de afgassen
wordt alleen gerekend met die luchtstroom, die
nodig is voor het reguliere proces. Luchtstromen, die
ter verdunning, koeling of anderszins met de
betreffende afgasstroom worden gemengd, danwel in
combinatie met die stroom worden afgevoerd via
hetzelfde lozingspunt, mogen in principe niet bij de
bepaling van de afgasconcentratie worden meegenomen. Opmengen van een luchtstroom met lucht of
inerte gassen om – evident – procestechnische redenen valt buiten deze bepaling. In situaties waar grote
hoeveelheden lucht worden gebruikt om te koelen of
te drogen, zal per situatie moeten worden beoordeeld
welk debiet relevant is voor de berekening van de
emissieconcentratie.
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Algemene emissie-eisen
3.2.1

Stoffen met een
minimalisatieverplichting

Sommige stoffen zijn dermate (milieu)gevaarlijk dat
hun emissies nul zouden moeten zijn. Voor de procesemissies van dergelijke stoffen geldt dat het streven op
nulemissie moet zijn gericht, dit wordt aangeduid als
de minimalisatieverplichting (zie §..).
De minimalisatieverplichting geldt voor alle stoffen die
kunnen vrijkomen naar de lucht en die zijn ingedeeld
in de categorie ‘extreem risicovolle stoffen’ en de minimalisatieverplichting geldt voor alle stoffen die zijn
ingedeeld in de categorie   en   (zie het overzicht van alle ingedeelde stoffen in bijlage .).
Klasse extreem risicovolle stoffen

Een stof wordt op basis van extreme toxiciteit, persistentie en bioaccumulatiegedrag gerekend tot de categorie extreem risicovolle stoffen (), zie tabel.
Voor extreem risicovolle stoffen geldt dat moet worden
gestreefd naar een nulemissie. Op deze stoffen is de
minimalisatieverplichting van toepassing.
Bij een emissievracht van meer dan  mg per jaar
geldt een emissie-eis van , nanogram teq /m.
Extreem risicovolle stoffen
Stofnaam
Polybroomdibenzodioxines
Polybroomdibenzofuranen
Polychloorbifenylen (PCB)
Polychloordibenzodioxines (PCDD)
Polychloordibenzofuranen (PCDF)
Polyhalogeen-dibenzodioxines
Polyhalogeen-dibenzofuranen

Stoffen met minimalisatieverplichting
klasse MVP 1 en MVP 2

De beoordeling van minimalisatieverplichte stoffen in
de NeR is gebaseerd op de aanpak in , het stoffenbeleid van het kabinet (zie de Strategienota Omgaan
Met Stoffen, vastgesteld door de ministerraad op
 maart ).
Deze beoordeling is gebaseerd op een afweging die in
twee trajecten plaatsvindt. De uiteindelijke conclusie is
het resultaat van beide sporen.
Het eerste spoor is het technische spoor: welke emissiereductie is haalbaar? Het andere spoor is het milieurisico: wanneer leidt een emissie niet meer tot ongewenste milieu- en gezondheidsrisico’s?
Het technische spoor leidt tot het vaststellen van emissie-niveaus. Deze niveaus komen in principe overeen
met de emissie-eisen in de stofklassen   en  .
Het tweede spoor is het milieuspoor. Dit houdt een
kwalitatieve toetsing in van de gevolgen van de emissie
voor de milieukwaliteit.
De immissie, oftewel de milieukwaliteit, die het gevolg
is van de emissie van de  stof, wordt getoetst aan de
wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Voor
stoffen waarvoor geen wettelijke grenswaarden zijn
vastgesteld wordt getoetst aan een milieukwaliteitsnorm die door het bevoegd gezag wordt vastgesteld.
Tot het jaar  kan het bevoegd gezag het niveau van
het Maximaal Toelaatbaar Risico () als milieukwaliteitsnorm hanteren. Vanaf  en bij het beoordelen
van nieuwe situaties dient het bevoegd gezag het niveau
van het verwaarloosbaar risico () te hanteren als
milieukwaliteitsnorm.
Indien voor de stof in kwestie geen waarde voor het
niveau van het  of  bekend is dient het bevoegd
gezag een voorlopige waarde van het  of  te bepalen. Een dergelijke geschatte waarde van het  wordt
in de NeR aangeduid als het indicatieve verwaarloosbaar risico, het i. In de systematiek van de NeR
verloopt de toetsing van concentratieniveaus aan een
vastgesteld  of i niveau op dezelfde manier.

1

De invulling van de minimalisatieverplichting verloopt
in  stappen. De kern van de procedure is dat op basis
van de gegevens over het bedrijf wordt geïnventariseerd
welke mogelijkheden open staan voor vermijding of
reductie van de emissie van minimalisatieverplichte
stoffen. Hierbij moet expliciet rekening worden gehouden met de voorkeursvolgorde van de te nemen maatregelen: . vermijden van de emissie en . reductie van
de emissie.

Beoordeling van minimalisatieverplichte stoffen
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Voor stoffen met minimalisatieverplichting geldt een
grensmassastroom. Als deze wordt overschreden
kunnen de eisen aan de emissie van minimalisatieverplichte stoffen worden vastgesteld volgens het
hierna beschreven stappenplan.

Om de vijf jaar wordt het stappenschema opnieuw
doorlopen met als doel om de nieuwste inzichten en
ontwikkelingen in de stand der techniek in te zetten bij
de bestrijding van emissie van stoffen die onder de
minimalisatieverplichting vallen.

3.2.1

•
•
•
•
•
•
•

Bij vermijden van een emissie moet het streven in de
eerste plaats zijn gericht op het vervangen van de minimalisatieverplichte stof door een minder schadelijke
stof. Als dat niet mogelijk is komen aanpassingen aan
het proces en de installatie in aanmerking.

Als in deze paragraaf wordt verwezen naar een  moet
daarvoor ook i worden gelezen, tenzij anders
vermeld.
Als toepassing van de algemene emissie-eis leidt tot
onderschrijding van de milieukwaliteitsnorm, dan kan
de algemene eis voor de betreffende  stof worden
voorgeschreven.
Als toepassing van de algemene emissie-eis leidt tot
overschrijding van de milieukwaliteitsnorm, dan moet
een lagere emissie-eis dan de algemene eis voor de
betreffende  stof worden voorgeschreven, zodat wel
wordt voldaan aan de beoogde milieukwaliteit.
Indien de vergunningaanvrager van oordeel is dat een
hogere emissie dan de algemene eis voor de betreffende
-stof moet worden voorgeschreven dan moet een
uitgebreide risico-analyse plaatsvinden, op grond waarvan blijkt dat het -niveau niet wordt overschreden.

Stap : Implementatie van maatregelen.
Indien aan de milieukwaliteitsnorm wordt voldaan of
indien het bevoegd gezag een immissie boven de
milieukwaliteitsnorm toestaat (zie bijlage .) kan de
vergunning worden verleend.
Op grond van de informatie uit het vooronderzoek
wordt een keuze gemaakt voor een techniek of maatregel. Indien het vooronderzoek onvoldoende informatie oplevert, dan moet door het bedrijf een onderzoeksplan worden opgesteld waarmee ontbrekende
informatie wordt vergaard.
Stap : Onderzoeksverplichting en periodieke
herbeoordeling.
De minimalisatieverplichting is een continu streven
naar vermindering van de emissie. Dit wordt bereikt
door 5 jaarlijks de bestaande informatie en mogelijkheden te evalueren en aan te vullen.

Het stappenschema in het kort

Het stappenplan is nader uitgewerkt in bijlage .:
‘Invulling van de minimalisatieverplichting’.

Risico evaluatie
De risico-evaluatie in stap 3 van het stappenschema omvat
een kwalitatieve toetsing van de aangevraagde emissie aan

Stap : Vaststellen van de emissiesituatie van het bedrijf.
Het bedrijf levert gegevens aan over de stoffen die
worden gebruikt, wat de emissiesituatie is en welke
stoffen naar de lucht worden geëmitteerd. Hierbij
wordt aangegeven welke  stoffen vrijkomen.

de milieukwaliteitsnorm (MTR of VR niveau).

Stap : Vooronderzoek – inventariseren mogelijkheden.
De vergunningaanvrager maakt een overzicht van
bestaande emissiereducerende en emissievermijdende
technieken/maatregelen en mogelijkheden voor
vervanging. Verschillende aspecten (milieuhygiënische,
economische en haalbaarheids) worden voor elke techniek kwalitatief in kaart gebracht.

De risico-evaluatie gaat als volgt in zijn werk:

De risico-evaluatie is kwalitatief van aard omdat in veel
gevallen door gebrek aan informatie een kwantitatieve
beoordeling niet mogelijk is, vaak is het gezien de omvang
van de emissie ook niet van belang.

Bij het aanvragen van een vergunning wordt informatie
gegeven over de vrijkomende stoffen. Het bevoegd gezag
bepaalt de luchtkwaliteitsnorm. Indien voor de betreffende
stof nog geen MTR of streefwaarde/VR is afgeleid kan het
stoffenexpertisecentrum (SEC) van het RIVM een schatting
maken van het MTR of VR voor de stof in kwestie. Deze
waarde kan als indicatief VR (iVR) worden gehanteerd.

3.2.1

Stap a: Nader onderzoek – beperkte immissietoets.
De vergunningaanvrager stelt een kwalitatieve risicoevaluatie op. De immissie wordt getoetst aan de
milieukwaliteitsnorm.

Daarnaast wordt bepaald welk immissieniveau hoort bij de
emissie van een MVP-stof op het niveau van de algemene
eis in de NeR. Indien de werkelijke emissie lager is dan de
algemene eis, dan kan voor de emissietoets ook uitgegaan
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Stap b: Nader onderzoek – uitgebreide immissietoets.
Als uit stap a blijkt dat het immissieniveau de milieukwaliteitsnorm overschrijdt, dient de vergunningaanvrager een uitgebreide immissietoets uit te voeren. Het
doel hiervan is nauwkeuriger vast te stellen wat de
immissie is en of de milieukwaliteitsnorm wordt overschreden.

worden van de werkelijke emissie.
Het immissieniveau wordt getoetst aan de luchtkwaliteitsnorm. Blijft het immissieniveau onder de luchtkwaliteitsnorm
dan kan de algemene emissie-eis in de vergunning worden
opgenomen. Indien voor het uitvoeren van de toets van de
werkelijke emissie is uitgegaan, dan dient de werkelijke
emissie in de vergunning opgenomen te worden. Is er
sprake van een overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm

2

De vergunningaanvrager stelt een kwalitatieve risicoevaluatie op. De immissie wordt getoetst aan de
milieukwaliteitsnorm.
De vergunningaanvrager voert een nader onderzoek uit
voor een beperkt aantal veelbelovende
technieken/maatregelen uit het vooronderzoek. Het
doel hiervan is om aanvullende informatie te verzamelen, waardoor een gefundeerde keuze voor een techniek
mogelijk is.

dan moeten aanvullende maatregelen worden genomen en
moet een lagere waarde dan de algemene eis in de vergunning worden opgenomen.
Indien de vergunningaanvrager van oordeel is dat een hogere
emissie dan de algemene eis voor de betreffende MVP-stof
moet worden voorgeschreven dan moet een uitgebreide
risico-analyse plaatsvinden, op grond waarvan blijkt dat de
beoogde milieukwaiteitsnorm niet wordt overschreden.

Voor het uitvoeren van de risico-evaluatie is een model

Overzicht MVP 1 stoffen

ontwikkeld voor het schatten van het effect van de emissie
op de milieukwaliteit. Dit model voor de beperkte immissie-

CAS nummer

Chemische naam
(nederlands)

Klasse

108-70-3
115-32-2
118-74-1
1321-64-8
1321-65-9
1335-87-1
1335-88-2
140-66-9

1,3,5-trichloorbenzeen
dicofol
hexachlorobenzeen
pentachloronaphthaleen
naphthaleen, trichloornaphthaleen, hexachloornaphthaleen, tetrachloor1,1,3,3-tetramethyl-4-butylfenol
(4-tert-octylfphenol)
chlordecone
trifluralin
nikkel sulfide
pentachlooranisol
Chroom VI verbindingen
dibenzo[a,i]pyreen (PAK)
benzo(ghi)peryleen (PAK)
dibenzo[a,l]pyreen (PAK)
dibenzo[a,e]pyreen (PAK)
indeno(1,2,3-cd)pyreen (PAK)
dibenzo[c,g]carbazol (PAK)
benzo[j]fluorantheen (PAK)
benz[e]acefenanthryleen
(= benzo[b]fluorantheen) (PAK)
Fluorantheen (PAK)
benzo[k]fluorantheen (PAK)

MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*

toets is beschikbaar op de website van InfoMil.
Daar zal ook een voorbeeldlijst met bekende waarden van
MTR en VR niveau’s worden opgenomen.

Emissie-eisen

De stoffen in de categorie minimalisatieverplichte stoffen zijn ingedeeld in een van de twee stofklassen  
en   (zie tabel). Bij deze stofklassen horen grenswaarden. Deze eisen geven aan welke emissieniveaus
haalbaar zijn bij een maximale toepassing van de
beschikbare maatregelen. Voor nieuwe situaties zijn
deze waarden te beschouwen als een absolute bovengrens voor de te vergunnen emissieconcentratie.
Voor bestaande situaties kan op grond van een afweging van de technische en economische mogelijkheden
een hogere emissieconcentratie worden vergund dan de
waarden van de  eisen. Hierbij geldt de voorwaarde
dat de milieueffecten onder het niveau van de luchtkwaliteitsnorm blijven.
Ook als wordt voldaan aan de grenswaarden dient er
een continu streven te bestaan naar vermindering van
de emissie. Dit wordt nader ingevuld door middel van
de onderzoeksverplichting.
Voor stoffen met een minimalisatieverplichting gelden
de volgende emissie-eisen.
 : Bij een emissievracht van , gram per uur of
meer geldt een emissie-eis van , mg/m.
De klasse   is van toepassing op de emissie van
vaste stoffen omdat met filtrerende afscheiders een zeer
hoge reinigingsgraad voor vaste stoffen mogelijk is.

206-44-0
207-08-9
2104-64-5
218-01-9
2227-13-6
224-42-0
226-36-8
23593-75-1
28680-45-7
294-62-2
309-00-2
32241-08-0
32534-81-9
330-54-1
3424-82-6
36065-30-2
465-73-6
470-90-6
4904-61-4
50-29-3
50-32-8
512-04-9
53-70-3
55525-54-7

789-02-6
793-24-8

87-68-3
87-86-5
91-59-8
91-94-1

MVP1*
MVP1
MVP1*
MVP1
MVP1
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1
MVP1*
MVP1
MVP1*
MVP1
MVP1*
MVP1*
MVP1 5)
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1*
MVP1
MVP1
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8001-35-2
85-22-3
85535-84-8

MVP1
MVP1
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56-55-3
603-35-0
608-93-5
7440-41-7
7486-35-3
76-44-8
76-87-9
77-47-4

EPN
Chryseen (PAK)
Tetrasul
dibenz[a,j]acridine (PAK)
dibenz[a,h]acridine (PAK)
1H-Imidazol, 1-[(2-chlorophenyl)
diphenylmethyl]heptachloornorborneen
Cyclododecaan
Aldrin
nafthaleen, heptachloordifenyl ether, pentabroom
Diuron
DDE, o,p- isomeer
benzeen, 1,3,5-tribroom-2(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)Isodrin
Chlorfenvinphos
1,5,9-Cyclododecatrieen
DDT, 4,4’- isomer
benzo[a]pyreen (PAK)
spirost-5-en-3-ol, (3beta,25R)dibenz[a,h]anthraceen (PAK)
ureum, N,N’-bis[(5-isocyanato1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl]benz[a]anthraceen (PAK)
fosfine, trifenylPentachloorbenzeen
beryllium en -verbindingen
tributyltin verbindingen
heptachloor
fentin hydroxide
1,3-cyclopentadieen,
1,2,3,4,5,5-hexachloorDDT, 2,4’- isomeer
1,4-benzeendiamine, N(1,3-dimethylbutyl)-N’-fenyltoxafeen
benzeen, pentabroom- ethylC10-13,alifatische chloorkoolwaterstoffen
hexachloorbutadieen
pentachloorfenol
2-naftylamine
[1,1’-Bifenyl]-4,4’-diamine,
3,3’-dichloor-

MVP1*
MVP1*
MVP1 3)
MVP1*
MVP1 6)
MVP1
MVP1
MVP1
MVP1
MVP1
MVP1
MVP1
MVP1

3.2.1

 : Bij een emissievracht van , gram per uur of
meer geldt een emissie-eis van  mg/m.
De klasse   is van toepassing op gas- of dampvormige stoffen. De emissiebovengrens van  mg/m is
haalbaar met bestaande reinigingstechnieken.

143-50-0
1582-09-8
16812-54-7
1825-21-4
18450-29-9
189-55-9
191-24-2
191-30-0
192-65-4
193-39-5
194-59-2
205-82-3
205-99-2

Toepasbaarheid filtrerende afscheiders

Overzicht MVP 2 stoffen

Het toepassen van filtrerende afscheiders is niet in alle
CAS nummer

Chemische naam
(nederlands)

Klasse

106-89-8

oxiraan, chloormethyl(epichloorhydrine)
ethaan, 1,2-dibroom1,3-butadieen
ethaan, 1,2 dichloor
2-propeennitril (acrylonitril)
nikkel tetracarbonyl
Hydrazine
diethyl sulfaat ester
Benzeen
Chlooretheen (vinylchloride)
Oxiraan (ethyleen oxide)
Methyloxiraan, (propyleenoxide)
dimethylsulfaat
2-nitropropaan

MVP2 1)

106-93-4
106-99-0
107-06-2
107-13-1
13463-39-3
302-01-2
64-67-5
71-43-2
75-01-4
75-21-8
75-56-9
77-78-1
79-46-9

gevallen mogelijk. Een doekfilter kan bijvoorbeeld dichtslaan door plakkerig stof of in brand vliegen door hete of

MVP2 2)
MVP2 2)
MVP2 2)
MVP2 2)
MVP2
MVP2
MVP2
MVP2 4)
MVP2
MVP2
MVP2 2)
MVP2
MVP2

reactieve deeltjes.
Knelpunten ontstaan vooral in situaties waar sprake is van
• hoge temperatuur van het afgas
• plakkerig stof, stof met ongunstige hygroscopische
eigenschappen
• hoge vochtgehaltes in het afgas
• kans op brandbare of chemisch reactieve deeltjes
in het afgas
• sterk wisselende condities van het afgas.
• negatieve effecten van het filtersysteem op de bedrijfsvoering.
In de praktijk blijkt het optreden van één van de genoemde
effecten afzonderlijk meestal nog wel overkomelijk Als meer

* Voor deze stof was nog geen emissie-eis in de NeR opgenomen, of de stof
was niet als afzonderlijke stof in de NeR genoemd maar onderdeel van
een groep stoffen.
1)

mg/m3

In 2004 ligt de detectielimiet voor meetmethodes op 2

2)

Voor bestaande situaties geldt tot 2015 een concentratie-eis van
5 mg/m3 en een grensmassastroom van 25 g/u.

3)

4)

Voor bestaande situaties is het, na toetsing van de milieueffecten aan het

lijk en dienen niet-filtrerende afscheiders te worden ingezet.
Daarnaast zijn er situaties waarin het niet mogelijk is om met
filtrerende afscheiders een concentratie onder 5 mg/m3 te

een hogere emissieconcentratie toe te staan dan de MVP1-eis.

realiseren, bijvoorbeeld vanwege een ongunstige voorbelas-

Voor bestaande situaties geldt tot 2015 een eis van 5 mg/m3 en een

ting of vanwege zeer fijn stof. In die gevallen moet wel een

nen om voor specifieke branches afwijkende eisen voor benzeen in de

filtrerende afscheider worden toegepast maar kan gemoti-

BREFs en/of oplegnotities bij de BREFs op te nemen.

veerd worden afgeweken van de algemene eis voor stof.

Van de MVP-1-eis kan worden afgeweken (tot maximaal de oude eis van
C.1: 0,1 mg/m3), indien de MVP1-eis in specifieke situaties technisch of

6)

toepassen van filtrerende afscheiders vaak niet meer moge-

iVR, mogelijk om op grond van technische en economische overwegingen

grensmassastroom van 25 g/u. Het ministerie van VROM zal zich inspan-

5)

van de genoemde effecten tegelijk kunnen optreden is

economisch niet haalbaar is.

Filtrerende afscheiders kunnen in het algemeen worden

Voor Chroom VI geldt voor bestaande en nieuwe situaties een emissiecon-

toegepast indien de ongereinigde massastroom (eventueel na

centratie-eis van 0,1 mg/m3 en een grensmassastroom van 0,5 g/u.

voorbehandeling) aan de navolgende condities kan voldoen:
• temperatuur

< 1000°C voor keramische filters
< 280 °C voor doekfilters

3.2.2

Emissie-eisen voor
totaal stof

De categorie stof kent geen grensmassastroom waaronder geen eisen gelden.

< 80 °C voor lamellenfilters
• relatieve vochtigheid

< 90 %

• deeltjesgrootte (dp)

> 0,1 µm

Hierbij zouden de filters moeten voldoen aan de onderstaande

3.2.2

indicatieve specificaties (NeR-stofonderzoek/Haskoning):

Voor de emissie van stof in algemene zin (aangeduid als
categorie S) geldt bij een emissievracht van , kilogram per uur of meer een emissie-eis van  mg/m.

doekbelasting

1–2

m3/(m2 x minuut) voor doekfilters

doekbelasting

1,3

m3/(m2 x minuut voor lamellenfilters

filterweerstand 70–80
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Als het niet mogelijk is om filtrerende afscheiders toe te
passen dan geldt bij een emissievracht van , kilogram
per uur of meer een emissie-eis van  mg/m.
Onder filtrerende afscheiders worden doekfilters,
lamellenfilters en andere filtersystemen verstaan waarbij gebruik wordt gemaakt van een medium waar het
afgas doorheen wordt gevoerd.
In het geval dat het niet mogelijk is vanwege specifieke
afgasparameters om filtrerende afscheiders toe te passen
kunnen niet-filtrerende stofbestrijdingstechnnieken
worden gebruikt zoals elektrostatische afscheiders,
natte stofvangers of roterende deeltjesscheiders.

(over het doek) 15–25

mbar voor fijne doekfilters
mbar voor grove doekfilters

2,5

mbar voor zeer grove doekfilters

40

mbar voor lamellenfilters

knelpunten voor

mogelijke oplossing:

toepassing:
hygroscopisch stof

verwarmen filterdoekmateriaal

kleverigheid

precoaten filterdoek

explosiegevaar

explosieveilig uitvoeren van
het filter

Als het nodig is om de afgasstroom voor te behandelen
(bijvoorbeeld koelen) om de toepassing van filtrerende
afscheiders mogelijk te maken dan kan dit de kosteneffectiviteit van deze voorziening nadelig beïnvloeden, indien
deze voorbehandeling niet is gekoppeld aan de emissiebestrijding van andere stoffen.

Bij een emissievracht kleiner dan , kilogram per uur
geldt een emissie-eis van  mg/m. Als op dergelijke
kleine bronnen filtrerende afscheiders kunnen worden
toegepast dan worden in de praktijk meestal veel lagere
emissies gerealiseerd.
Tenzij dit in een bijzondere regeling uitdrukkelijk
anders is aangegeven, wordt onder ‘stof ’ vaste
zwevende deeltjes verstaan, zie hiervoor §.. Hierbij
gaat het om totaal stof, wat wil zeggen dat er geen
onderscheid wordt gemaakt tussen deeltjes met een
aërodynamische diameter boven respectievelijk onder
 micrometer ().

Respirabel kwarts
Silica (kwarts) komt vrij bij veel bewerkingen van zandhoudend materiaal (stralen van steen, slijpen van beton, malen
enz). Voor respirabel kwarts geldt een lage MAC-waarde
(0,075 mg/m3). Om deze waarde op de werkplek te halen
wordt puntafzuiging toegepast nabij de bron of een hoge
ventilatievoud. In het laatste geval geldt dat indien op de
werkplek wordt voldaan aan de MAC-waarde de afgevoerde ventilatielucht altijd voldoet aan de NeR emissie-eis.
Controle door meten van de emissie is dan niet meer nodig.
Als puntafzuiging nabij de bron wordt toegepast kan het
gehalte aan kwarts en andere silicaten in het afgas hoger
zijn dan de eisen. In dat geval is een nageschakelde stofafscheiding en controle door meting (zie §3.7.2) wel nodig.

3.2.3

Emissie-eisen voor
anorganische stoffen

Anorganische stoffen worden onderverdeeld in stofvormige anorganische stoffen en gas- of dampvormige
anorganische stoffen.

Indeling stofvormige anorganische stoffen
De stofvormige anorganische stoffen worden in een van de
3 klassen ingedeeld op grond van de MAC-waarde:
Klasse

MAC-waarde mg/m03

Stofvormige anorganische stoffen (Categorie sA)

sA.1

< 0,1

Op de stofvormige anorganische stoffen is de sommatiebepaling van toepassing en voorts geldt het navolgende:

sA.2

≥ 0,1 en <0,5

sA.3

≥ 0,5

Klasse sA.
Bij een emissievracht van , gram per uur of meer
geldt een emissie-eis van , mg/m.

Als er diverse MAC-waarden op een groep stoffen van
toepassing zijn, is de laagste waarde maatgevend.
Hoewel de indelingssystematiek geen bovengrens kent, kunnen

Klasse sA.
Bij een emissievracht van , gram per uur of meer
geldt een emissie-eis van , mg/m.

stoffen die als relatief ongevaarlijk mogen worden beschouwd,
als ‘Stof’ worden beoordeeld. Op deze stoffen zijn dan de
eisen van de categorie ‘Stof algemeen (S)’ van toepassing.
De volgende anorganische stoffen dienen niet tot categorie

Klasse sA.
Bij een emissievracht van  gram per uur of meer geldt
een emissie-eis van , mg/m.

CAS-nummer

Stof

[..]

Aluminium en -verbindingen

[..]

Borium en stofvormige -verbindingen

[..]

Calciumverbindingen

[1305-78-8]

Grafiet

[..]

Magnesiumverbindingen

[..]

Molybdeen en -verbindingen

[..]

Portlandcement, portlandslakcement,
portlandvliegascement, hoogovencement*
Zand e.a. siliciumverbindingen
m.u.v. kristallijne en/of
vezelvormige verbindingen

[13463-67-7]

Titaandioxide

[..]

Zink en -verbindingen
m.u.v. zinkchromaat en

(7646-85-7)

m.u.v. zinkchloride(rook)

* Het gehalte aan radioactiviteit in hoogovenslak mag niet
afwijken van het gehalte aan radioactiviteit in poederkoolvliegas.
Voor een beschrijving van de kenmerken van de cementsoorten wordt
verwezen naar norm EN 197-1.
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[13530-65-9]
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[..]

Als zich bij het afvoeren van afgassen fysische omstandigheden (druk, temperatuur) voordoen, waarbij de
bovengenoemde componenten voor een wezenlijk
gedeelte in damp- of gasvorm aanwezig kunnen zijn,
dan moeten de van toepassing zijnde concentraties ook
worden aangehouden voor de som van de stof- en gasen dampvormige emissies.
Dit geldt niet als voor de betreffende gas- en dampvormige emissie afzonderlijke eisen zijn opgenomen in de
categorie gas- en dampvormige anorganische stoffen.

m.u.v. calciumoxide

[7782-42-5]

3.2.3

Filtrerende afscheiders worden beschouwd als de stand
der techniek voor het bestrijden van stofvormige anorganische stoffen in de klasse sA.. In principe moeten
deze systemen zo veel mogelijk worden toegepast ter
bestrijding van de emissie van stoffen uit de categorie
sA.. Dit geldt ook als andere systemen, zoals nietfiltrerende afscheiders, zouden kunnen voldoen aan
de concentratie-eisen

sA.3 te worden gerekend maar tot de klasse S:

Indeling vezelvormig stof

Indeling gas- of dampvormige anorganische stoffen

Onder vezel wordt verstaan een deeltje met een lengte

(categorie gA)

groter dan 5 µm, een breedte van minder dan 3 µm en een

De damp- of gasvormige anorganische stoffen worden

lengte/breedte-verhouding van meer dan 3:1. (Richtlijnen

op grond van de MAC-waarde in één van de 3 klassen

van de Raad van Europese Gemeenschappen van 19 maart

ingedeeld:

1987; 87/217/EEG).

Klasse

MAC-waarde mg/m03

gA.1

< 0,5

Keramische- en slakkenwolvezels zijn – qua gevaarlijkheid –

gA.2

≥ 0,5 en < 3

gelijk te stellen aan silicavezels; zij kunnen derhalve

gA.3

≥3

worden beoordeeld als klasse sA.1 stoffen.
Vanuit de arbeidshygiëne wordt het risico van glas- en

Zwavelwaterstof is op grond van de lage geurdrempel-

steenwolvezels een factor 5 lager ingeschaald (Werken met

waarde ingedeeld in klasse gA.2.

glas- en steenwol, Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, 1991). Op emissies van dergelijke vezels kan

In afwachting van een formele klassificering is op de emis-

daarom de regeling voor stoffen uit klasse sA.2 worden

sies van zwavelzuur (7664-93-9) en fosforzuur (7664-38-2)

toegepast.

(nevels) de regeling van klasse gA.2 toe te passen, en op
salpeterzuur (7697-37-2) (nevels) klasse gA.3.

Gas- of dampvormige anorganische stoffen
(Categorie gA)

De sommatiebepaling is niet van toepassing op gas- of
dampvormige anorganische stoffen en voorts geldt het
navolgende:

Beperking van de emissie van zoutzuur
In bijzondere situaties, bijvoorbeeld als een afgasstroom
schadelijke componenten bevat uit verschillende stofcategorieën, kan een eis van 10 mg ook bij een voorbelasting van

Klasse gA.
Bij een emissievracht per stof van , gram per uur of
meer geldt een emissie-eis van , mg/m.

bevoegd gezag gemotiveerd afwijken van de algemene eis.

Klasse gA.
Bij een emissievracht per stof van  gram per uur of
meer geldt een emissie-eis van , mg/m.

Kosteneffectiviteit ammoniakreductie

minder dan 1 g/m3 onhaalbaar zijn. In dat geval kan het

Met maatregelen volgens de Stand der Techniek kan de
emissie van ammoniak worden teruggebracht tot onder

3.2.3

Klasse gA.
Bij een emissievracht per stof van  gram per uur of
meer geldt een emissie-eis van 30 mg/m.
Voor de emissie van zoutzuur geldt bij een emissievracht van  gram per uur of meer het volgende:
• als de emissieconcentratie in het ongereinigde afgas
minder bedraagt dan  gram/m dan geldt een emissie-eis van  mg/m.
• als de emissieconcentratie in het ongereinigde afgas
meer bedraagt dan  gram/m dan geldt een emissieeis van  mg/m.

30 mg/m3. Bij sommige bronnen, vaak met een biologische
oorsprong, kan er sprake zijn van een ammoniakemissie
met een relatief lage concentratie (slechts weinig boven de
emissie-eis). In zo’n geval kan de kosteneffectiviteit van de
bestrijdingsmaatregel ongunstig uitvallen. In zo’n geval kan
het bevoegd gezag gemotiveerd afwijken van de algemene
eis.
De adviesgroep NeR streeft er naar om een indicatieve referentiewaarde vast te stellen voor de Kosteneffectiviteit van
ammoniakreductie vóór het verstrijken van de realiseringstermijn in §2.5.4. Bij het saneren van bestaande situaties
kan hiermee rekening worden gehouden.

NeR september 2004

Referentiezuurstofgehalte
Voor de stoffen in klasse gA.4 gelden de eisen bij verbrandingsemissies als betrokken op 3% zuurstof en bij procesemissies als betrokken op het gebruikelijke zuurstofpercentage voor normale procesomstandigheden, tenzij dit in
Bijzondere Regelingen uitdrukkelijk anders is geregeld.
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Klasse gA.
Bij een emissievracht per stof van  kilogram per uur of
meer geldt een emissie-eis van  mg/m.
In het geval dat de vracht van de emissie voor reiniging
meer bedraagt dan  g/m en tevens de emissiegrenswaarde niet kan worden bereikt met maatregelen
conform de stand der techniek moet het rendement
van de toegepaste reinigingsinstallatie ten minste %
bedragen en geldt een emissie-eis van  mg/m.

gA.4

NOx eisen in samenhang met overig NOx beleid

Bij een hoge ongereinigde vracht van SO2 kan de grens-

Voor het bestrijden van NOx emissies bestaan verschillende

waarde van 50 mg/m3 soms moeilijk haalbaar zijn, met

beleidsinstrumenten en zijn enkele nieuwe instrumenten in

name als er sprake is van ongunstige neveneffecten van emis-

ontwikkeling. In het algemeen geldt dat de NeR eisen niet

siebeperkende maatregelen. In dat geval geldt de concentra-

van toepassing zijn op situaties waarvoor al ander beleid

tie-eis niet maar moet de toegepaste reinigingstechniek wel

geldt (zie §2.2). Daarnaast is het zo dat het bevoegd gezag

een hoog rendement hebben. De gereinigde emissie mag

terughoudend moet omgaan met NeR eisen in situaties

ook in dat geval nooit meer bedragen dan 200 mg/m3 (de

waarin nieuwe beleidsinstrumenten worden ontwikkeld. Een

eis in de NeR 1992). In de praktijk betekent dit dat bij

eis op grond van de NeR zou in zo’n geval bijvoorbeeld

controle van de emissiegrenswaarde ook altijd de concentra-

binnen enkele jaren achterhaald kunnen zijn. Dit geldt

tie in het ongereinigde rookgas moet worden bepaald.

bijvoorbeeld voor NOx eisen aan installaties boven 20 MW,
die onder de emissiehandel kunnen gaan vallen. Omdat de
emissiehandel zal starten voordat de saneringstermijnen

Klasse gA.
Bij een emissievracht van  kg/uur of meer moeten
emissiebeperkende technieken worden toegepast
volgens de stand der techniek.

Stand der techniek voor beperking NOx emissies
De technieken voor het bestrijden van NOx emissies vallen
uiteen in twee hoofdgroepen

zijn verlopen zal er voor bestaande installaties geen
probleem ontstaan. Voor nieuwe installaties geldt dat men
in elk geval de stand der techniek moet toepassen en dat
eisen conform de stand der techniek worden gesteld.

3.2.4

Emissie-eisen voor
organische stoffen

• procesgeïntegreerde maatregelen
• nageschakelde deNOx.
Er zijn veel maatregelen die beschouwd worden als procesgeïntegreerde maatregelen. Hier zijn relevant:

In bijlage . zijn organische stoffen (categorie O) ingedeeld in diverse klassen O. t/m O.. Deze lijst met
organische stoffen is niet limitatief en kan zonodig
worden aangevuld.

• brander maatregelen

Vluchtige organische stoffen

• oxy fuel stoken

Onder een vluchtige organische stof wordt verstaan:
een organische verbinding van antropogene aard met
uitzondering van methaan, die bij , K een dampspanning heeft van , kPa of meer of onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft.
Een organische verbinding is een verbinding die ten
minste het element koolstof bevat en daarnaast nog één
of meer van de volgende elementen: waterstof, halogenen, zuurstof, zwavel, fosfor, silicium of stikstof, met
uitzondering van koolstofoxiden, anorganische carbonaten en bicarbonaten.

• waterinjectie
• overige aanpassingen van het proces.
De belangrijkste nageschakelde technieken zijn:
• SNCR: selectieve niet katalytische reductie
• SCR: selectieve katalytische reductie
• biologische deNOx.
De prestaties van deze technieken kunnen sterk variëren
afhankelijk van de gekozen techniek en afhankelijk van de
aard van de te reduceren emissie. De volgende emissieniveaus zijn over het algemeen haalbaar.
• procesgeïntegreerde maatregelen: 50 tot 500 mg/m3.
• SNCR: 50 tot 200 mg/m3
• SCR: 50 tot 100 mg/m3.

Voor de diverse organische stoffen gelden de navolgende emissie-eisen. Hierbij is de sommatiebepaling
van toepassing.

gehaald bij gunstige procescondities en nieuwe installaties,
en het hoogst genoemde niveau voor maatregelen aan
bestaande installaties met ongunstige procescondities. De

Klasse gO.
Bij een emissievracht van , kilogram per uur of
meer geldt een emissie-eis van  mg/m.

hoogste niveaus bij procesgeïntegreerde maatregelen
treden op bij processen waarbij sprake is van hoge tempecementfabriek, keramische processen).

Klasse gO.
Bij een emissievracht van , kilogram per uur of meer
geldt een emissie-eis van  mg/m.

Voor nieuwe installaties geldt zowel bij SCR als SNCR dat
de ammoniakemissie kan worden beperkt tot onder
5 mg/mo3.Voor bestaande SCR en SNCR installaties kan bij
optimalisatie van de NOx emissie een NH3 emissie van
5 mg/mo3 onhaalbaar blijken te zijn. Dan kan een hogere
waarde worden vergund.
Referenties: InfoMil L26, BREF chemie

Klasse gO.
Bij een emissievracht van , kilogram per uur of meer
geldt een emissie-eis van  mg/m.
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raturen en direct contact tussen vlam en product (glasoven,
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Hierbij geldt dat het laagst genoemde niveau wordt

3.2.4

• inzet van andere brandstof

In de klassen O t/m O komen veel vluchtige organische stoffen () voor. Voor deze  geldt dat eerst
moet worden gekeken of voor die specifieke sector de
bijzondere regeling -maatregelen uit de NeR (§.)
van toepassing is. Pas als er geen bijzondere regeling van
toepassing is, kan worden overgegaan tot het stellen van
de algemene emissie-eisen voor organische stoffen.

Accumulatie
Als de logaritme van de verdelingcoëfficiënt log(Po,w)
tussen n-octanol en water groter is dan 2,7 wordt de mogelijkheid voor bio-accumulatie ingeschat als zijnde ‘hoog’.
Persistentie
Ter beoordeling van de persistentie van een stof is het noodzakelijk eerst de verdeling van een geëmitteerde stof en
eventueel de reactieprodukten over de drie compartimenten

Toelichting op de begrippen

lucht, water en bodem te kennen.

(Verdacht) carcinogeen

Deze verdeling kan geschat worden met behulp van het

zie bijlage 4.8

zogenaamde Mackay-Model (ref.: Mackay, P., and S.
Paterson: Calculating fugacity. Environ.Sci.Technol. 15

MAC

[1981] S. 1006/1014).

Ofschoon de MAC-waarde ook op andere gronden dan
gezondheids-effecten wordt vastgesteld, is ter beoordeling

Als de betreffende stof in aanzienlijke hoeveelheden in een

van de mate van milieugevaarlijkheid vooralsnog m.n. de

bepaald milieucompartiment voorkomt, c.q. > 10% van het

MAC-waarde van belang.

totaal, dan wordt rekening gehouden met de afbraakmoge-

De volgende indeling kan worden gebruikt:

lijkheden in dat compartiment. De afbraak van een stof zal in

Klasse

Toxiciteit

MAC-waarde (mg/m3)

de lucht voornamelijk chemisch/fysisch (abiotisch) plaatsvin-

O.1

hoog

< 25

den en in water en bodem voornamelijk biologisch.Voor het

O.2

matig

≥ 25

compartiment lucht wordt een stof als persistent beschouwd
als de halfwaardetijd groter is dan 10 dagen (t1/2 > 10 dg).

Voor de indeling van organische stoffen waarvoor geen

Voor de compartimenten water en bodem wordt een stof als

MAC-waarde is vastgesteld, wordt vooralsnog verwezen

moeilijk afbreekbaar beschouwd als dit blijkt uit een

naar InfoMil.

geschikte ‘Grundstufentest’ volgens bijlage V van de EGRichtlijn 79/831/EWG.

Zeer toxisch, persistent en accumuleerbaar
Organische stoffen met een extreem hoog risico voor mens
en milieu worden op grond van de toxiciteit, persistentie en

Stofvormige organische stoffen

accumuleerbaarheid ingedeeld bij de groep ‘Extreem

Klasse sO
Bij een emissievracht van , kilogram per uur of meer
geldt een emissie-eis van  mg/m.
Als het niet mogelijk is om filtrerende afscheiders toe te
passen dan geldt bij een emissievracht van , kilogram
per uur of meer een emissie-eis van  mg/m.

Risicovolle stoffen’. Voorbeelden van dergelijke stoffen zijn
dioxinen en PCB’s.

3.2.4

Bij een emissievracht kleiner dan , kilogram per uur
geldt een emissie-eis van  mg/m.
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Figuur 1
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Bijzondere regelingen voor
specifieke processen
Nieuw nummer

Oud nummer

Branche / proces

Datum

A1

3.5/18

Mestverwerkende bedrijven

vervallen

A2

3.5/21.2

Groenvoerdrogerijen

jan 1996

A3

3.5/21.6

Mengvoederindustrie

jan 1996,

B1

3.5/20.1

Suikerfabrieken

B2

3.5/21.1

Productie van zetmeel en zetmeelderivaten

mei 1992

B3

3.5/20.2

Grote bakkerijen

jan 1996

B4

3.5/20.3

Beschuit- en banketbakkerijen

jan 1996

B5

3.5/20.4

Vleesindustrie

jan 1996

B6

3.5/20.5

Cacaobonen verwerkende industrie

jan 1996

B7

3.5/21.3

Koffiebranderijen

jan 1996

B8

3.5/21.5

Aardappelverwerkende industrie

jan 1996

B9

3.5/29.9

Geur- en smaakstoffenindustrie

jan 1998

Bierbrouwerijen

feb 2000

gewijzigd feb 1998

B10
C1

3.5/26.1

mei 1992

Houtbewerking; Productie van houtvezel- en spaanplaat;

mei 1992,

Houtzagerijen

gewijzigd april 2003
juni 1994

C2

3.5/32.2

Grofkeramische industrie

C3

3.5/32.4

Productie van minerale vezels

vervallen

C4

3.5/32.3

Productie van glas

vervallen

C5

3.5/28.2

Asfaltmenginstallaties

jan 1996,
gewijzigd april 2003

3.5/33.1a

Productie van ruwijzer;Sinteren van ijzererts

vervallen

D1b

3.5/33.1b

Productie van ruwijzer; Pelletiseren van ijzererts

vervallen

D1c

3.5/33.1c

Productie van ruwijzer;Hoogovens

vervallen

D1d

3.5/33.1d

Productie van oxystaal

vervallen

D2

3.5/33.2

Productie van primair aluminium

vervallen

D3

3.5/34.1a

IJzer- en staalgieterijen en –smelterijen

mei 1992

E1

3.5/28.1

Cokesfabrieken

vervallen

E2

3.5/29.1

Productie van chloor

vervallen

E3

3.5/29.2

PVC-productie;Suspensie polymerisatie

mei 1992

E4

3.5/29.3a

Productie van acrylonitril

mei 1992

E5

3.5/29.3b

Productie van acrylonitril bevattende kunststoffen

mei 1992

E6

3.5/29.4

Clausinstallaties (t.b.v. zwavelproductie en als reinigingssysteem)

mei 1992

E7

3.5/29.6a

Productie van stikstofkunstmest

mei 1992

E8

3.5/29.6b

Ammoniakfabrieken

mei 1992

E9

3.5/29.7

Installaties voor het produceren, formuleren of verpakken van

mei 1992

3.3

D1a

bestrijdingsmiddelen
3.5/29.8

Productie van siliciumcarbide

E11

3.5/28.3

Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning

mei 1992
jan 1996

F1

3.5/33.4

Kabelbranderijen en vergelijkbare bedrijven

mei 1992

F2

3.5/36.2

Thermisch reinigen van gebruiksmaterialen waaronder

okt 1994

elektromotoren, apparaten voor polymeerverwerking
F3

3.5/93.1

Crematoria

juni 1998,

F4

3.5/98.1

Pyrolyse installaties

mei 1992

F5

3.5/98.2

Installaties voor de thermische reiniging van verontreinigde grond

mei 1992

F6

3.5/98.3

Installaties voor de verbranding van communaal en daarmee

okt 1994

gelijk te stellen industrieel afvalwaterzuiveringsslib
F7

3.5/98.5

Installaties voor de verbranding van schoon resthout

juni1995

1

gewijzigd sep 2004
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E10

Nieuw nummer

Oud nummer

Branche / proces

Datum

G1

3.5/90.1

Verwerking van gassen van stortplaatsen, afvalvergisting en

juni 1994

anaërobe afvalwaterzuiveringsinstallaties
G2

3.5/98.7

Groencompostering

jan 1996,
gewijzigd mei 2001

G3

3.5/98.8

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

jan 1996

G4

3.5/98.9

GFT compostering

jan 1996

Z1

3.5/34.2

Oppervlaktebehandeling van metalen met salpeterzuur

mei 1992

Z2

3.5/36.1

Productie van koolstofanodes

vervallen

Z3

3.5/24.1

Lederindustrie

jan 1996

3.3
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A1

Mestverwerkende
bedrijven

De bijzondere regeling mestverwerkende bedrijven is per
november  komen te vervallen.

A2

Groenvoerdrogerijen

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
De emissiewaarden worden betrokken op droog afgas.

Voor het vergisten en het co-vergisten van mest kan de
Handreiking (co-)vergisting van mest worden geraadpleegd. In de brief van 10 januari 2005 beveelt staatssecretaris Van Geel aan om de handreiking te gebruiken. De
handreiking is te vinden op www.infomil.nl en kan ook als
publicatie worden opgevraagd bij InfoMil (publicatie-

Reikwijdte van de regeling
Deze regeling is van toepassing op installaties voor het
drogen van verse producten van plantaardige
oorsprong voor gebruik als veevoer, onder uitsluiting
van het drogen van andere producten.

nummer LA06).
Voor het verbranden van mest is het Besluit verbranden

Werkingsgebied/reikwijdte

afvalstoffen in de meeste gevallen van toepassing.

De regeling heeft betrekking op drogerijen van voornamelijk gras en luzerne waar soms ook in beperkte mate andere

Voor overige vormen van mestverwerking gelden de alge-

plantaardige materialen worden gedroogd zoals snijmais

mene bepalingen van de NeR. Wat betreft andere aspecten

en suikerbietenpulp. Deze drogerijen werken met een trom-

dan lucht kan de Richtlijn mestverwerking worden geraad-

mel of banddroger met een direct contact tussen te drogen

pleegd. Deze richtlijn is te vinden op www.infomil.nl en kan

materiaal en verbrandingsgassen. In het uitgevoerde onder-

ook worden opgevraagd bij InfoMil (publicatienummer LA01).

zoek is alleen aan trommeldrogers gemeten. Banddrogers
kunnen op een vergelijkbare manier worden geregeld.
Andere materialen kunnen een geuremissie hebben van een
zodanig verschillende aard en omvang dat de regeling
daar niet zonder meer voor gebruikt kan worden.

Zwaveloxiden
In bestaande installaties waar kolen als brandstof
worden gebruikt mag het over een droogseizoen
gemiddelde zwavelgehalte van die kolen niet meer
bedragen dan , gew.%, gerelateerd aan een verbrandingswaarde van   per kg. Gebruik van kolen als
brandstof in nieuw te bouwen installaties is niet toegestaan.

3.3 A1
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Stof
De emissieconcentratie van stof in de afvoer van de
centrale drooginstallatie mag bij gebruik van multicyclonen niet meer bedragen dan  mg/m, betrokken op droog afgas.
Bij gebruik van doekfilters is een emissie-eis van
 mg/m aan te houden. Nieuwe installaties voor het
drogen van groenvoer moeten voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

1

Proces
Groenvoer wordt gedroogd in een direct gestookte trommeldroger waarbij als brandstof gas, kolen of olie wordt
gebruikt. Het gedroogde product wordt van de drooglucht
gescheiden met een productcycloon. De drooglucht wordt
verder ontstoft door bijvoorbeeld een multi-cycloon en
geëmitteerd met een temperatuur van 100–120°C via een
schoorsteen van gemiddeld 40 à 60 meter hoogte. Het
product wordt na de droging met behulp van een hamermolen tot ‘meel’ vermalen. Vervolgens wordt het in brokken
geperst, welke dan nog worden afgekoeld om te kunnen
worden verpakt of opgeslagen. Een in toenemende mate
voorkomend alternatief voor malen en persen tot brok is

Hinder
Een immissieconcentratie van  ge/m als  percentiel
ter plaatse van de te beschermen woonbebouwing of
andere geurgevoelige objecten mag niet worden overschreden. De immissieconcentratie wordt berekend via
de geuremissiefactoren uit tabel  en verspreidingsberekeningen volgens het geldende Nationaal model.
De drooglucht wordt afgevoerd via schoorstenen van
voldoende hoogte. De geurimmissieconcentratie ten
gevolge van die emissie is beperkt. Daardoor is tot op
enkele kilometers afstand de bijdrage van de overige
bronnen aan de schoorsteen bepalend voor de optredende geurimmissieconcentratie.

koelen en persen in balen.
Hinder

Geur

In het verleden zijn de geuraspecten van groenvoerdroge-

Bronnen van geuremissies
De onderstaande tabel geeft de belangrijkste geurbronnen aan binnen het produktieproces. Emissiefactoren
voor de berekening van emissies zijn wel bepaald maar
emissiefactoren van verschillende bedrijven vertonen
onderling grote verschillen.

rijen veelal uitsluitend beoordeeld op basis van de geuremissie afkomstig van de afgassen van de droger. Door
verhoging van de schoorsteen kon de hierdoor veroorzaakte geurimissie in de omgeving van de drogerij worden
verminderd. Uit door de branche uitgevoerd onderzoek is in
1994 vast komen te staan dat, zeker in de directe omgeving
van drogerijen, ook andere geurbronnen een relevante

Tabel 1

Geuremissiefactoren groenvoerdrogerijen

bijdrage aan de geurbelasting leveren. Hierbij valt te
denken aan bronnen als de transportlucht naar de hamer-

Installatie

Geuremissiefactor
10 6 ge/ton droge stof
Gras
3500

Hoofdbron

Trommeldroger
Overige bronnen Hamermolen 30

Ruimtelucht/ 50
persen
Koelband
80

Luzerne
700

Emissiepunt

molens, en de persen en de luchtstroom afkomstig van de
koelers/koelbanden. De emissie van deze overige bronnen

Schoorsteen

komt namelijk vrij op lage hoogte en draagt daarom wel
degelijk bij aan de geurimmissie in de nabije omgeving.
Er is evenwel geen eenduidige relatie aangetoond tussen de

320

Cycloon/filter
dakniveau
Dakniveau

250

Vrij uit

sies en de bekende klachtengegevens van de vergunning-

60

geurconcentratie in de omgeving van groenvoerdrogerijen
en de ondervonden hinder. Op basis van de gemeten emisverleners is geconcludeerd dat een immissieconcentratie
van 5 ge/m3 als 98 percentiel ter plaatse van de te beschermen woonbebouwing of andere geurgevoelige objecten,

3.3 A2

Emissiefactoren

berekend via de bepaalde geuremissiefactoren en versprei-

De emissiefactoren voor de droging van luzerne zijn voor

dingsberekeningen volgens het geldende Nationaal model

de droger bij één bedrijf bepaald. De metingen zijn uitge-

niet mag worden overschreden.

voerd bij 3 verschillende procesomstandigheden. Gezien

Dit niveau wordt haalbaar geacht met de aangegeven maat-

het zeer grote verschil met gras is voor het bepalen van de

regelen.

geurbelasting gerekend met 700*106 ge/ton droge stof.

De aanpak is voornamelijk gericht op de overige bronnen

De emissies van de overige bronnen voor de droging van

die naast de emissies van de droger aanwezig zijn.

luzerne zijn ook bij een (ander) bedrijf bepaald. De emissie-
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factoren voor de overige bronnen bij het drogen van gras

2

factor vastgesteld.

zijn afgeleid uit metingen bij twee bedrijven. Het gehanteerde getal is het gemiddelde van beide bedrijven.
Voor de droogtrommel zijn voor gras metingen uitgevoerd
bij vier bedrijven, waarbij vrij grote verschillen werden
gevonden. Op grond hiervan is een realistische emissieVoor snijmais en suikerbietenpulp zijn geen emissiefactoren
gemeten. Wanneer het percentage van de produktie
beperkt blijft tot omstreeks 10% van de jaarproduktie wordt
correctie van de emissiefactoren niet nodig geacht.

Maatregelen
Bij overschrijding van een berekende geurimmissieconcentratie van  ge/m als  percentiel moeten geurimmissiebeperkende maatregelen worden getroffen.
De navolgende maatregelen komen daarvoor in
aanmerking:
• Het afvoeren van de transportlucht van de hamermolen via een verhoogd emissiepunt, eventueel via
de hoofdschoorsteen. Door recirculatie van de transportlucht kan het af te voeren debiet verkleind
worden.
• Het gericht afzuigen van de persen en het afvoeren
van de afgezogen lucht via een verhoogd emissiepunt, eventueel via de hoofdschoorsteen.

• Het afvoeren van de luchtstroom van de koelers via
een (apart) verhoogd emissiepunt. Vanwege het hoge
debiet van de koelers kan deze stroom meestal niet
via de bestaande schoorsteen worden afgevoerd.
Naar verwachting wordt de hinder afdoende beperkt
indien de afgassen van de overige bronnen op de
hoogte van de hoofdschoorsteen worden geëmitteerd.

Maatregelen

A3

Mengvoederfabrieken

De gewijzigde regeling is in de NeR opgenomen in
februari . Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk
zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de
NeR.
Toepassingsgebied
Deze regeling is alleen van toepassing op bestaande
situaties voor de productie van geperste mengvoeders
met een gangbare samenstelling.

De mogelijkheden om de invloed van de geurbevattende
luchtstromen van de overige bronnen te beperken bestaan
vooral uit procesaanpassingen (recirculatie, gerichte afzui-

Toepassingsgebied

ging) en verspreiding. Voor een deel van de overige bron-

Onder bestaande situaties vallen in dit geval ook uitbreidin-

nen met een relatief klein debiet, kan er voor gekozen

gen van bestaande installaties. Bij het oprichten van nieuwe

worden deze via de hoofdschoorsteen af te voeren. Voor de

situaties kan meestal van een lagere immissieconcentratie

koellucht is dat vanwege de omvang niet altijd mogelijk. De

uitgegaan worden, mede omdat daarbij een zekere vrijheid

koellucht kan dan via een aparte (eenvoudige) schoorsteen

is in de keuze van de lokatie.

op voldoende hoogte worden afgevoerd.
Deze maatregelen zijn vastgesteld mede op basis van een
bedrijfseconomische afweging op brancheniveau.

Bronnen en verspreiding
De geuremissie van een mengvoederbedrijf wordt voornamelijk bepaald door de emissie van de koelers. Voor
de hieronder genoemde produkten zijn geuremissiefactoren bekend. Door gebruik te maken van het
programma ‘geurnorm .’* kan met behulp van de
jaarproductie (ton/jaar) per voedersoort en de bedrijfstijd worden berekend hoeveel de geuremissie van een
bedrijf bedraagt en wat de daaruit volgende concentratie in de omgeving is.
Emissiefactoren zijn gedefinierd voor geperste mengvoeders met een ‘gangbare’ samenstelling voor:
• vleesvarkens/zeugen;
• biggen;
• legpluimvee (kalkoenen**);
• vleespluimvee (eenden, honden, vissen, fazanten**);
• rundvee (paarden, konijnen, schapen, geiten**).
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* Het computerprogramma ‘geurnorm .’en de bijbehorende
handleiding zijn verkrijgbaar bij InfoMil.
**Deze voersoorten kunnen maximaal % van de totaalproductie van de desbetreffende categorie beslaan zonder dat de emissiefactor daaraan hoeft te worden aangepast.
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De berekening betreft de geuremissie van koelers van
het tegenstroom-, band-, cascade-, schacht- en dwarskoeltype. De geuremissies van de hamermolen, stortput en ruimteventilatie zijn over het algemeen beperkt
(enkele procenten per bron) ten opzichte van de emissie via de koelers.
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Hinderniveau
Op basis van onderzoek uitgevoerd door het ministerie
van  en de mengvoerindustrie is geconcludeerd
dat te allen tijde overschrijding van het niveau van
 ge/m als  percentiel dient te worden voorkomen.
Dit niveau geldt ter plaatse van de aaneengesloten
woonbebouwing of andere geurgevoelige objecten.
Voor verspreid liggende woningen in de nabijheid van
het bedrijf kan op grond van lokale overwegingen door
het bevoegd gezag een aangepast beschermingsniveau
worden gekozen.

Maatregelen ter beperking hinder ter plaatse van dichtbij
gelegen woningen
Wanneer woningen op zeer korte afstand van het
bedrijf zijn gelegen en er sprake is van geurhinder,
kunnen enkele good housekeeping maatregelen
worden genomen. In het kader wordt dit nader aangegeven.

Good housekeeping maatregelen
• het buitenterrein van de inrichting moet regelmatig
worden schoongemaakt
• geurgevoelige grondstoffen en eindproducten mogen,

Hinderniveau
Op basis van het gedane onderzoek naar hinder in de
omgeving van mengvoerbedrijven is niet tot een branche-

zonder duidelijke redenen, niet in de open lucht worden
opgeslagen
• ramen en deuren moeten zoveel mogelijk zijn gesloten

brede algemene relatie tussen geurconcentratie en percentage gehinderden gekomen. Wel is op basis van de informatie uit het brancheonderzoek en de technische en
financiële mogelijkheden geconcludeerd dat het niveau van

Kosten van maatregelen

2 ge/m3 als 98 percentiel het maximaal toelaatbare is voor

Deze regeling bouwt voort op afspraken tussen het ministe-

de aaneengesloten woonbebouwing. Een zekere bijstelling

rie van VROM en de mengvoederindustrie over de kosten

van het toelaatbare emissieniveau voor verspreid liggende

van maatregelen, zoals vastgelegd in een brief van het

woonbebouwing wordt redelijk geacht. Op basis van de

ministerie van 4 april 1994.*

lokale situatie moet worden bepaald welk niveau redelijk

Deze komen in het kort op het volgende neer.

wordt geacht, tot een maximale concentratie van 2 ge/m3

Van de verschillende mogelijke maatregelen zijn schattin-

als 95 percentiel. Voor het onderscheid tussen verspreide en

gen gemaakt van investerings- en exploitatiekosten. De

aaneengesloten woonbebouwing wordt verwezen naar de

branche heeft aangegeven dat een éénmalig investerings-

algemene toelichting. Daarnaast kan de categorieindeling

bedrag van ƒ2/ton jaarproductie mengvoer draagbaar en

van de richtlijn veehouderij en hinderwet hiervoor een

redelijk is, zolang ook de additionele exploitatiekosten van

handvat bieden.

deze voorziening in redelijke verhouding staan tot die

Berekening van immissieniveaus vindt plaats door gebruik

investeringen. Als de bedrijven in de branche die nog niet

van het programma ‘geurnorm 3.0’, waarin de uitkomsten

voldoen aan 2 ge/m3 als 98 percentiel maximaal ƒ2/ton

van de bedrijfstakstudie en de aanbevelingen uit de evalu-

mengvoer investeren, dan kunnen ook die onder normale

atie zijn verwerkt.

omstandigheden voldoen aan de 2 ge/m3 als 98 percentiel.
Het genoemde bedrag komt overeen met de kosten voor
implementatie van schoorsteenverhoging of
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Maatregelen ter beperking geurhinder als gevolg van
emissie uit de koeler(s)
Er is een groot aantal maatregelen ter beperking van
geurhinder als gevolg van emissie uit een koeler
beschikbaar. Afhankelijk van de feitelijke situatie zal de
keuze moeten worden gemaakt. Voor een overzicht van
maatregelen/technieken die redelijkerwijs kunnen
worden getroffen wordt verwezen naar het kader.
Met het programma ‘geurnorm .’ kan worden berekend welke emissiereductie in een bepaalde situatie
benodigd is.

biowassers/gaswassers in een uitvoeringsvorm die
adequaat is voor deze toepassing. Voor biobedfilters bedragen de kosten circa ƒ6–8/ton mengvoer en de kosten voor
naverbranding bedragen circa ƒ15/ton mengvoer.
De emissiereductiepercentages voor de beschreven technieken zijn geen scherpe besliscriteria, het geeft bij benadering de grens van de mogelijkheden van de genoemde technieken weer.
* Kenmerk LE/LK/ED94.09, directie lucht en energie.

Ontwikkelingen in het productieproces

4

Maatregelen koeler(s)

Ontwikkelingen in het productieproces die wellicht een

• schoorsteenverhoging (tot ca. 40% immissiereductie)

wijziging in de geuremissie tot gevolg hebben (inzet van

• biowassers/gaswassers (emissie- en immissiereductie

extruders) worden niet verwerkt in de Bijzondere Regeling

meer dan ca. 40%)
• oxidatie van geurcomponenten met actieve zuurstof
(emissiereductie >70%)

en in het programma Geurnorm. Wanneer in dergelijke
gevallen het productieproces te sterk van de uitgangspunten
van de Bijzondere Regeling afwijkt, dan moet de geurhindersituatie op een andere wijze worden beoordeeld (categorie-2 benadering: Hindersystematiek Geur, zie §3.6).
Hierbij wordt opgemerkt dat voorverdichters in principe
geen invloed hebben op de totale geuremissie.

Gemotiveerd afwijken
In een aantal situaties kan het voorkomen dat gemotiveerd
van deze Bijzondere Regeling moet worden afgeweken.
Hieronder worden twee voorbeelden van dergelijke situaties gegeven.
Een zo’n situatie heeft te maken met het uitgangspunt dat
maatregelen moeten voldoen aan de stand der techniek.
Dit houdt in dat te implementeren maatregelen normaal en
goed gedimensioneerd moeten zijn. Concreet betekent dit
dat bij uitgangssituaties boven de 2 ge/m3 als 98 percentiel in sommige situaties de dimensies van de noodzakelijke
maatregel bij voorkeur zo gekozen worden dat een immissie-concentratie ter plaatse van de woonbebouwing lager
dan 2 ge/m3 (als 98 percentiel) gerealiseerd kan worden.
De afwijkende concentratie kan dan in de vergunning
worden opgenomen en moet dan in de considerans worden
gemotiveerd.
Een andere mogelijkheid is dat in de lokale situatie naar
oordeel van het bevoegd gezag onacceptabele hinder
optreedt (of te verwachten is) bij geurimmissie-concentraties
kleiner dan 2 ge/m3 als 98 percentiel. In zo’n individueel
geval bepaalt het bevoegd gezag in overleg met het bedrijf
de te treffen hinderbeperkende maatregelen op basis van
een individuele beoordeling van hinderreductie in relatie tot
de bedrijfseconomische gevolgen voor het bedrijf. Ook dit
moet dan in de considerans van de vergunning worden
gemotiveerd.

Uitleg regeling
Voor informatie (bijvoorbeeld bij onduidelijkheden met
betrekking tot de regeling) kan InfoMil worden geraadbij de werkgroep Milieu Overlegplatform Mengvoederindustrie (MOM) van het Federatief OverlegOrgaan Mengvoederindustrie (FOOM) gevestigd te Rotterdam.
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pleegd. Mengvoederbedrijven kunnen hiervoor ook terecht

3.3 A3

Handhaafbaarheid en uitwerking voorschriften
In de vergunning opgenomen getalsnormen moeten bij
voorkeur worden getoetst door herberekening van
veranderde de (jaar)productiegegevens met het
programma ‘geurnorm .’. Controle kan tevens
plaatvinden op de aanwezigheid van en het uitvoeren
van gebruiksvoorschriften van nageschakelde
technieken (waar van toepassing). De normering zou
bij voorkeur moeten worden vastgelegd in de vorm van
een afstand waarop de  ge/m contour ligt ten
opzichte van het bedrijf.
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B1

Suikerfabrieken

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Stof
De emissieconcentratie van stof uit de multicyclonen
van de pulpdrooginstallatie mag niet hoger zijn dan
 mg/m.
Bij renovatie van de bestaande pulpdrooginstallaties
dient mede in het licht van de beperking van geuremissies en uit energetische overwegingen stoomdroging te
worden overwogen als alternatief voor de huidige wijze
van pulpdroging.
Bij toepassing van stoomdroging zijn de algemene
eisen voor stof van toepassing.
Ammoniak
Op basis van de bevindingen van reeds lopend onderzoek naar de verwijdering van ammoniak uit de afgassen van het carbonatatieproces zal te zijner tijd het voor
de betreffende situatie meest doelmatige reinigingssysteem moeten worden geïmplementeerd.
Het betreft de volgende technieken:
• toepassen van de betreffende luchtstromen als
verbrandingslucht voor de pulpdrogers, en het ketelhuis en;
• procesgeïntegreerde nitrificatie/denitrificatie van de
relevante processtromen.

B2

Productie van zetmeel en
zetmeelderivaten

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei 
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Stof
De emissieconcentratie van stof bij de zetmeeldrooginstallatie dient  tot maximaal  mg/m te
bedragen.*
De in de vergunning op te nemen waarde is afhankelijk
van de aard van het stof en zal per geval moeten
worden vastgesteld.
Gestreefd dient te worden naar het voldoen aan de
algemene eisen.

Productie van gemodificeerd zetmeel
Op de emissies van de bij de productie van gemodificeerd
zetmeel gebruikte grond- en hulpstoffen zijn de algemene
eisen van de NeR van toepassing.

Productie van nylgum
De ammoniakemissie bij de productie van nylgum
moet worden beperkt met een rendement van tenminste %.**
* Bij gebruik van aardappelzetmeel is  mg/m haalbaar. Voor
maiszetmeel is  mg/m een reële waarde.
**De haalbaarheid van deze eis is nog punt van nader overleg en
onderzoek.
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B3

Grote Bakkerijen

Deze regeling is opgenomen in de NeR in januari 
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Reikwijdte
Deze regeling is alleen van toepassing op vergunningplichtige broodbakkerijen, met een gemiddeld assortiment. Het gaat hier om bedrijven die zijn ingeschreven
bij het Bedrijfschap voor het Bakkersbedrijf en die niet
vallen onder een amvb ingevolge art . Wm. Dit
kunnen zowel bedrijven zijn die op ambachtelijke wijze
produceren als bedrijven die op industriële wijze
produceren.

Hinderniveau en grenswaarden
In deze regeling is geen maximaal geurconcentratieniveau vastgesteld. De reden hiervoor is dat er geen
relatie kon worden vastgesteld tussen geurconcentratie
en percentage gehinderden.
Het kwantitatief toetsen van de emissie of immissie bij
vergunningverlening is dan ook niet zinvol.
Hinder van bakkerijgeur komt weinig voor. Als regel
zal een aanvaardbaar hinderniveau niet worden overschreden indien de in deze regeling genoemde maatregelen worden gerealiseerd.

Hinderniveau en toetsing aan normen
Er is in deze regeling geen numerieke geurnorm opgenomen. De voornaamste reden hiervoor is dat er geen eenduidige relatie kon worden gelegd tussen de geurconcentratie

Reikwijdte

en het percentage gehinderden. Uit het telefonisch leef-

De regeling geldt alleen voor de grotere bakkerijen waar

situatie onderzoek (TLO) dat rond acht bakkerijen is uitge-

brood en een beperkt assortiment andere producten worden

voerd, blijkt dat bij een blootstelling aan meer dan

gebakken, die niet onder het Besluit detailhandel en

16 ge/m3 als 98 percentiel, niet meer dan 8% van de

ambachtsbedrijven milieubeheer vallen. Het betreft hier

respondenten hinder ondervindt. Deze groep is blootgesteld

ongeveer 400 grote en middelgrote bakkerijen (stand

aan concentraties tussen 16 en (een indicatief maximum

1995). Deze bakkerijen bakken voornamelijk brood, maar

van) 110 ge/m3. Geen van de respondenten geeft aan

produceren ook onder andere kleinbrood, vruchtenbrood,

ernstig gehinderd te zijn door de bakkerij. Rond de

saucijzenbroodjes, kaas-uienstokken, appelflappen, cake

8 bakkerijen is nergens meer dan 12% gehinderden aange-

e.d. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer tot 35% van de

toond. De afspraken met betrekking tot de hindersituatie

totale hoeveelheid bloem/meel wordt verwerkt tot klein

zijn gebaseerd op het TLO van augustus 1995.

brood gewerkt mag worden met één emissiekengetal.

Ook uit de praktijk blijkt dat problemen met geurhinder
binnen de branche relatief weinig voorkomen.
In het licht van het bovenstaande wordt een kwalitatieve

Bronnen van emissies
Als bronnen zijn aan te merken de afgassen (wasem en
bakdampen) vanuit de oven en de ruimteluchtventilatie van de ovenruimte en de broodkoeling. De aard van
de geur afkomstig uit de verschillende bronnen is
vergelijkbaar.

3.3 B3

Bronnen van emissies
Voor de totale geuremissie uit de bakkerij is op basis van
onderzoek* een emissiekengetal vastgesteld. Dit getal is
gedefinieerd in miljoenen geureenheden per baal
bloem/meel.
Daarbij is vastgesteld dat onderscheid in procesvariabelen
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en in broodsoorten, inclusief bijzondere baksels binnen een
normaal assortiment, geen aantoonbare invloed op de
omvang van de geuremissie heeft, met uitzondering van het
percentage klein brood dat wordt gebakken.
* Branche-onderzoek geuremissies broodbakkerijen’, uitgevoerd in opdracht
van de NBS door DHV Milieu & Infrastructuur, januari 1995, MT-

2

RE944418 en ‘Resultaten Telefonisch Leefsituatie Onderzoek (TLO) uitgevoerd onder broodbakkerijen’, augustus 1995, MT/RE950059 (te bestellen bij de Nederlandse Bakkerij Stichting, Den Haag).

beoordeling toereikend geacht.
Door middel van de aangegeven maatregelen zal niet gekomen worden tot een volledig wegnemen van de geur. Het
enkele feit van de waarneming van bakkerijgeur wil echter
niet zeggen dat er hinder optreedt.

Maatregelen
Het pakket van maatregelen en voorzieningen dat voor
bakkerijen in aanmerking komt bestaat uit:
• Het op mechanische wijze of via natuurlijke trek
afvoeren van de wasem via een wasemkap boven de
opening waar het gereed product de oven verlaat.
Zowel de wasem als de bakdampen moeten via een
geschikte afvoerleiding naar de buitenlucht worden
afgevoerd, zonder dat verspreiding in de bakkerij
plaatsvindt.
• Afkoelen van brood dient altijd inpandig plaats te
vinden.
• Het emissiepunt van wasem en bakdampen moet
minimaal  meter boven de hoogste daklijn binnen
 meter van het emissiepunt uitsteken, tenzij van
die bebouwing geen relevante beïnvloeding van de
verspreiding te verwachten is.

Wanneer zich geurgevoelige objecten bevinden binnen
 m van het emissiepunt dient:
• elke regenkap zodanig te zijn uitgevoerd dat zij verticale uitstroming niet belemmeren; bij vervanging
van bestaande emissiepunten dient onbelemmerde
verticale uitstroming zonder meer gewaarborgd te
zijn;
• elke afvoer van ruimtelucht uit bak- en koelruimten
bovendaks plaats te vinden.

Maatregelen

B4

Beschuit- en
banketbakkerijen

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op bestaande bedrijven
en uitbreidingen daarvan die op industriële wijze
beschuit en banketproducten produceren en niet vallen
onder een amvb op grond van art . Wm.

De Bijzondere Regeling bevat maatregelen die opgelegd
kunnen worden indien er hinder is of wordt verwacht. Bijna
80% van de totale geuremissie is afkomstig uit de oven. De
aanpak richt zich daarom vooral op een goede verspreiding van de wasem en bakdampen in de omgeving. Alleen
in situaties waar de geurhinder nabij de bakkerij optreedt
verdient de verspreiding van de ruimtelucht nadere

Bronnen
Geuremissies van beschuit en banketbakkerijen zijn
afkomstig van de bakovens en de ruimteluchtafzuiging.
Vanuit geuronderzoek in de branche* zijn per onderscheiden productgroep (zie tabel ) emissiekengetallen
bekend voor beide bronnen.

aandacht. Aanvoer van lucht via open ramen of deuren of
ventilatieopeningen in de gevel is niet van invloed op de

Tabel 1

Emissiekengetallen per productgroep (106 ge/ton)

geurverspreiding.
De goede verspreiding van de emissies staat voorop bij het
bepalen of een emissiepunt boven de gebouwen in de
omgeving moet uitkomen. Van bepaalde bebouwing,
aanbouw of opbouw zoals bijvoorbeeld een silohuis mag
verwacht worden dat ze een geringe invloed op de
verspreiding hebben. De lokale situatie bepaalt hier de

Productgroep

Ovens

Ruimtelucht

Totaal

Nat-gebak
Zoet
Snijkoek
Niet-zoet
Wafels
Biscuit
Beschuit

30
70
85
125
240
60
350

25
25
15
10
40
50
270

55
95
100
135
280
110
620

afweging.
In bepaalde knelpuntsituaties kan verhoging van het emissiepunt (tot meer dan 1 meter bovendaks) binnen het
ALARA-principe worden overwogen. Nageschakelde technieken zijn in de praktijk voorzover bekend niet toegepast.

De omvang van de geuremissie per uur is te berekenen
door de productie per tijdseenheid (ton per uur) te
vermenigvuldigen met het emissiekengetal per
productgroep. Hierbij wordt het tijdsgewogen gemiddelde van de perioden met emissies als maatgevend
beschouwd (voor de wijze van verwerking van de
bedrijfstijd zie het rekenvoorbeeld).

De categorieën van producten die in de branche gemaakt
worden zijn in onderstaand overzicht weergegeven, een
aantal daarin niet genoemde producten is aan de
genoemde categorieën te relateren.

soezen, moorkoppen, tompoezen, appelbollen/beignets,
sneeuwsterren, schnitten, vruchten-gebak, vlaai, cakegebak, appeltaart etc.
• Zoet (koekjes en overig banket)
sprits, zandkoekjes, banket met of zonder spijs, schuim-

kruidenkoek, gemberkoek, ontbijtkoek, vruchtenkoek,
taai-taai, etc.

* Brancheonderzoek geuremissie banketfabrieken, -rapport
-, te bestellen bij  in Den Haag.
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koekjes, eierkoekjes, speculaas etc.
• Snijkoek (en taai-taai)
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• Nat-gebak (dagvers en diepgevroren)

3.3 B3

Categorieën van producten

• Niet-zoet (koekjes en overig banket)
kaasstengels, zoute stengels, bladerdeeg, pasteibakjes,
halffabrikaten etc.
• Wafels
ijswafels, stroopwafels, gevulde wafels, etc.
• Biscuit

Voor de ruimtelucht:
• het toepassen van geforceerde afzuiging van ruimtelucht en verminderen van mogelijkheden tot diffuse
verspreiding; dergelijke maatregelen zijn voornamelijk effectief als de afstand tot geurgevoelige objecten
minder dan  meter bedraagt.

petite beurre, theebiscuit, volkorenbiscuit, mariebiscuit,
gechocolateerde biscuit, legerbiscuit, gezondheidsbiscuit, fourre, kokosbiscuit, etc.
• Beschuit (en toast)
beschuitbollen, beschuit, volkorenbeschuit, etc.

Verspreiding
Vanuit de gemiddelde geuremissiehoeveelheid (ge per
uur) en de effectieve lozingshoogte kan de afstand
worden bepaald waarop een bepaalde concentratie in
de omgeving optreedt. Hiertoe kunnen de in figuur
 t/m  opgenomen, van het -model afgeleide,
nomogrammen worden gebruikt. Voor bedrijfssituaties
met meer emissiepunten kunnen de hoogten en lokaties van de emissiepunten worden gemiddeld.

In het algemeen geldt dat het  model niet gevalideerd is voor afstanden kleiner dan  m. Wel is
gebleken dat bij verhoging van de emissiepunten tot
een effectieve hoogte tussen  en  meter de geurconcentratie ook binnen een afstand van  meter tot de
bron minder dan  ge/m zal bedragen.

Maatregelen
Het verhogen van de emissiepunten op de ovens kan uit
technisch oogpunt als algemeen toepasbaar worden
gezien. De maximale hoogte die daarbij bereikt kan
worden is afhankelijk van de situatie, en wordt bepaald
door de constructietechnische mogelijkheden. Over het
algemeen zal het beperkt zijn tot 8 m bovenop de ovens en
ongeveer 6 m bovendaks.

Hinder
Het niveau van  ge/m als  percentiel ter plaatse
van te beschermen geurgevoelige objecten moet als
richtinggevende waarde worden aangehouden.

Het samenvoegen van meerdere emissiepunten en afvoeren
via een centrale verhoogde schoorsteen is technisch realiseerbaar, het heeft echter wel invloed op de bakcondities in
de oven. Andere toepasbare mogelijkheden om de emissies
verder te beperken zijn niet uit het onderzoek naar voren
gekomen.

Hinder

In situaties waar de hinder optreedt binnen de 100 m van

De relatie tussen geurconcentratie en hinder is bepaald bij

een bedrijf zijn de nomogrammen niet bruikbaar. Binnen de

één bedrijf in de branche*, o.a. omdat er niet veel situaties

100 m is de geldigheid van het model waarop de nomo-

zijn waar aan de randvoorwaarden voor een TLO wordt

grammen zijn gebaseerd beperkt. Door emissiepuntverho-

voldaan. De resultaten van dit TLO geven aan dat in de

ging kan gewaarborgd worden dat de concentratie van

onderzochte situatie het niveau van 12% gehinderden

10 ge/m3 als 98 percentiel niet optreedt binnen de 100 m

optreedt bij 10

ge/m3

als 98 percentiel.

van het emissiepunt. Hiertoe is verhoging, afhankelijk van

3.3 B4

Bij het vaststellen van de richtinggevende waarde op het

de omvang van de productie, tot een effectieve hoogte van

niveau van 10 ge /m3 als 98 percentiel zijn naast de aard

tussen de 10 en 25 m noodzakelijk.

van de geur de geïnventariseerde klachtensituaties, de tech-

Mogelijke beperkingen van emissiepuntverhoging in het

nisch mogelijke maatregelen en een aantal economische

licht van ruimtelijke ordeningsaspecten dienen te worden

gegevens meegewogen. Het is een waarde waarvan in

bezien in de individuele bedrijfssituatie.

uitzonderingsgevallen op grond van lokale overwegingen
en de afweging tussen de na te streven effecten en bedrijfs-

De kosten van de in deze regeling genoemde maatregelen

economische gevolgen gemotiveerd kan worden afgeweken.

worden branchebreed niet onredelijk geacht. Echter, de

* Hinderenquête in de banketindustrie, TNO R95-224, te bestellen bij

kosten van (centrale) emissiepuntverhoging van de ovenaf-
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VERBISKO, Den Haag.

gassen variëren sterk, afhankelijk van het aantal emissiepunten en de lokale bedrijfssituatie.
In individuele bedrijfssituaties moet worden nagegaan of,

Maatregelen
Mogelijke te nemen maatregelen bij gebleken hinder
zijn:

en in hoeverre (centrale) emissiepuntverhoging en/of geforceerde ruimteluchtafzuiging noodzakelijk en verantwoord
wordt geacht. Voor beide maatregelen geldt dat de kosten
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aanzienlijk kunnen zijn in relatie tot het investeringsniveau

Voor de ovens:
• het verhogen van de emissiepunten op de ovens, wat
vanwege constructietechnische aspecten praktisch is
gelimiteerd; bij onvoldoende verwacht effect van
aparte verhoging kunnen de afgassen (gedeeltelijk)
via een gezamenlijk afgaskanaal worden afgevoerd
naar een centraal, verhoogd, emissiepunt.

en de draagkracht van een gemiddeld bedrijf in de sector.
De aard van de geur en het nemen van andere milieumaatregelen kunnen bij het nemen van de beslissing worden
betrokken.

Tabel 2

Figuur 3 Afstanden tot de contour van 10 ge/m3 als 98percentiel bij verschillende schoorsteenhoogten
en 4000 uur bedrijfstijd

De jaarlijkse (werkelijke) bedrijfstijden en de
aangenomen bedrijfstijd (voor aflezing van het
nomogram).

Beschuit en banketbakkerijen

Jaarlijkse bedrijfstijd
(uur/jaar)

Aangenomen bedrijfstijd
(nomogram, uur/jaar)

0 tot 1400
1400 tot 2600
2600 tot 4700
4700–continu

1000
2000
4000
8500

1000
Geuremissie (10^6 ge/h)

Tabel 3

1200

Lozingshoogte en effectieve lozingshoogte

Lozingshoogte
(gemiddeld, in meters)

Effectieve lozingshoogte
(model/nomogram)

0–7
8–12
13–20
21–33
34–40

0
5
10
25
40

600
400
200
0
0

200

400

600

Afstand (m)
4000 hr, 15 m

4000 hr, 10 m

4000 hr, 5 m

4000 hr, 0 m

Figuur 4 Afstanden tot de contour van 10 ge/m3 als 98percentiel bij verschillende schoorsteenhoogten
en 8500 uur bedrijfstijd

ge/m3

Figuur 1 Afstanden tot de contour van 10
als 98percentiel bij verschillende schoorsteenhoogten
en 1000 uur bedrijfstijd

Beschuit en banketbakkerijen

Beschuit en banketbakkerijen

1400

1500

1200
Geuremissie (10^6 ge/h)

Geuremissie (10^6 ge/h)

800

1000

500

1000
800
600
400
200
0
0

0
0

50

100

150

200

Afstand (m)
1000 h, 0 m

200

8500 hr, 15 m

1000 h, 5 m

400

600

800

Afstand (m)

250

8500 hr, 10 m

8500 hr, 5 m

8500 hr, 0 m
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Figuur 2 Afstanden tot de contour van 10 ge/m3 als 98percentiel bij verschillende schoorsteenhoogten
en 2000 uur bedrijfstijd
Beschuit en banketbakkerijen
1200
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B5

Vleesindustrie

Productiegegevens
Product A wordt in totaal 2500 uur per jaar geproduceerd,
product B 3000 uur en product C 4500 uur per jaar.
Bedrijfstijdverwerking

Deze regeling is opgenomen in de NeR in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.

De jaarlijkse bedrijfstijd van een bedrijf is gelijk aan de
langste jaarlijkse productietijd van een bepaalde productgroep, in dit geval 4500 uur. Voor de bedrijfstijden zijn in
de nomogrammen vier waarden opgenomen.
De emissiefactor voor een product bestaat uit het kengetal
voor de productgroep uit tabel 1, waartoe product A
behoort, vermenigvuldigd met de productie per uur. De
emissiefactor voor product A is dus een emissie in ge per
uur. Hetzelfde geldt voor B en C. Op basis hiervan wordt de
totale emissie berekend.
Totale emissie product A:

emissiefactor product A(efA)
x 2500 uur

Totale emissie product B:

Binnen de vleesindustrie worden verschillende activiteiten onderscheiden. De bedrijfstakstudie geur vleesindustrie heeft de geuremissies van de onderscheiden
activiteiten in de vleesindustrie in kaart gebracht
alsmede de relatie tussen de geurbelasting en de ondervonden hinder. Voor slachterijen, vetsmelterijen en de
vleeswarenindustrie is het aspect geurhinder relevant.
Voor deze activiteiten zijn aparte geurconcentratieniveaus
opgenomen in §,  en  van deze regeling.
Voor de vleesverwerkende sector is in  het ‘Werkboek milieumaatregelen vleesindustrie’ verschenen met
maatregelen die via de ’s in de vergunning kunnen
worden opgenomen.

emissiefactor product B(efB)
x 3000 uur

Totale emissie product C:

emissiefactor product C(efC)

Emissiefactoren

x 4500 uur

De emissiefactoren in de tabellen in deze regeling zijn afgeleid uit de bedrijfstakstudie (Rapport:’Bedrijfstakstudie geur

Totale jaarlijkse emissie:

2500 x efA + 3000 x efB +

vleesindustrie’, PRA rapportnummer pvf493a3, 1994, in

4500 x efC (ge/jaar)

opdracht vanhet Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren).
Voor meer achtergrondinformatie en berekeningsvoorbeel-

De gemiddelde emissie per uur wordt nu berekend door de

den wordt daarnaar verwezen.

totale jaarlijkse emissie te delen door de bedrijfstijd:
(2500 x efA + 3000 x efB + 4500 x efC)/4500

1 Slachterijen
Op basis van de berekende geuremissie kan, voor een
bepaalde effectieve lozingshoogte en de aangenomen jaarlijkse bedrijfstijd, de afstand worden afgelezen uit het
nomogram waarop de concentratie van 10 ge/m3 heerst.

Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op vergunningplichtige
slachterijen van varkens, runderen, kalveren, schapen,
kuikens, kalkoenen en eenden, alsmede noodslachtplaatsen.

De bedrijfstijd in het voorbeeld is dus 4500 uur per jaar.
De afstand kan worden afgelezen uit het nomogram van
4000 uur bedrijfstijd.

3.3 B4
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Bronnen van emissie
De geuremissie per inrichting wordt bepaald door
sommatie van de geuremissie per onderdeel aan de
hand van de geuremissiefactoren. Deze staan in tabel
 tot en met .
De geuremissie van de slachterij moet in eerste instantie
worden beschouwd zonder de bijdrage van de waterzuivering mee te tellen. Wanneer op basis van de indicatieve
emissiefactoren de emissie van de zuivering een relevante
bijdrage blijkt te leveren aan de totaalemissie kan nader
onderzoek naar deze emissie noodzakelijk zijn.
Over het algemeen geldt dat een goed gedimensioneerde en goed bedreven zuivering geen geurproblemen hoeft op te leveren.
Met behulp van de berekende geuremissie en de nomogrammen in de regeling (tabellen  tot en met  en figuren
 tot en met ) kan worden vastgesteld op welke afstand de
in deze regeling aangegeven geurconcentraties optreden.
Hinderniveau
Een geurconcentratie van  ge/m als  percentiel mag
ter plaatse van de te beschermen objecten niet worden
overschreden. Wanneer geurreducerende maatregelen
worden getroffen moet in ieder geval aan deze waarde
worden voldaan.

Wanneer de geurconcentratie ligt tussen , en  ge/m als
 percentiel dient het bevoegd bestuursorgaan af te
wegen of maatregelen ter verdere reductie nodig zijn. Voor
de beoordeling van de situatie moet gebruik worden
gemaakt van de hindersystematiek geur (zie §.).
Beneden een berekende geurconcentratie van , ge/m
als  percentiel zijn maatregelen niet noodzakelijk.

Los van deze good-housekeeping maatregelen zijn per
soort slachterij en per onderscheiden bron in de navolgende tabellen de mogelijke maatregelen aangegeven
waaruit een selectie gemaakt kan worden ten behoeve
van het voldoen aan de gewenste geurreductie.

Maatregelen
Ten aanzien van de te nemen maatregelen wordt de keuze
Hinderniveau

overgelaten aan het overleg tussen bedrijven en de

Op basis van onder meer de bedrijfstakstudie naar de rela-

bevoegde bestuursorganen. Er is geen voorkeur voor

tie tussen geurbelasting en ondervonden hinder, de moge-

bepaalde typen maatregelen. De in de tabellen aangege-

lijkheden van de stand der techniek en de kostenafweging

ven mogelijkheden zijn in willekeurige volgorde opgesomd.

op brancheniveau is geconcludeerd dat doorgaans geen

Waar in de kolommen ‘procesgeïntegreerd’ en ‘organisato-

maatregelen behoeven te worden getroffen, als de geurcon-

risch’ geen maatregelen staan genoemd geldt dat er geen

centratie bij het dichtsbijzijnde te beschermen object lager

algemeen toepasbare procesmaatregelen zijn gevonden.

is dan 1,1 ge/m3 als 98-percentielwaarde. Het optreden

Wanneer daar in een individueel geval toch een mogelijk-

van hinder is onder dit niveau zeer onwaarschijnlijk. Bij

heid voor wordt gevonden, verdienen dergelijke maatrege-

geurbelastingen hoger dan 3 ge/m3 zullen maatregelen in

len in principe de voorkeur.

vrijwel alle situaties noodzakelijk zijn. Het niveau van

Over het algemeen zal gezocht worden naar de maatrege-

3 ge/m3 moet worden gehanteerd als grens waarvan in

len die (tegen zo gering mogelijke kosten) een zo groot

uitzonderlijke gevallen gemotiveerd kan worden afgewe-

mogelijk effect bereiken. Het aanpakken van de grootste

ken. Bij concentraties tussen 1,1 en 3 ge/m3 zullen de

bronnen ligt dan vaak voor de hand.

maatregelen in het licht van de lokale situatie moeten
worden bekeken op noodzaak en economische haalbaarheid. Het bevoegd gezag stelt vast welke geurgevoelige

Tabel 2

Maatregelen varkensslachterijen

objecten beschermd worden conform de gegeven hinderniveaus. Hierbij wordt rekening gehouden met een redelijke

Bron

verhouding tussen de inspanning die van de vergunninghouder wordt gevraagd en het beoogde milieueffect. Deze
afweging zou er in de praktijk toe kunnen leiden dat voor
verspreid liggende woningen of woningen op een industrieterrein een hogere geurbelasting acceptabel wordt geacht.
Als een bedrijf maatregelen treft die de concentratie terugbrengen van boven de 3 ge/m3 tot een waarde tussen 1,1
en 3 ge/m3, moet ermee rekening worden gehouden dat

Organisatorisch

Procesgeïntegreerd

Aanvoer/lossen voldoende stalinpandig lossen
capaciteit, aanvoer afstemmen
op stalcapaciteit
Schoonmaken goede bedekking
vrachtwagens
wasplaats, droog
verwijderen mest
uit wagen
Stallen
gesloten stal

verdergaande maatregelen kunnen worden verlangd indien
de resterende hinder als onacceptabel wordt beschouwd.
De waarde van 3

ge/m3

Vuile slachthal

als 98 percentiel wordt gezien als

het omslagpunt tussen het milieuhygiënisch wenselijke en
het bedrijfseconomisch haalbare. Bij het vaststellen van de

Schroeien

regeling bevond ongeveer 20 procent van de bedrijven zich
in het afwegingsgebied tussen 1,1 en 3 ge/m3.

•
•
•
•
•

Good housekeeping maatregelen

Schoonhouden van de wasplaats
Douche installaties in de varkensstallen ter beperking van stress
Schoonhouden van vloeren en wanden
Dagelijkse afvoer van destructiemateriaal
Vermindering van druipwater

regelmatig afvoeren

Destructiebloed regelmatig
afvoeren
Afvalwatergoede dimenzuivering, fysionering en
sisch/chemisch bedrijfsvoering
Afvalwatergoede dimenzuivering, bio- sionering en
logisch
bedrijfsvoering

biofilter (90%)
wasser (80%),
verhoging emissiepunt
afgesloten,koelen/ biofilter (90%)
gekoelde opslag, wasser (80%),
inpandig
sorptiefilter,
verhoging emissiepunt
gekoelde opslag sorptiefilter,
dampretour
beperking
ventilatie
afdekken

biofilter (90%)

7

Tabel 1

Destructiemateriaal

biofilter (90%)
biowasser (80%),
verhoging
emissiepunt
biofilter (90%)
biowasser, verhoging emissiepunt
biofilter (90%)
wasser (80%),
verhoging emissiepunt

NeR september 2000

Maatregelen
Voor slachterijen zijn maatregelen onder te verdelen
naar aard, nl. organisatorisch/good-housekeeping
maatregelen, procesgeïntegreerde maatregelen en nageschakelde technieken. De navolgende maatregelen
vallen onder ‘good housekeeping’.

Schone slachthal
Bewerking
maag-darmen
pakket

biofilter (90%)
biowasser
(80%)

3.3 B5

Afspraken over de fasering daarvan zijn aan te bevelen.

Nageschakeld

Tabel 3

Maatregelen runder, kalver en schapenslachterijen

Slachterijen
De bepaling van de geuremissie vindt plaats door vermenig-

Bron

Organisatorisch

Procesgeïntegreerd

Aanvoer/lossen aanvoer afstem- wegwerken
en schoonmaken men op slachtvoegen, doorvrachtwagens
capaciteit schoon- stromen putten
houden wasplaats
Stallen
aanvoer afstemmen op slachtcapaciteit
Verbloedingsen slachtruimte

Bewerking
maag-darmen
pakket
Opslag huiden
Destructiemateriaal

regelmatig afvoeren

Destructiebloed regelmatig
afvoeren
Afvalwaterzuivering,
biologisch

goede dimensionering en
bedrijfsvoering

Nageschakeld

vuldiging van de emissiefactoren per onderdeel van de
slachterij met de bepalende eenheid (aantal dieren, wagens
etc). Door sommatie van de zo verkregen emissiehoeveelheid per procesonderdeel kan de totale emissie berekend
worden.

biofilter (90%)
biowasser
(80%)
biofilter (80%)
biowasser
(80%), verhoging emissiepunt
biofilter (90%)
wasser (80%),
verhoging emissiepunt

afdekken,inpandig
opslag, koelen/
gekoelde opslag
gecompartimenteerde silo
koelen/gekoelde
opslag, inpandig
verladen

biofilter (90%)
wasser (80%),
sorptiefilter,
verhoging emissiepunt
sorptiefilter,
dampretour

afdekken

biofilter (90%)

Bij geuremissies lager dan 10 x 106 ge/uur kan bij alle
typen slachterijen doorgaans worden afgezien van het treffen van geuremissiebeperkende maatregelen als aanvulling
op de basisvoorzieningen.
De bepaling van de geuremissie kan doorgaans achterwege blijven indien de productiecapaciteit per uur niet
meer bedraagt dan 8 varkens, 5 runderen, 14 kalveren,
54 schapen, 400 kuikens, 28 kalkoense hanen of
56 hennen, of 300 eenden. Bij deze beoordeling kan voor
paarden worden aangesloten bij de aantallen die gelden
voor runderen, voor geiten bij de getallen voor schapen.
Bij noodslachtplaatsen of slachterijen waar meerdere diersoorten worden verwerkt wordt de geuremissie bepaald
naar rato van de bijdrage van de onderscheiden diercategoriëen (een voorbeeldberekening is gegeven in de bedrijfstakstudie).

Tabel 5

Tabel 4

Emissiefactoren varkensslachterijen

Maatregelen pluimveeslachterijen

Bron

Organisatorisch

Aanvoer en
lossen

aanvoer afstem-- inpandig wachten biofilter (90%)
men op stalcapa- inpandig lossen biowasser
citeit
(80%), verhoging emissiepunt
ontstoffingseenheid, biofilter, biowasser
biofilter (90%)
biowasser (80%),
verhoging
emissiepunt
biofilter biowasser, verhoging
emissiepunt
inpandig brengen biofilter (90%)
van opslag
biowasser
(80%), verhoging emissiepunt
regelmatig
koelen/gekoelde koolfilter/
afvoeren
opslag, inpandig dampretour op
verladen
ontluchtingen
afdekken container, inpandig
opslaan
regelmatig afkoelen/gekoelde
voeren
opslag of verhitten, inpandig
opslaan, afdekken opslag
biofilter, bio
wasser, verhoging emissiepunt
goede dimenafdekken
biofilter (90%)
sionering en
bedrijfsvoering

Hangen aan
slachtlijn en
krattenwasserij
Bedwelmen t/m
plukken

3.3 B5

Panklaarafdeling

Bijproduktverwerking:

NeR september 2000

• destructiebloed

• veren

• destructiemateriaal
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Paneerafdeling

Afvalwaterzuivering,
biologisch

Procesgeïntegreerd

Nageschakeld

Bron

Berekening geuremissie 10 6 ge/h

Aanvoer en lossen
Schoonmaken lege wagens
Stallen
Vuile slachthal
Schroeien
Schone slachthal
Verwerking maag- darmenpakket
Uitpandige opslag restprodukten (silo\container)
Inpandige opslag restprodukten
Overslag restprodukten

7,7 x W1 + 0,13 x V
7,7 x W2
0,0091 x Vh
0,31 x H
op basis van vlamoven: 0,096 x H
0,042 x H
0,051 x H
gesloten opslag: 2
open opslag: 4
per silo/container: 4
per 10 min. lostijd: 10 (niet bij
bepaling van bronsterkte betrekken!)

H

= aantal dieren geslacht per uur

W1

= aantal wagens (gem. per uur aanwezig voor

W2

= aantal wagens (gem. per uur aanwezig op de

V

= aantal dieren gem. per uur aangevoerd

Vh

= gemiddeld aantal dieren per uur in de stallen

aanvoer en lossen)
wasplaats)

Tabel 6

Emissiefactoren runder-, kalver- en
schapenslachterijen

De afstand waarop t.g.v. de geurbelasting de in de regeling
aangegeven concentratie optreedt is af te leiden uit de
nomogrammen (figuur 1 en 2).
Hiertoe wordt het zwaartepunt van de emissie gesitueerd op

Bron

Berekening geuremissie 10 6 ge/h

de plaats van de schroei/vlamoven bij varkensslachterijen

Aanvoer en lossen
Schoonmaken lege wagens
Stallen
Verbloedingsruimte m.i.v.
slachthal
Verwerking maag- darmenpakket
Opslag huiden

0,073 x R; 0,030 x K; 0,0056 x S
inbegrepen bij aanvoer
0,031 x R; 0,021 x K; 0,002 x S
0,560 x H (R); 0,064 x H (K);
0,061 x H (S)
0,60 x H (R); 0,30 x H (K); 0,04 x H (S)

en ter plaatse van de grootste bron bij andere slachterijen.

0,008 x H (R); 0,004 x H (K);
0,002 x H (S)
Uitpandige opslag restgesloten opslag: 2
produkten (silo/container)
open opslag: 4
Inpandige opslag restprodukten per silo/container: 4
Overslag restprodukten
per 10 min. lostijd: 10 (niet bij
bepaling van bronsterkte betrekken!)

Deze aanname kan tot onnauwkeurigheden leiden wanneer
de afstanden tussen de diverse bronnen groot zijn t.o.v. de
afstand waarop de geurconcentratie bekend moet zijn. In
dergelijke gevallen kan het noodzakelijk zijn een berekening uit te voeren met het geldende Nationaal model op
basis van emissie uit meerdere bronnen om een nauwkeuriger indruk te krijgen.

Afvalwaterzuivering
H

= aantal dieren geslacht per uur

De bijdrage van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI)

R

= aantal runderen per uur aangevoerd

kan rekentechnisch niet binnen de sommatie ter kwantifice-

K

= aantal kalveren per uur aangevoerd

ring van de geuremissie van een vleesverwerkend bedrijf

S

= aantal schapen per uur aangevoerd

worden betrokken omdat deze – in tegenstelling tot de de
geuremissie van de andere procesonderdelen – een continu
karakter heeft. De onderstaande emissiekengetallen dienen

Tabel 7

Emissiefactoren pluimveeslachterijen

om een indruk te krijgen van de relatieve verhouding van de
bronsterktes van de zuivering t.o.v. het productieproces en
daaruit het belang van eventueel nader onderzoek naar de

Bron

Berekening geuremissie 10 6 ge/h

emissiebijdrage van de AWZI af te leiden. Vanwege de

Aanvoer en lossen

inpandig: 0,0011 x Dh (k)
0,0023 x Dh (he); 0,0044 x Dh (ha)
0,0011 x Dh (e)
uitpandig: 0,0055 x Dh (k)
0,0120 x Dh (he); 0,0220 x Dh (ha)
0,0056 x Dh (e)
0,0015 x H (k)
0,0075 x H (he); 0,0150 x H (ha)
0,0023 x H (e)
0,0031 x H (k)
0,068 x H (he); 0,14 x H (ha)
0,0047 x H (e)
0,0013 x H (k)
0,007 x H (he); 0,014 x H (ha)
0,0019 x H (e)
0,006 x H (kg vlees/h)
0,0026 x H (k)
0,013 x H (he); 0,025 x H (ha)
0,0039 x H (e)

grote variabiliteit in uitvoering, dimensionering en bedrijfs-

Hangen aan slachtlijn
inclusief krattenwasserij
Bedwelmen t/m plukken

Panklaar afdeling

H

= aantal dieren geslacht per uur
= gemiddeld aantal dieren per uur aanwezig

k

= aantal slachtkuikens

Tabel 8
Bron

Berekening geuremissie 10 6 ge/h

Fysisch/chemische (voor)zuivering:
Biologische zuivering:

2

Slachterijen (noordoostelijk, 2080 uur)
1200

Bij de bepaling van de geurimmissie wordt onderscheid
gemaakt tussen bedrijfstijden van 8 en 10 uur per dag bij
binnen geslacht wordt (inclusief pauzes) vermeerderd met
één uur schoonmaaktijd. Indien de inrichting hiervan afwijkende bedrijfstijden heeft, dient de hinderafstand te worden
geschat door extrapolatie van de gegeven waarden.

800
600

9

een vijfdaagse werkweek. De bedrijfstijd is de periode waar-

1000
Geuremissie (10^6 ge/h)

= aantal eenden

beluchting: 0,25 x oppervlak (in m2)
nabezinking: 0,06 x oppervlak (in (m2)

Figuur 1 Afstand tot de contour van 1,1 en 3 ge/m3 als
98-percentiel in noordoostelijke richting vanaf de
bron, bedrijfstijd 2080 uur

he,ha= aantal kalkoenhennen resp. hanen
e

Emissiefactoren afvalwaterzuiveringsinstallatie
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Dh

catief.
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Paneer afdeling
Bijproduktverwerking incl.
opslag bloed, veren e.a.

voering van AWZI’s zijn de vermelde gegevens slechts indi-
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Afstand (m)
3 ge Schiphol

3 ge Eindhoven

1,1 ge Schiphol

1,1 ge Eindhoven

1000

1200

Figuur 2 Afstand tot de contour van 1,1 en 3 ge/m3 als 98percentiel in zuidwestelijke richting vanaf de bron,
bedrijfstijd 2080 uur. Binnen de figuren wordt
onderscheid gemaakt in locatie binnen Nederland
(oostelijk, respectievelijk westelijk van de lijn
Bergen op Zoom – Delfzijl), aangegeven met
respectievelijk Eindhoven en Schiphol

Figuur 4 Afstand tot de contour van 1.1 en 3 ge/m3 als
98-percentiel in zuidwestelijke richting vanaf de
bron, bedrijfstijd 2500 uur
Slachterijen (zuidwestelijk, 2500 uur)
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2 Vetsmelterijen

Figuur 3 Afstand tot de contour van 1.1 en 3 ge/m3 als
98-percentiel in noordoostelijke richting vanaf de
bron, bedrijfstijd 2500 uur
Slachterijen (noordoostelijk, 2500 uur)
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Voor slachterijen waar naast de genoemde bronnen
vetsmelterijen aanwezig zijn geldt dat de daaruit voortvloeiende geuremissie moet worden opgeteld bij de
emissie van de overige bronnen.
De emissiefactoren voor vetsmelterijen zijn aangegeven
in tabel .
Voor droogsmelterijen kon geen bruikbare emissiefactor worden afgeleid uit de bedrijfstakstudie geur
vetsmelterijen (Rapport:’Bedrijfstakstudie geur
vetsmelterijen’, , , rapportnummer ,
op te vragen bij de ).
Vetsmelterijen die los van slachterijen als aparte inrichting zijn gevestigd kunnen worden getoetst aan
dezelfde geurimmissieconcentraties als slachterijen.
Bij overschrijding van de gegeven immissieconcentraties zijn de volgende maatregelen toepasbaar voor
vetsmelterijen:

Afstand (m)

3.3 B5

3 ge Schiphol

3 ge Eindhoven

1,1 ge Schiphol

1,1 ge Eindhoven

Tabel 9

Maatregelen vetsmelterijen

Bron

Organisatorisch

Smeltlijn

NeR september 2000 10

Koellijn
Ruimteventilatie good housekeeping
Afvalwaterzuivering, biologisch

Procesgeïntegreerd

Nageschakeld
biofilter (90%)
wasser (80%)
verhoging emissiepunt
biofilter,
wasser

goede scheiding
procesdampen en
ruimtelucht
goede dimenbiofilter
sionering,
afdekken

Vetsmelterijen

Hinderniveau

Daar waar een vetsmelterij aanwezig is bij een slachterij

Op basis van onder meer de bedrijfstakstudie naar de rela-

moet de emissie daarvan worden opgeteld bij die van de

tie tussen geurbelasting en ondervonden hinder, de

slachtactiviteiten. Het geheel wordt beoordeeld op basis van

mogelijkheden van de stand der techniek en de kostenafwe-

de uitgangspunten voor een slachterij. De emissiefactoren

ging op brancheniveau kan worden gesteld dat doorgaans

voor vetsmelterijen op basis van het natsmeltproces staan in

geen maatregelen hoeven te worden getroffen als de geur-

tabel 10.

concentratie bij het dichtsbijzijnde stankgevoelige object,
uitgedrukt in ge/m3 als 98-percentiel, lager is dan

Tabel 10 Emissiefactoren vetsmelterijen

1,9 ge/m3. Onder dit niveau is het optreden van hinder
zeer onwaarschijnlijk.

Bron

Berekening geuremissie 10 6 ge/h

Bij geurbelastingen hoger dan 5 ge/m3 zullen maatregelen

Smeltlijn
Koellijn
Ruimtelucht

0.0055*productie (kg grondstof/uur)
0.0055*productie (kg grondstof/uur)
0.0003*productie (kg grondstof/uur)

in vrijwel alle situaties noodzakelijk zijn. Het niveau van
5 ge/m3 moet worden gehanteerd als bovengrens waarvan
in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd kan worden afgeweken. Bij concentraties tussen de 1,9 en 5 ge/m3 zullen de
maatregelen in het licht van de lokale situatie moeten

3 Vleeswarenbedrijven (incl. vleesbereiding)

worden bekeken op noodzaak en economische haalbaarheid. Het bevoegd gezag stelt vast welke geurgevoelige

Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op vergunningplichtige
vleeswarenbedrijven, inclusief de productie van snacks
als hamburgers, gehakt en worst. Uitgezonderd is de
productie van andersoortige snacks, kant-en-klaar
maaltijden, soepen en ragouts.

objecten worden beschermd conform de gegeven hinderniveaus.
Hierbij wordt rekening gehouden met een redelijke verhouding tussen de inspanning die van de vergunninghouder
wordt gevraagd en het beoogde milieueffect. Deze afweging zou er in de praktijk toe kunnen leiden dat voor
verspreid liggende woningen of woningen op een industrie-

Als een bedrijf maatregelen treft die de concentratie terugbrengen van boven de 5 tot een waarde tussen 1,9 en
5 ge/m3, moet ermee rekening worden gehouden dat
verdergaande maatregelen kunnen worden verlangd indien
de resterende hinder als onacceptabel wordt beschouwd.
Afspraken over de fasering daarvan zijn aan te bevelen.
De waarde van 5 ge/m3 als 98 percentiel wordt gezien als
het omslagpunt tussen het milieuhygiënisch wenselijke en
het bedrijfseconomisch haalbare. Bij het vaststellen van de
regeling bevond ongeveer 20 procent van de bedrijven zich
in het afwegingsgebied tussen 1,1 en 5 ge/m3.

Maatregelen
Voor de vleeswarenindustrie zijn de mogelijke maatregelen aangegeven in tabel . Hieruit kan een selectie
worden gemaakt om te kunnen voldoen aan de
gewenste geurreductie.

Maatregelen
Aan de hand van een inventarisatie van de aanwezige
bronnen en de mogelijke maatregelen zal moeten worden
bepaald welke maatregelen de voorkeur verdienen. Op
basis van de verwachte emissiereductie kan worden
bepaald welke maatregelen minimaal noodzakelijk zijn om
aan de gewenste geurconcentratie te voldoen. De keuze
van de te treffen maatregelen wordt overgelaten aan het
overleg tussen bevoegd bestuursorgaan en bedrijf, die in
onderling overleg de best op de situatie toegesneden maatregelen kunnen selecteren.
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Hinderniveau
Een geurconcentratieniveau van  ge/m als  percentiel mag ter plaatse van de te beschermen objecten niet
worden overschreden. Wanneer geurreducerende maatregelen worden getroffen moet in ieder geval aan deze
waarde worden voldaan.
Bij een geurconcentratie tussen , en  ge/m als
 percentiel dient het bevoegd bestuursorgaan af te
wegen of maatregelen ter verdere reductie nodig zijn.
Voor de beoordeling van de situatie moet gebruik
worden gemaakt van de hindersystematiek geur
(zie §.).
Beneden een berekende geurconcentratie van , ge/m
als  percentiel zijn maatregelen niet noodzakelijk.

terrein een hogere geurbelasting acceptabel wordt geacht.

3.3 B5

Bronnen van emissie
De geuremissie van een inrichting kan worden bepaald
op basis van productie en emissiefactoren (zie tabel )
per procesonderdeel. Door sommatie wordt de totale
geuremissie verkregen.
Indien de vleeswarenproductie is gecombineerd met
slachtactiviteiten dient de berekende geuremissie naar
rato van de relatieve bedrijfstijden te worden opgeteld
bij die van de slachtactiviteiten. Het geheel van vleeswarenproductie en slachtactiviteiten dient dan als
slachterij te worden beoordeeld.
Met behulp van de berekende geuremissie en de nomogrammen in de figuren  en  kan worden vastgesteld
op welke afstand de in deze regeling aangegeven geurconcentraties optreden.

Tabel 11

Maatregelen vleeswarenbedrijven

Bron

Procesmaatregel

Figuur 5 Afstand tot de contour van 1.9 ge/m3 als
98-percentiel bij verschillende bedrijfstijden

Nageschakeld techniek

Heet roken van worst
en ham

Vleeswarenproduktie
1200
1000
Geuremissie (10^6 ge/h)

naverbrander (> 99%);
condensor (bij nat
roken);
wasser (50-80%);
verhoging emissiepunt
Koud roken van worst
maatregelen doorgaans
niet nodig
Koken van spek- en
condensor;
gehakt-artikelen
biofilter (90%)
(bio)wasser (80%);
verhoging emissiepunt
Braden van hamgaswasser (80%),
burgers
electrostatische vetvanger, verhoging emissiepunt
Biologische afvalgoede dimensionering, biofilter (90%)
waterzuivering
afdekken

800
600
400
200
0
0

200

400

600

800

1000

Afstand (m)
1000 uur

2000 uur

3000 uur

4000 uur

5000 uur

6000 uur

Vleeswarenbedrijven (incl. vleesbereiding)
De berekening van de geuremissie van vleeswarenproductie
vindt plaats aan de hand van onderstaande tabel met emis-

Figuur 6 Afstand tot de contour van 5 ge/m3 als
98-percentiel in bij verschillende bedrijfstijden

siefactoren, voor zover de genoemde bedrijfsonderdelen
binnen de inrichting aanwezig zijn. De bepaling van de

Vleeswarenproduktie

geuremissie vindt plaats door vermenigvuldiging van de

1200

emissiefactoren per onderdeel van het vleeswarenbedrijf met
sommatie van de zo verkregen emissiehoeveelheid per
procesonderdeel kan de totale emissie berekend worden.
Tabel 12 Emissiefactoren vleeswarenproductie
Berekening geuremissie 10 6 ge/h

Bron
Roken van bacon en spekartikelen

3.3 B5

t x 1,0 x Q
(voor onbehandelde rook van
rookkast)
Heet roken van hammen
0,43 x Q
Heet roken van rook- en knak- 0,51 x Q
worsten
Koud roken van gedroogde
t x 0,02 x Q
worsten
Braden van hamburgers
1,6 x P
Koken van gehaktprodukten
0,2 x P/100

t

= tijdsfractie binnen productie tijd (dimensieloos)

Q

= rookkastdebiet m3/h*

P

= produktdoorzet in kg per uur
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De afstand waarop t.g.v. de geurbelasting de in de regeling
aangegeven concentraties optreden is af te leiden uit de
nomogrammen (figuur 5 en 6).
Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Voor de bijdrage van een afvalwaterzuiveringsinstallatie
geldt hetzelfde als bij slachterijen.
* Rookkastdebiet in m3, genormeerd op 293,15 K en 101,325 kilopascal,
nat. Omrekening vanuit metingen genormeerd op 273 K: Q*273/293,
emissiefactor*293/273.

1000
Geuremissie (10^6 ge/h)

de bepalende eenheid (debiet rookkast, productie). Door

800
600
400
200
0
0

100

200

300

Afstand (m)
1000 uur

2000 uur

3000 uur

4000 uur

5000 uur

6000 uur

400

500

B6

Cacaobonenverwerkende
industrie

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Reikwijdte
Deze bijzondere regeling is van toepassing op alle
bestaande cacaobonenverwerkende bedrijven in Nederland en op eventuele uitbreidingen van deze bedrijven.

Beperken van geurhinder
Voor de cacaobonenverwerkende industrie is geen
concentratie vastgesteld waarboven de geurhinder
onacceptabel geacht wordt.
Op basis van het alara principe is een standaard pakket
aan maatregelen samengesteld. Deze maatregelen
representeren de ‘stand der techniek’ voor wat betreft
het beperken van geurhinder.

Beperken van geurhinder
De cacaobonenverwerkende industrie werkt al een groot

Geurbronnen
Bij de verwerking van cacaobonen komt geur vrij bij de
voorbewerking, het prepareren, het roosten, het malen
en ten gevolge van de ruimteluchtventilatie. Van de
totale geuremissie wordt % veroorzaakt door het
prepareren, het roosten en het malen.

aantal jaren aan het terugdringen van geurhinder. Dit heeft
er onder meer toe geleid dat een aantal bedrijven een
geuremissiereducerende techniek heeft onderzocht en reeds
– zij het met wisselend succes – toepast. Voorbeelden van
deze toegepaste technieken zijn biofiltratie en regeneratieve naverbranding.
Het volledig voorkomen van geurhinder rond cacaobonenverwerkende industrieën lijkt echter, door het relatief grote

Geurbronnen

aantal kleinere geurbronnen en diffuse geurbronnen, niet

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de voor de verwer-

haalbaar.

king van cacaobonen relevante bronnen en de gemiddelde

Vanuit een praktische aanpak van de problematiek is er

emissiefactoren gegeven. De totale emissie verschilt per

voor gekozen om een standaard pakket aan maatregelen

bedrijf en varieert tussen 1 en 3 miljoen geureenheden per

op te stellen. Alle betrokken bedrijven moeten op deze

kilo cacaobonen. De emissie is afhankelijk van het type

manier een -zoveel mogelijk- gelijkwaardige inspanning

produkt en de gebruikte apparatuur.

leveren om de geurhinder te beperken.

Tabel 1

Emissiefactoren voor de cacao industrie

Bron(proces
onderdeel)

Emissiefactor (gemiddeld
Gemiddelde
bij onbehandelde afgassen) bijdrage aan de
[10 3 ge/kg bonen]
totale emissie (%)

Voorbereiden
Prepareren
Roosten
Malen
Ruimtelucht
Totaal

3
990
530
300
55
1880

<1
53
28
16
3
100

zaken bij het onderzoek naar de geuremissie- en
geurimmissie-situatie en de mogelijkheden van bestrijding
hiervan bij de cacaobonen-verwerkende industrie’, februari
1995, TNO Rapport R95-045.
De relatieve bijdrage van de verschillende bronnen vertoont
echter geringer dan de spreiding per procesonderdeel, doordat bijvoorbeeld een relatief lage emissie ten gevolge van
het prepareren leidt tot een relatief hoge emissie bij de
overige procesonderdelen.

Maatregelen

De bijdrage van de verschillende bronnen aan de geurimmis-

1 Schoorsteenhoogte

sie is niet eenduidig samen te vatten, omdat deze onder

Voor ongereinigde afgasstromen is een schoorsteenhoogte

meer afhankelijk is van de emissiehoogte, de warmte-inhoud

van 60 meter boven maaiveld in het algemeen voldoende.

van de afgassen, de plaats van de bronnen en de afstand tot

In gevallen waarin sprake is van een beperkte geuremissie

de bron.

bijvoorbeeld ten gevolge van een beperkte productie of
door behandeling van de relevante afgasstromen (bijvoorbeeld door naverbranding), kan mogelijk met een lagere
schoorsteenhoogte worden volstaan.
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een zekere spreiding. De spreiding in de totale emissie is

Andere maatregelen, waarmee ten minste een vergelijkbaar effect bereikt wordt, kunnen als alternatief voor de
bovengenoemde maatregelen toegepast worden.
Op basis van een evaluatie op brancheniveau wordt
bezien of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn,
zoals het naverbranden van (een deel van) de afgassen.

3.3 B6

De emissiefactoren zijn afkomstig uit het rapport: ‘Stand van

Maatregelen
 De afgassen van de prepareer-, roost- en maalprocessen dienen via een schoorsteen van voldoende
hoogte geëmitteerd te worden.
 De overige geurhoudende afgassen (zoals ruimteluchtventilatie en diffuse bronnen) moeten, voor
zover mogelijk, op deze schoorsteen worden aangesloten.
 Het implementeren van procesgeïntegreerde maatregelen ter bestrijding van de geuremissie is uitgangspunt bij nieuwe investeringen.

2 Aansluiting overige afgasstromen

B7

Koffiebranderijen

Per bedrijf zal uit een inventarisatie moeten blijken welke
(diffuse) afgasstromen, anders dan de drie hoofdstromen, in
aanmerking komen voor aansluiting op de schoorsteen.
Bij de bepaling of een afgasstroom op de schoorsteen kan

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.

worden aangesloten, wordt de technische en financiële
haalbaarheid als criterium gehanteerd.
3 Procesgeïntegreerde maatregelen
Het implementeren van procesgeïntegreerde maatregelen
bij het doen van nieuwe investeringen wordt als ‘company

Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op installaties die in
gebruik zijn bij de koffiebranderijen met uitsluiting
van de decafeïneringsprocessen.

policy’ gezien.
Het bedrijf kan een voorstel doen voor het nemen van alter-

Brancheonderzoek

natieve maatregelen. Voorwaarde hierbij is, dat het effect

Deze regeling is gebaseerd op het eindrapport ‘Onderzoek

op immissieniveau vergelijkbaar is met het effect van het

naar de geuremissie en de mogelijkheden van vermindering

installeren van een schoorsteen.

hiervan bij koffiebranderijen’ van de Vereniging van Nederlandse Koffiebranderijen en Theepakkers.

Fasering
Voor  juni  dient door de betrokken bedrijven een
plan van aanpak ter goedkeuring aan het bevoegd gezag
te zijn voorgelegd. In dit plan van aanpak worden de
fasering en de financiële onderbouwing van de bouw
van de schoorsteen, de aansluiting van de diverse bronnen op de schoorsteen, voorziene nieuwe investeringen
en eventuele alternatieve maatregelen gegeven.
Randvoorwaarden hierbij zijn:
• het aansluiten van de drie hoofdstromen op de
schoorsteen heeft de hoogste prioriteit;
• de einddatum voor implementatie van de maatregelen  en  is  december .

Fasering
In het plan van aanpak moet de afvoer van de afgassen van
het maalproces, het prepareerproces en het roostproces, ook
in de tijd de hoogste prioriteit krijgen. Het aansluiten van de
overige (diffuse) afgasstromen kan op langere termijn, stap
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voor stap uitgevoerd worden. Hiermee moet bij de dimensionering van de schoorsteen rekening gehouden worden.
De genoemde einddatum voor de implementatie van 31
december 1999, moet gezien worden als einddatum voor
het aansluiten van ‘de laatste’ voor aansluiting op de
schoorsteen in aanmerking komende (diffuse) afgasstromen.
Naar aanleiding van (technische) ontwikkelingen kan het
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plan van aanpak, met goedkeuring van het bevoegd gezag,
tussentijds worden bijgesteld.

Evaluatie

Geuremissie
In tabel  zijn de relevante processen voor geur weergegeven met de geurbepalende factoren. Tevens is aangegeven of het een puntbron of een diffuse bron betreft.
De aard van de geur is alleen koffiegeur.
Tabel 1

Overzicht geurbronnen

Proces

Geurbepalende
factoren

Soort bron

Emissiefactor (ge/ton
ongebrande bonen)

Branden
koffiebonen

Brandcondities
Puntbron, betreft
(tijd en tempera- een schoorsteen
tuur)
op de brander
Recirculatiegraad

1,0*109 zonder
maatregelen

0,14*109 met
recirculatie
Methode van
0,035*109 bij
warmte-overdracht
recirculatie met
(wervelbed of
katalytische navertrommel)
branding
Koelen koffie- Brandcondities
Is afhankelijk van 0,03*109 bij luchtbonen
de uitvoering van koeling
de installatie,
variatie mogelijk
van puntbron tot
diffuse bron
Koelmethode
0,0075*109 bij
voorafgaande
controxkoeling
Malen geType apparatuur
0,12*109 bij
brande bonen
geforceerde
en ontgassen
ontgassing
Maalfijnheid
0,025*109 bij
ontgassing door
natuurlijke ventilatie

Een schatting van de geuremissie kan worden gemaakt
met behulp van onderstaande formule.

Evaluatie van de genomen maatregelen zal op lokaal niveau
H(ton koffie ruw /jaar)

doorlopend plaatsvinden. In het jaar 2000 wordt het effect
van de genomen maatregelen op brancheniveau geëvalu-

E (ge/uur)

=

*

EF (ge/ton koffie)

t(productieuren /jaar)

eerd. Op basis van de ontstane hindersituatie, eventuele
technische ontwikkelingen en de bedrijfseconomische situatie zal dan worden bezien of aanvullende maatregelen en
bijstelling van deze bijzondere regeling noodzakelijk zijn.

E
H
t
EF

=
=
=
=

emissie in geureenheden per uur
hoeveelheid ongebrande koffiebonen in tonnen
productie-uren per jaar
emissiefactor af te leiden uit tabel 

Per bron dient voor de te beoordelen situatie vervolgens te worden bepaald het debiet en de temperatuur
en de locatie van de emissies. De geurverspreiding
wordt vervolgens berekend met het geldende Nationaal
Model.

Katalytische naverbrander
Op basis van het branche-onderzoek kon geen emissiefactor worden vastgesteld voor een brander met een katalytische naverbrander. Het berekend effect op geur van een
katalytische naverbrander (zonder recirculatie) is 75%.

Immissieniveau
Een immissieconcentratie van  ge/m, -percentiel,
berekend met de in deze regeling aangegeven formule
en het geldende Nationaal Model, mag niet worden
overschreden.

B8

Aardappelverwerkende
industrie

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Reikwijdte van deze regeling
Deze regeling is van toepassing op installaties die in
gebruik zijn bij de producenten van aardappelcomsumptieproducten, onder uitsluiting van producenten van aardappelzetmeel en zijn derivaten.
In deze regeling worden de volgende productgroepen
onderscheiden:
• Frites;
• Verduurzaamde producten;
• Specialiteiten;
• Droogproducten.
De afvalwaterzuivering is niet in deze regeling opgenomen omdat deze geen geurhinder veroorzaakt mits
goed ontworpen, geïnstalleerd en bedreven.

Maximaal immisieniveau
Er is niet voldoende informatie om voor de branche een
relatie tussen geurconcentratie en geurhinder vast te stellen.
Wel is op basis van de beschikbare informatie uit de onderzoeken waaronder klachtenanalyses en op basis van de
technische en financiële mogelijkheden binnen de branche
geconcludeerd dat een maximaal immissieniveau van
7 ge/m3, 98-percentiel, niet mag worden overschreden.

Geuremissie
De aard van de geuremissie van bedrijven in de aardappelverwerkende industrie wordt bepaald door het type
product.
De bronnen binnen de onderscheiden productgroepen
zijn in volgorde van belangrijkheid in tabel  weergegeven.
In de regeling voor de aardappelverwerkende industrie
zijn geen emissiekengetallen opgenomen.

Nieuwe situaties
Brancheonderzoek

tend van toepassing op bestaande situaties.

Bij het onderzoek om te komen tot emissiekengetallen bleek

In nieuwe situaties zoals nieuwe branderijvestigingen en/of

een behoorlijke spreiding te bestaan in de emissiegegevens

woningen zal het acceptabel niveau lager zijn. Geadvi-

van de bronnen die reeds eerder door de bedrijven waren

seerd wordt om in die nieuwe situaties voldoende afstand

onderzocht. Het is derhalve niet mogelijk gebleken om met

tussen de koffiebranderij en de woningen in acht te nemen.

de bestaande informatie emissiekengetallen voor de aard-

Opgemerkt dient te worden dat de geur van koffie bij immis-

appelverwerkende industrie te formuleren. Ook is in het

sieconcentraties beneden de 7 ge/m3, 98-percentiel, nog

branche-onderzoek geen acceptabel geurhinderniveau vast-

goed waarneembaar is.

gesteld.

Tabel 2

Overzicht maatregelen (in volgorde van prioriteit)

Maatregel

Criteria

Schoorsteenverhoging
Katalytisch naverbranden
afgassen brander
Recirculatie afgassen brander
Behandeling van afgassen van
malen en ontgassen door
middel van verbranding
gecombineerd met lozingspuntverhoging of biofiltratie

Toepasbaar bij alle afgassen

Bij renovatie of vervanging installatie
Biofiltratie bij grote koffiebranderijen
met ruimte en continuproces

Geurverspreiding
Voor de aardappelverwerkende industrie is er geen relatie vastgesteld tussen het aantal geureenheden en de
mate van hinder. Er zijn voor de aardappelverwerkende
industrie geen emissiekengetallen gedefinieerd. Een
berekening van de geurconcentratie in de omgeving is
niet mogelijk op basis van branche-emissiekengetallen.
Hinder
Voor de bepaling van het hinderniveau vanwege een
bedrijf kan gebruik worden gemaakt van de methoden
die zijn omschreven in de hindersystematiek geur. Op
basis van de omschrijving van de soort geur kan vaak de
bron worden gedefinieerd die de hinder veroorzaakt. De
soort geur is vermeld in tabel , het bronnenoverzicht.
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Maatregelen
Bij overschrijding van een berekende geurimmissie van
 ge/m, -percentiel, moeten geurbeperkende maatregelen worden getroffen. De maatregelen die zijn
weergegeven in tabel  komen daarvoor in aanmerking.

3.3 B7

Het in deze regeling vastgestelde immissieniveau is uitslui-

Handhaving in de praktijk

Standaardmaatregelen

Als er geen grenswaarden voor geur zijn vastgesteld dient

Het koelen van de gebakken producten vindt reeds in veel

het handhaven van emissiebeperkende maatregelen, gezien

gevallen reeds in een gesloten systeem plaats. Er is nog een

de aard van deze maatregelen, vooral gericht te zijn op de

aantal locaties waar met buitenlucht wordt gekoeld. Het

goede bedrijfsvoering.

nemen van een maatregel is in die gevallen alleen redelijk

In de praktijk zijn vaak al naatregelen getroffen aan de

ingeval de koeltunnel wordt gerenoveerd of vervangen.

stoomschiller en de droogproducteninstallaties vanwege

Naast de condensor bestaan er nog andere technieken die

andere milieu-aspecten zoals geluid en stof. Deze maatre-

ook een geuremissiereductie bewerkstelligen, zoals bijvoor-

gelen hebben vaak tevens een geurreducerende werking.

beeld een gaswasser. Afhankelijk van de lokale situatie
moet daarvoor een afweging worden gemaakt. De bereikte
rendementen zijn van deze technieken veelal lager.

Maatregelen
In tabel  is het basispakket van maatregelen weergegeven. Tevens zijn bij de maatregelen criteria vermeld
waarmee rekening moet worden gehouden. De maatregelen hebben betrekking op de belangrijkste bronnen.
Ingeval de basismaatregelen niet toereikend zijn voor
het wegnemen van de hinder zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Dit zijn onder meer schoorsteenverhoging, biofilters, gaswassers en verbranding.

Met een condensor kan tevens energie worden hergebruikt.
De wijze waarop de condensor in het fabrieksproces wordt
geïntegreerd kan per locatie verschillen. Dit is onder meer
afhankelijk van het gebruik van de warmte die wordt teruggewonnen en de temperatuur van het koelwater dat wordt
gebruikt. Naast deze factoren bepaalt uiteindelijk ook het
bakproduct het rendement van de condensor. In de praktijk
kan de eindtemperatuur lager zijn dan 85°C ingeval de
hoeveelheid damp niet maximaal is. Het debiet wordt
bepaald door de ventilator.

Tabel 1

Bronnenoverzicht aardappelverwerkende industrie

Productgroep

Frites

Verduurzaamde
producten
Specialiteiten

Droogproducten
Vlokken
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Droogproducten
Granulaat
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Tabel 2

Bronnen in volgorde
van belangrijkheid
binnen de productgroep

Soort geur

Koelen
Bakken
Drogen
Ontvetten
Ruimtelucht
Stoomschillen
Stoomschillen
Ruimtelucht
Blancheren
Bakken
Koelen
Koken
Stoomschillen
Ruimtelucht
Walsen
Koken
Stoomschillen
Drogen
Koelen
Nadrogen
Koken
Stoomschillen
Mixen

Bakgeur
Bakgeur
Kookgeur
Bakgeur
Bak- en kookgeur
Kookgeur
Kookgeur
Kookgeur
Kookgeur
Bakgeur
Bakgeur
Kookgeur
Kookgeur
Bak- en kookgeur
Kookgeur
Kookgeur
Kookgeur
Kookgeur
Kookgeur
Kookgeur
Kookgeur
Kookgeur
Kookgeur

Additionele maatregelen

Standaardmaatregelen

Productgroep

Bronnen

Maatregelen

Criteria

Frites en specialiteiten

Koelen

Recirculatie met
koudemiddel

Bakken

Condensor

Bij renovatie
of vervanging
koeltunnel
Tuit maximaal
85°C

Voor deze branche geldt dat het standaardpakket aan
maatregelen een basispakket is, wat in de praktijk afhankelijk van bedrijfsspecifieke omstandigheden naar boven
wordt bijgesteld.
Afhankelijk van het feit of er hinder blijft bestaan en de
lokale omstandigheden aanleiding daartoe geven kunnen
additionele maatregelen noodzakelijk zijn. Naast de
genoemde maatregelen zijn ook andere additionele maatregelen mogelijk. Bij additionele maatregelen dient wel het
milieuhygiënisch rendement te worden bezien in relatie met
andere aspecten zoals onder meer energieverbruik, veiligheid en geluid.
In nieuwe situaties zoals nieuwe bedrijfsvestigingen en/of
woningen wordt geadviseerd om in die situaties voldoende
afstand tussen het aardappelverwerkende bedrijf en de
woningen in acht te nemen.

B9

Geur- en
smaakstoffenindustrie

Geuremissies
In verband met het karakter van de geproduceerde producten (geur- en smaakstoffen) en de hierbij gehanteerde proces-

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.

voering (veelal batchgewijs) komt bij diverse processtappen
geur vrij.
De belangrijkste geïdentificeerde en gekwantificeerde bronnen zijn de navolgende:

Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op alle bedrijven die
geur- en/of smaakstoffen produceren.

Tabel 1

Emissiefactoren geur-en smaakstoffen productie

Onderdeel

Brancheonderzoek
De gegevens in deze regeling zijn voor een groot deel
gebaseerd op het onderzoek: ‘Categorie 1 onderzoek bij
de Geur- en Smaakstoffenindustrie in het kader van de Nota
Stankbeleid’, TNO, januari 1996, R95-381.

Toepassingsgebied
Geur- en smaakstoffen worden geproduceerd via basisprocesstappen zoals extractie en destillatie van natuurlijke

complex geheel van producten en installaties, als voor klei-

Range

Smaakstofproductie1)
Reactie/kristallisatie
Extractie/destillatie
Geurstofproductie
Mengen en wegen
smaakstoffen
Smaakvloeistoffen
Pasta’s
Mengen en wegen
geurvloeistoffen
Sproeidroogproductie
Poedermengerij
Waterbehandeling 2)
Fysisch/chemisch

50000
500
3000

42000–58000
340–700
1200–8000

1500
300
500

1100–1600
300
360–540

5000

2000–14000

100

100–140

10 (106 ge/m3 afvalwater)

3–40

Spoelen
Diversen

100 (106 ge/tont) 3)
50 (106 ge/tont) 3)

60–220
35–50

producten en door organisch chemische reacties. De regeling geldt zowel voor een aantal grote bedrijven met een

Emissiefactor
(10 6 ge/ton doorzet)

nere bedrijven met een beperkt pakket die bijvoorbeeld
alleen geurstoffen of smaakstoffen produceren.

1)

Indien geen nadere gegevens beschikbaar zijn m.b.t. deelprocessen
dan wordt geadviseerd te rekenen met de gemiddelde geuremissiefactor
van 1500 (106 ge/ton) (range 340-58000).

2)

Eén bedrijf in de branche heeft een biologische waterzuivering, op basis
van één meting is een emissiefactor van 200 (106 ge/m3 afvalwater)
bepaald.

3)

Totaal van de doorzet van de diverse productieafdelingen.

Emissieberekening
De totale geuremissie kan berekend worden door voor ieder
van toepassing zijnd procesonderdeel de emissiefactor te
vermenigvuldigen met de doorzet en vervolgens de uitkomsten te sommeren.
De totale geuremissie van grote bedrijven (meer dan 2000
ton productie per jaar, ongeveer 6000 uur per jaar in
bedrijf) bedraagt (zonder emissie-beperkende maatregelen)

3.3 B9

ongeveer 3 x 109 ge/uur. Voor kleine bedrijven tot 2000
ton/jaar, 2000 uur per jaar in bedrijf is dit ongeveer 3 x
107 ge/uur.

Hinder
Een geurconcentratie van  ge/m als -percentiel mag
ter plaatse van de te beschermen objecten voor
bestaande situaties niet worden overschreden.
Wanneer de geurconcentratie ligt tussen de  en
 ge/m als -percentiel en er sprake is van een hindersituatie dient het bevoegd bestuursorgaan af te wegen
of maatregelen ter verdere reductie nodig zijn. Voor de
beoordeling van de situatie kan gebruik gemaakt
worden van de hindersystematiek geur (§.).
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Bronnen
Bij de productie van, en het omgaan met geur- en
smaakstoffen, ontstaan op diverse plaatsen in het
proces geuremissies. Voor een aantal deelprocessen zijn
emissiefactoren bepaald, gebaseerd op de bij drie grote
bedrijven uitgevoerde emissie-metingen. Het betreft de
volgende deelprocessen:
• smaakstofproductie (flavor)
– reactie / kristallisatie
– extractie / destillatie
• geurstofproductie (fragrance, aroma)
• mengen en wegen smaakvloeistoffen (compounding)
• mengen en wegen geurvloeistoffen (compounding)
• sproeidroogproductie
• poedermengerij
• waterbehandeling
– fysisch-chemisch
– biologisch
• spoelen (schoonmaken van vaten en flessen)
• diversen (op- en overslag, afvalverwerking).

Beneden een berekende geurconcentratie van  ge/m
als -percentiel zijn maatregelen niet noodzakelijk.
Voor uitbreidingen binnen bestaande situaties dient de
Stand der Techniek te worden toegepast.
Voor nieuwe situaties dient  ge/m als -percentiel als
maximale immissieconcentratie te worden
aangehouden.

Hinderniveau
Bij drie bedrijven zijn snuffelploegmetingen uitgevoerd. Bij
twee van de drie bedrijven zijn de resultaten van deze
metingen gekoppeld aan gemeten emissiewaarden. Bij één
bedrijf zijn de resultaten gekoppeld aan de berekende
emissiewaarden.
Uit de snuffelploegonderzoeken bleek dat de geur die vrij-

Organisatorische/preventieve maatregelen
De uitworp van geur is te beperken door:
• het toepassen van gesloten procesapparatuur;
• het uitvoeren van kleinschalige activiteiten waarbij
veel geur vrijkomt in speciale ruimten (bv zuurkasten) die op onderdruk gehouden worden;
• het werken met gesloten deuren;
• het beperken van de productie van bepaalde producten onder ongunstige weersomstandigheden;
• het gebruik van dampretoursystemen bij het aftappen en vullen van vaten;
• het gebruik van pompen met een hoge kwaliteit aan
afdichtingen of inherent gesloten systemen;
• het afdekken van onderdelen van de waterzuivering;
• het toepassen van gesloten reinigingssystemen bij het
spoelen van emballage.

komt bij het produceren van smaakstoffen in het veld snel
als onaangenaam wordt bestempeld. De geur die vrijkomt
bij het produceren van geurstoffen wordt in het veld reeds
bij lage concentraties waargenomen maar wordt veelal niet
onaangenaam gevonden.
De metingen bestrijken de range aan producten die in deze
branche worden geproduceerd. Daarom zijn op basis van
het rekenkundig gemiddelde van de uitgevoerde metingen
de in de hoofdtekst genoemde hinderniveaus vastgesteld
die gelden voor de gehele branche.
In het rapport ‘Relatie geurbelasting en geurhinder bij de
geur- en smaakstoffenindustrie’, PRA, NEA96B1, mei 1997,
wordt de laatste stand van zaken m.b.t. de relatie tussen

Apparaatgekoppelde technieken (procesgeïntegreerde
maatregelen)
Er kunnen kleine apparaatgekoppelde emissiebeperkingstechnieken worden toegepast waarmee het vrijkomen van geurstoffen in de productieruimten
verminderd wordt. Deze technieken behoren min of
meer bij een procesapparaat en worden ook toegepast
om oplosmiddelen dan wel stof uit de gasstromen te
verwijderen. Dit zijn bijvoorbeeld condensors en
nacondensors, scrubbers, gaswassers, koolfilters (spotafzuiging) en cyclonen / doekfilters (na sproeidrogers,
bij poedermengerij).

geurbelasting en geurhinder weergegeven. Hoofdstuk 3 van
het TNO rapport uit 1996, genoemd in het kader ‘brancheonderzoek’ kan hiermee als niet meer relevant worden
beschouwd.

3.3 B9
NeR september 2000 18

Gefaseerde aanpak
Wanneer op basis van het hinderniveau geconcludeerd
wordt dat er sprake is van een onacceptabele hindersituatie moet onderzocht worden welke bronnen in
aanmerking komen voor emissiereducerende maatregelen. Daartoe moet de totale geurproductie van het
bedrijf op basis van relevante bronnen, productiegegevens en geurproductiekentallen worden berekend.
De bronnen van geur moeten daartoe geïdentificeerd
en gekarakteriseerd worden, zowel in aard van vrijkomende geur als van emissiepatroon.
Op basis van inzichten in de emissies, de lokale relatie
met hinder, de mogelijke reducties en de benodigde
kosten wordt op basis van  bepaald welke maatregelen moeten worden uitgevoerd.
Maatregelen
Maatregelen ter beperking van geuremissie en geurhinder zijn onder te verdelen in organisatorische/preventieve maatregelen, apparaatgekoppelde geurreductietechnieken en nageschakelde technieken.

Nageschakelde technieken voor direct (bij de bron) en
indirect (ruimte) afgezogen luchtstromen
Voor deze processen zijn verschillende technieken
beschikbaar. De keuze tussen deze technieken is vooral
afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de geurcomponenten in de luchtstromen. De aanpak via nageschakelde technieken is gebaseerd op het zoveel mogelijk bij
de bron afzuigen van geurbevattende luchtstromen.
Deze kleine en relatief geconcentreerde stromen
kunnen worden behandeld in naverbranders, biofilters
of technieken met een vergelijkbare effectiviteit.
De niet direct afgezogen emissies worden via de ruimtelucht geëmitteerd. De ruimtelucht wordt gekenmerkt
door grote debieten en lage concentraties geurcomponenten en kan worden gezuiverd in een biofilter of d.m.v. een
eenmalig adsorbens. Een andere mogelijkheid is het emitteren van deze luchtstroom via een verhoogd lozingspunt.

Plan van aanpak en maatregelen
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Bierbrouwerijen

Door de complexe procesvoering, gekarakteriseerd door
snelle wisselingen in geurbelasting en geurconcentratie, is
het niet goed mogelijk een duidelijke maatregel aan te
geven voor de gehele geurproblematiek van dit soort bedrij-

Deze regeling is in de NeR opgenomen in februari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.

ven. Per bedrijf zullen de grootste geur- of hinderbronnen
(op basis van klachtenregistratie) geïdentificeerd moeten
worden. Door evaluatie van de mogelijke technieken kan
een verantwoorde keus gemaakt worden ten aaanzien van

Inleiding
De regeling richt zich op het beperken of voorkomen
van geuroverlast.

de uit te voeren maatregelen. De organisatorische en
preventieve maatregelen staan daarbij voorop.
Alvorens nageschakelde technieken te gaan toepassen op
ruimteventilatie zal eerst, in lijn met de aanpak van iedere
emissie, beoordeeld moeten worden of de emissie door
aanpassing van het proces bij de bron aangepakt of in
ieder geval geconcentreerd in een klein afgasdebiet voor
behandeling aangeboden kan worden.
De diverse vrijkomende afgasstromen zijn door TNO beoordeeld op de mogelijk toepasbare technieken (Rapport branche-onderzoek en tussenrapport ‘Effectiviteit en kosten van
mogelijke geurimmissiereducerende maatregelen’, TNO,

Toepassingsgebied
De regeling is van toepassing op bierbrouwerijen met
een productie van gemiddeld ten minste één brouwsel
per dag.
De regeling maakt een onderscheid tussen grote brouwerijen, waar per jaar meer dan . hectoliter bier
wordt gebrouwen, en kleine brouwerijen, waar minder
dan . hectoliter bier wordt gebrouwen.
De regeling is niet van toepassing op mouterijen.
De regeling heeft geen betrekking op de afvalwaterzuiveringsinstallatie van een brouwerij.

95-08841, november 1995). Op basis van de voor reiniging van belang zijnde eigenschappen kunnen de belangrijkste geurbevattende afgassen worden onderverdeeld in

Onderscheid grote en kleine brouwerijen

vier typen afgasstromen:

Zeer kleine brouwerijen die minder dan één brouwsel per

• Type 1: proces- en puntafzuigingen bij de smaakstof-

dagen maken zijn vaak gekoppeld aan een andere activi-

productie en het mengen en wegen van smaakvloeistof-

teit, zoals horeca. De situatie is dan sterk lokaal gebonden

fen en geurvloeistoffen;

en zeer specifiek. Daarom worden hiervoor in dit kader

• Type 2: proces- en puntafzuiging bij de geurstofproductie;

geen algemene regels gegeven.

• Type 3: procesafzuiging van de sproeidrogers;

Het onderscheid tussen kleine en grote brouwerijen op basis

• Type 4: ruimteluchtafzuiging van de productie en

van een jaarproductie van 200.000 hectoliter is gebaseerd
op de accijnswetgeving.

meng/weegruimten.
Type 1 afgasstromen worden gekenmerkt door een relatief

De regeling geeft geen eisen voor de afvalwaterzuivering

hoge geurconcentratie en een VOS-gehalte dat op kan lopen

omdat een afvalwaterzuivering die goed is gedimensio-

tot 100 mg/m3. Biofiltratie is een effectieve techniek, lozings-

neerd en goed wordt bedreven normaal gesproken geen

puntverhoging is goedkoper maar ook minder effectief.

geuroverlast veroorzaakt. Als dat wel het geval is dient het

Type 2 afgasstromen worden gekenmerkt door een relatief

bevoegd gezag in overleg met het bedrijf maatregelen vast

lage geurconcentratie en een relatief hoog VOS-gehalte.

te stellen.

is goedkoper maar ook minder effectief.
Type 3 afgasstromen worden gekenmerkt door een relatief
hoge geurconcentratie en een relatief laag VOS-gehalte.
Verder gaat het om hete vochtige afgasstromen met een
hoog stofgehalte. Dit betekent dat een combinatie van stofverwijderende technieken en geurbeperkende technieken
naverbranden).
Type 4 afgasstromen worden gekenmerkt door relatief lage
geur- en VOS-concentraties. Voor de bestrijding van deze

Voor het berekenen van de geuremissies zijn de
volgende kengetallen vastgesteld.

emissies komen biofiltratie, adsorptie (eenmalig gebruik) en
lozingspuntverhoging in aanmerking.
Toepassing van biofiltratie bij punt- en procesafzuigingen
geeft voor alle luchtstromen een goede effectiviteit tegen
redelijke kosten.

•
•
•
•

maischen
het koken van het deelbeslag
de diffuse bronnen
het koken van de wort

 Mge/ton storting
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nodig is (gaswassen/koelen + biofiltratie of doekfilter en

Emissies
Er zijn vier relevante bronnen van geuremissie bij het
brouwproces. Dit zijn het maischen, het koken van het
deelbeslag, het koken van de wort en de diffuse emissies. Diffuse emissies kunnen optreden bij het vergisten, lageren, filtreren en bottelen.
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Biofiltratie is een effectieve techniek, lozingspuntverhoging

Kengetallen

Geurconcentratie bestaande situaties

De kengetallen zijn afkomstig uit het geuronderzoek dat de

In bestaande situaties liggen woningen vaak op zeer

brancheorganisatie heeft laten doen (Bedrijfstakonderzoek

geringe afstand van de brouwerij. In die gevallen is een

geurproblematiek brouwindustrie, Witteveen en Bos,

immissieconcentratie van 3 ge/m3 als 98-percentiel bij de

1995).

dichtstbijzijnde woningen in de praktijk veelal niet haal-

Deze cijfers zijn bevestigd door de resultaten van recente

baar. Daarom is deze niet als grenswaarde voor bestaande

metingen. De kengetallen en immissiewaarden zijn geba-

situaties opgenomen. Voor bestaande situaties geldt het

seerd op het brouwen van pilsener bier. Ze zijn ook toepas-

immissieniveau van 3 ge/m3 als een signaleringswaarde.

baar op het brouwen van speciaalbier als dit een beperkt

Als de geurconcentratie deze waarde overschrijdt moeten

aandeel in de totale productie heeft. Als het aandeel speci-

de genoemde maatregelen worden genomen.

aalbier meer dan enkele tientallen procenten bedraagt, dan

Deze signaleringswaarde wordt niet getoetst op de dichtst-

dient het bevoegd gezag na te gaan of het nodig is om

bijzijnde woning, maar wordt getoetst ter plaatse van de

afwijkende kengetallen te hanteren voor te bepalen van de

dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebouwing. Het

geuruitworp. Met name voor het maischen kunnen bij speci-

bevoegd gezag dient het relevante immissiepunt te bepalen.

aalbier andere waarden nodig zijn. Het kengetal voor de

Deze bepaling is opgenomen om rekening te houden met de

omvang van de diffuse emissies is bepaald op basis van een

technische mogelijkheden van de brouwerij om emissies te

omslagpercentage van 2,5% op de emissie van het koken

beperken en de historische ontwikkeling van een bestaande

van de wort.

situatie.

Hinder

Grote brouwerijen
Voor brouwerijen met een capaciteit boven de .
hectoliter per jaar gelden de volgende eisen ter voorkoming van geuroverlast;
Nieuwe situatie
Voor een nieuwe situatie mag de geurconcentratie ter
plaatse van geurgevoelige objecten niet meer bedragen
dan  ge/m als -percentiel van de uurgemiddelde
waarden in een jaar.

Kleine brouwerijen
Zowel bij nieuwe als bij bestaande brouwerijen moet
de geuremissie worden beperkt door het treffen van
maatregelen conform de stand der techniek voor kleine
brouwerijen.

Uurgemiddelde waarden
De uurgemiddelde waarden van de geurconcentratie
moeten worden berekend met de geldende verspreidingsmodellen. Hierbij moet rekening worden gehouden met een
mogelijke invloed vanwege een geaccidenteerde omgeving
(heuvelland).

3.3 B10

Geurconcentratie nieuwe situaties

Bij het berekenen van immissiecontouren moet rekening

Uit enkele hinderonderzoeken rond brouwerijen is gebleken

worden gehouden met eventuele pluimstijging vanwege de

dat geurhinder vanwege brouwerijen kan gaan optreden bij

warmte-inhoud van de uitgestoten dampen.

geurconcentraties boven 2 á 3 geureenheden per m3, als

Bij het beoordelen van de situatie is het van belang ook

98-percentiel. Bij laboratoriumonderzoeken naar de hinder-

rekening te houden met kortdurende pieken in de geuremis-

lijkheid van brouwerijgeuren zijn waarden van 2,7 tot 6

sie, met name tijdens het kookproces, die een belangrijke

geureenheden vastgesteld als geurconcentraties waarbij

rol kunnen spelen bij het ontstaan van hinder.

hinder kan gaan optreden.
Als grenswaarde voor nieuwe situaties is daarom 3 geureenheden vastgesteld.
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Bestaande situatie
Wanneer vanwege een bestaande grote brouwerij de
geurconcentratie ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing meer bedraagt dan  geureenheden per m als
-percentiel van de uurgemiddelde waarden in een jaar
dan moeten maatregelen worden genomen worden in
de vorm van ofwel condensatie ofwel damprecompressie van de kookdampen van de wortketel, of een vergelijkbare maatregel met een reductierendement voor
geur van ten minste %.

Maatregelen

Grote brouwerijen
De uitworp uit de belangrijkste bron, het kookproces,
kan worden verminderd door middel van dampcondensatie of damprecompressie. Hiermee kan een emissiereductie worden bereikt voor geur van ten minste
%.
De emissie van diffuse bronnen kan door maatregelen
gericht op good housekeeping worden verminderd.
Daarnaast is het mogelijk om de geurconcentratie op
leefniveau te beperken door vergelijkbare maatregelen
met hetzelfde effect voor te schrijven.

Maatregelen bij grote brouwerijen
De belangrijkste emissiebeperkende maatregel is het afvangen van de dampen die vrijkomen bij het koken van de
wort. Hiervoor kan dampcondensatie of damprecompressie
worden toegepast, of een combinatie van beide technieken.
Dampcondensatie en damprecompressie zijn te beschouwen als de stand der techniek voor grote brouwerijen. Beide
kunnen de uitworp van geur vanwege het wortkoken met ten
minste 85% reduceren.
Beide maatregelen onttrekken warmte aan de kookdampen.
Deze warmte komt in veel situaties beschikbaar voor het
brouwproces. Door de afkoeling van de kookdampen
condenseert een groot deel van de geurstoffen in de afgas-

• Het beperken van de uitstoot bij vergisting en lagering door het plaatsen van een wasfles ter absorptie
van de reukstoffen uit het koolzuur voordat deze
naar buiten wordt afgeblazen;
• De gistopslag (voor hergebruik en afvoer) laten
plaatsvinden in gesloten tanks;
• Het combifilter (kiezelgoer en sterielplaten) uitvoeren in een gesloten systeem;
• De deksels van de rotapool, de bierketel en de
klaringskuip gesloten houden;
• De opslag van verbruikt kiezelgoer afdekken;
• Het afwateringssysteem gesloten uitvoeren;
• Het dichten van kieren in het brouwhuis.

sen. Hierdoor neemt de geuruitworp aanzienlijk af. Bij een
condensor kan er sprake zijn van een kleine continue afgasstroom die nog een deel van de geurstoffen bevat. Bij damp-

Maatregelen bij kleine brouwerijen

recompressie blijft de brouwketel gedurende het grootste

Als zich woningen bevinden op korte afstand van een kleine

deel van het kookproces gesloten. Er is dan geen sprake

brouwerij en er is sprake van geurhinder, dan kunnen maat-

van een emissie. Gedurende korte tijd aan het begin van

regelen op het gebied van good housekeeping worden

het proces is de ketel echter geopend. Dan is er sprake van

toegepast om de uitworp van geur uit diffuse bronnen te

een kortdurende, ongereinigde emissie.

verminderen of een schoorsteen kan dienen om de immissie-

Beide maatregelen hebben een gunstig effect op de energie-

concentratie op leefniveau te verlagen.

balans van het wortkookproces. Voor veel grote brouwe-

Het onderscheid tussen maatregelen voor grote brouwerijen

rijen geldt dat de maatregelen door hun energieopbrengst

en maatregelen voor kleine brouwerijen is gemaakt omdat

zichzelf terugverdienen. De terugverdientijd hangt af van

de emissiebeperkende maatregelen door hun gunstige effect

de specifieke situatie.

op de energiehuishouding bij grote brouwerijen op termijn
meestal worden terugverdiend. Voor kleine brouwerijen is

Verdergaande maatregelen ter reductie van de geuremissie

de terugverdientijd aanzienlijk langer dan voor grote brou-

zijn de volgende nageschakelde technieken:

werijen, vooral door de relatief hoge kosten.

• biowassers/gaswassers;
• biofilter;
• oxidatie van geurstoffen met actieve zuurstof;
• adsorptiesystemen, met actieve kool of zeoliet;
• naverbranding.
Naverbranding zal energetisch onvoordelig zijn als de
warmte niet gebruikt kan worden. Hierdoor zal die maatregel in die gevallen strijdig zijn met het beleid ter besparing
van energie.
op brouwketels is nog niet vastgesteld, zodat deze maatregelen voor brouwerijen nog niet tot de stand der techniek
worden gerekend. Bij de evaluatie van de regeling zal dit
worden beoordeeld.

Evaluatie
De genoemde maatregelen worden al op diverse installaties
toegepast met het oog op het terugwinnen van energie.
Toepassingen gericht op beperking van geuremissie zijn
relatief nieuw. Omdat met de effecten in de praktijk nog niet
veel ervaring is opgedaan is vastgesteld dat op een termijn
van vijf jaar een evaluatie zal plaatsvinden deze bijzondere
regeling. Deze evaluatie zal vooral gericht zijn op het vaststellen van de immissieniveaus die in bestaande situaties
kunnen worden bereikt en op het vaststellen van de prestaties van de emissiebeperkende technieken, zowel qua geurbeperking als qua energieterugwinning en op de toepasbaarheid van de bovengenoemde nageschakelde
technieken.
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Kleine brouwerijen
Bij kleine brouwerijen moet de geurconcentratie op
immissieniveau worden beperkt door het toepassen van
maatregelen volgens de stand der techniek die in de
hierna genoemde lijst zijn aangegeven, via good housekeeping en het gesloten houden van installaties en
productieruimten. De geurconcentratie op immissieniveau kan ook worden beperkt door het verhogen van
het emissiepunt van de dampen van de kookketel.
Onder de maatregelen volgens de stand der techniek
bij kleine brouwerijen wordt het volgende verstaan:
• Het sluiten van deuren en ramen van het brouwhuis;
• Het afdekken van de bostelbakken;
• Het regelmatig reinigen van de bostelsilo;

3.3 B10

De haalbaarheid van het toepassen van deze maatregelen

Saneringstermijn en evaluatie
Voor bestaande situaties geldt een saneringstermijn van
vijf jaar na het opnemen van deze bijzondere regeling
in de NeR. Voor nieuwe situaties zijn de eisen van
kracht vanaf de oprichting van de inrichting.
Vijf jaar na het opnemen van de bijzondere regeling in
de NeR zal een evaluatie plaatsvinden. Deze zal gericht
zijn op het vaststellen van de immissieniveaus die in
bestaande situaties kunnen worden bereikt en op de
prestaties van de emissiebeperkende technieken, zowel
op het gebied van geurbeperking als van energieterugwinning.

3.3 B10
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C1

Houtbewerking; Productie
van houtvezel- en
spaanplaat; Houtzagerijen

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei  en
aangepast in april .
Voorzover emissies in het navolgende niet uitdrukkelijk
zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de
NeR.
Houtstof
De emissieconcentratie van houtstof in het afgezogen
volume lucht bij het slijpen, verspanen en zagen van
hout mag niet meer dan  mg/m bedragen.

C2

Grofkeramische industrie

Deze regeling is in de NeR opgenomen in juni .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
De emissiewaarden hebben betrekking op een volumegehalte aan zuurstof in het afgas van  %.
Nieuwe installaties
Nieuwe installaties voor de productie van grofkeramische materialen op basis van klei moeten voldoen aan
de algemene eisen van de NeR.
Bestaande installaties
Voor bestaande installaties gelden de navolgende eisen.

Stofemissie-eis
Gelet op de carcinogene eigenschappen van hard hout en
de verdacht carcinogene eigenschappen van zacht hout is
het minimaal een noodzaak dat aan een emissie-eis van
10 mg/m3 wordt voldaan.

Organische stoffen
De emissies van organische stoffen uit de spanendroger
moeten zoveel mogelijk worden beperkt door onder
meer goede temperatuurcontrole.

Fluoride
Door toepassing van maatregelen conform de Stand
der Techniek kan worden voldaan aan de algemene
concentratie-eis van de NeR voor fluoride ( mg/m,
berekend als ).
Deze maatregelen dienen te worden toegepast bij
inrichtingen die op jaarbasis een (ongereinigde) emissiemassastroom hebben van meer dan ,* kg fluoride, berekend als HF; dit in afwijking van het gestelde
in §...
Bij inrichtingen met een op jaarbasis geringere emissie
dan ,* kg, maar waarbij de emissie sterk kan variëren, waardoor de emissiehoeveelheid van fluoride meer
kan bedragen dan , kg fluoride (berekend als ) per
uur, moeten eveneens voorzieningen worden getroffen
om aan de emissiewaarde van  mg/m te voldoen.

Toetsing ongereinigde massastroom
De ongereinigde massastroom moet worden getoetst aan de
emissiegegevens die ten grondslag liggen aan het emissieindustrie (tcki, 1992/93). Deze gegevens zullen bij vergunningverlening moeten worden overlegd.

NeR april 2003

Stikstofoxiden, zwaveloxiden
Voor zwaveloxiden en stikstofoxiden geldt dat over het
algemeen zonder emissiebeperkende voorzieningen kan
worden voldaan aan de algemene eisen van de NeR
(§...).

3.3 C1

inventarisatierapport van de Nederlandse grofkeramische

Stikstofoxiden, zwaveloxiden
hoog zwavelgehalte kunnen slechts met behulp van emissiebeperkende technieken voldoen aan de algemene eisen.

1

Fabrieken die gebruik maken van grondstoffen met een

De brancheorganisaties voor de grofkeramische industrie zullen onderzoek doen naar de mogelijkheid de
emissies van stikstofoxiden verder te beperken door
toepassing van nieuwe of verbeterde brandertechnologieën, in combinatie met onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing.

Saneringstermijn
De implementatie van emissiebeperkende maatregelen
dient waar mogelijk samen te vallen met het uitvoeren van
verbouwingen en werkzaamheden aan de ovens. De sanering van bestaande installaties moet voor het jaar 2000 zijn
gerealiseerd.

C3

Productie van minerale
vezels

Als gevolg van het opnemen van BREFs in de NeR is deze
regeling per september  vervallen.

3.3 C2
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C4

Productie van glas

Als gevolg van het opnemen van BREFs in de NeR is deze
regeling per september  vervallen.

C5

Asfaltmenginstallaties

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari  en
aangepast in april .
Voorzover emissies in het navolgende niet uitdrukkelijk
zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de
NeR.
De emissie-eisen worden betrokken op een zuurstofpercentage van  (% v-v).
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s)
Bij recycling van asfalt met behulp van een paralleltrommel moeten de rookgassen van deze trommel aan
de brander van de hoofdtrommel worden toegevoerd,
danwel op een andere wijze worden naverbrand.

Teerhoudend asfalt
Teerhoudend asfalt mag worden verbrand als er voor wordt
gezorgd dat de PAK’s worden vernietigd in een daartoe
geschikte installatie zoals bijv. een Torbedreactor.

Stof
Bestaande doekfilters moeten tenminste voldoen aan
een emissie-eis van  mg/m.
Nieuwe ontstoffingsinstallaties moeten voldoen aan de
algemene eisen van de NeR.

Geur

3

De geuremissies van installaties voor het warm recyclen
van asfalt zijn aanzienlijk hoger dan van installaties
voor nieuw asfalt.
De emissies van de mineralentrommel en de paralleltrommel worden via een schoorsteen verspreid. Bij niet
omkaste installaties komen de emissies van de menger,
de bitumentanks en het verladen op grondniveau vrij,
tussen de gebouwen van de installatie.
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Geurbronnen
Bronnen van geuremissie in het asfaltproductieproces zijn:
• de verwarmde bitumentanks;
• de mineralentrommel;
• de menger;
• de ophaalbaan en overstortpunten;
• de verladingsemissies van het gerede produkt.
Specifiek bij de recycling van asfalt zijn belangrijk:
• de paralleltrommel, of;
• de mengtrommel (bij trommelmenginstallaties).

3.3 C4

Bruinkool
Op bestaande installaties die in het kader van het diversificatiebeleid zijn overgegaan op het stoken van bruinkool zijn de emissie-eisen voor x en  beperkt van
toepassing.
Voor nieuwe installaties moeten bij gebruik van bruinkool als brandstof de emissies van zwavel- en stikstofoxiden worden teruggebracht tot niveaus vergelijkbaar
met die van gas- of oliegestookte asfaltmenginstallaties
– mg/m.

Geurmaatregelen
Er is geen algemeen geurconcentratieniveau vastgesteld
waarboven hinder optreedt.

Maatregelen
Uit navraag bij vergunningverleners bij asfaltmenginstallaties is gebleken dat klachten bij dit soort bedrijven relatief
zelden voorkomen. De omvang van het geurhinderprobleem

De navolgende maatregelen zijn standaardvoorzieningen voor nieuwe en bestaande installaties:
• De beperking van verladingsemissies en continue
verdamping vanuit de bitumentanks door toepassing
van watersloten. Een dampretoursysteem voor verladingsemissies is een andere mogelijkheid, waarvan
het emissiebeperkend effect gelijk is.
• Reguliere transportmiddelen van gereed product
moeten goed en snel afsluitbaar zijn om de emissieduur na het beladen zo kort mogelijk te houden.

wordt als beperkt beschouwd.
Door het geringe optreden van klachtensituaties was het
niet mogelijk een hinderafstand vast te leggen op basis van
geurconcentraties, type installatie, of omvang van productie. Er is daarom gekozen voor het vastleggen van een standaardpakket aan maatregelen waarvan verwacht mag
worden dat het in het overgrote deel van de gevallen de
geuremissie afdoende beperkt. Voor situaties waar toch
hinder optreedt, bijvoorbeeld ten gevolge van ongunstige
ligging ten opzichte van woonbebouwing, zijn een aantal
additionele maatregelen mogelijk. De noodzaak voor het

Voor nieuwe installaties geldt tevens als standaard:
• Een schoorsteenhoogte van tenminste  m voor
productie van nieuw asfalt.
• Een schoorsteenhoogte van tenminste  m voor het
warm recyclen van asfalt.

toepassen van deze maatregelen volgt uit de algemene
aanpak van de vaststelling van het acceptabel hinderniveau
(zie §3.6).
In de regeling is geen maatregel voorgeschreven voor de
grootste bron van geuremissie, de paralleltrommel of de
mengtrommel. Door het continue karakter van deze bron en

Wanneer hinder wordt gesignaleerd bij toepassing van
de hindersystematiek, zijn additionele maatregelen
mogelijk om de hinder zoveel mogelijk te beperken,
voor bestaande en nieuwe installaties:
• Het verhogen van het emissiepunt tot het niveau
voor nieuwe installaties.

3.3 C5

Bij hinder in de nabije omgeving van de installatie is
het vooral belangrijk de diffuse kortdurende emissies te
beperken. Mogelijke maatregelen zijn:
• de menger, het overstortpunt menger-ophaalbak, de
ophaalbaan en het overstortpunt ophaalbak-eindsilo
te omkasten en de afgezogen gassen via de schoorsteen te verspreiden;
• de laadplaats voor transportwagens zodanig bouwkundig aan te passen dat de vrijkomende emissies
afgezogen en via een verhoogd emissiepunt verspreid
kunnen worden.

vanwege de verspreiding via de hoofdschoorsteen op
voldoende hoogte is de hinder t.g.v. deze emissie beperkt.
De procesmaatregelen die er op gericht zijn direct contact
met de vlam te vermijden en oververhitting te voorkomen
worden reeds toegepast vanwege de beoogde kwaliteit van
het geproduceerde asfalt.

Standaardmaatregelen
De standaardmaatregelen behelzen het beperken van voornamelijk de beladingsemissie van de bitumentanks door
toepassing van watersloten of door gebruik te maken van
een dampretoursysteem. Beide maatregelen zijn in staat om
de emissies ten gevolge van het verladen van bitumen tot
vrijwel nul te reduceren.
Daarnaast is opgenomen dat het transport van gereed
product naar de plaats van verwerking moet worden uitgevoerd met wagens die zijn uitgerust met een (snel) afsluit-

Wanneer (nieuwe) installaties vanwege de lokatie
omkast gebouwd worden zullen de diffuse bronnen
ook standaard via de schoorsteen geloosd worden.

bare laadbak. De meeste zijn voorzien van hydraulische of
mechanische kleppen. Het snel afsluiten bekort de periode
van emissie van deze activiteit, en daarmee de belasting
van vooral de nabije omgeving. Dit is een normale voorziening voor de reguliere transportmiddelen, maar het kan
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Bronnen

voorkomen dat bij vervoer van zeer kleine hoeveelheden

Uit onderzoek is gebleken dat de grootste bron van geur-

asfalt gebruik wordt gemaakt van wagens zonder een

emissie bij de productie van nieuw asfalt de mineralentrom-

dergelijke voorziening.

mel is endat het bij de productie van warm gerecycled asfalt

Het kostenniveau van de standaardmaatregelen wordt

de paralleltrommel is (rapport: ‘Evaluatie geuremissies

acceptabel geacht.

4

opvraagbaar bij de VBW-asfalt in Breukelen). De omvang

asfaltmenginstallaties’, Intronplan, 94078b, 1994,
van de geuremissie is bij het recyclen van asfalt ongeveer
10 maal groter dan bij de productie van nieuw asfalt.
De emissies ten gevolge van het mengen en verladen van
asfalt zijn van dezelfde grootte maar treden slechts korte
tijd per uur op.
Als wordt gesproken over recycling van asfalt dan wordt warm
recyclen bedoeld. Koud recyclen door het bijmengen van ongeveer 10% onopgewarmd oud asfalt levert geen extra emissies
op ten opzichte van de productie van alleen nieuw asfalt.

Additionele maatregelen
De additionele maatregelen zijn schoorsteenverhoging en
het voorkomen van de diffuse verspreiding van emissies uit
de overige bronnen. Dit laatste betekent dat die onderdelen
ingekapseld worden of gericht worden afgezogen waarna
de luchtstroom via de schoorsteen kan worden verspreid of
met andere technieken kan worden behandeld. Dit is voor
bestaande installaties een ingrijpende en kostbare maatregel. Wanneer een installatie om andere redenen (geluid) al
omkast wordt uitgevoerd dan is het afzuigen van dergelijke
bronnen inbegrepen.

Zonering
In de regeling is niet aangegeven dat nieuwe installaties
standaard omkast gebouwd moeten worden. Op bepaalde
lokaties zal dat wel het geval zijn, voornamelijk vanuit een
oogpunt van beperking van geluidhinder. Ook de zonering
van asfaltinstallaties wordt voornamelijk bepaald door
geluidsvoorschriften waardoor 200 à 500 m normale
afstanden tot de woonbebouwing zijn. Hierdoor is een
aparte minimumafstand op basis van te verwachten geurhinder onnodig.
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D1a

Productie van ruwijzer;
Sinteren van ijzererts

Als gevolg van het opnemen van BREFs in de NeR is deze
regeling per september  vervallen.

D1b

Productie van ruwijzer;
Pelletiseren van ijzererts

Als gevolg van het opnemen van BREFs in de NeR is deze
regeling per september  vervallen.

3.3 D1a
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D1c

Productie van ruwijzer;
Hoogovens

Als gevolg van het opnemen van BREFs in de NeR is deze
regeling per september  vervallen.

D1d

Productie van oxystaal

Als gevolg van het opnemen van BREFs in de NeR is deze
regeling per september  vervallen.

3.3 D1c
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D2

Productie van primair
aluminium

Als gevolg van het opnemen van BREFs in de NeR is deze
regeling per september  vervallen.

D3

IJzer- en staalgieterijen en
-smelterijen

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Gieterijen

Stof
Voor stofemissies zijn de algemene eisen uit de NeR
van toepassing.
Aminen
De afgassen die ontstaan bij de kernfabricage, kernzandmenging, recycling, droging en harding moeten
zoveel mogelijk worden opgevangen of gericht worden
afgezogen en naar een reinigingsinstallatie worden
geleid.
De emissieconcentratie van aminen mag , mg/m
niet overschrijden.
Smeltovens

Dioxinen
Grondstoffen voor de smeltovens dienen zo weinig
mogelijk chloorverbindingen te bevatten ter voorkoming van dioxinevorming.
Stof
Nieuwe smeltovens en nieuw geplaatste ontstoffingsinstallaties moeten voldoen aan de algemene eisen voor
stof.*
* De haalbaarheid van deze eis is nog punt van nader overleg en
onderzoek.
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E1

Cokesfabrieken

Als gevolg van het opnemen van BREFs in de NeR is deze
regeling per september  vervallen.

E2

Productie van chloor

Als gevolg van het opnemen van BREFs in de NeR is deze
regeling per september  vervallen.

3.3 E1
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E3

PVC-productie; Suspensie
polymerisatie

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Vinylchloride
De emissie van vinylchloride moet zoveel mogelijk
worden beperkt.
Alvorens de reactor wordt geopend moet deze tenminste twee keer worden gespoeld (b.v. met stikstof ), waarbij de spoelgassen naar een daartoe bestemde terugwininstallatie voor vinylchloride worden afgevoerd.
De gassen en dampen afkomstig uit de waterstripper
moeten worden afgevoerd naar een terugwininstallatie
of een (na-)verbrandings-installatie.
Bij een massastroom per bron beneden de grensmassastroom ( g/h) geldt voor de emissieconcentratie een
daggemiddelde eis van  mg/m indien een koolfilter
wordt gebruikt.
Bij toepassing van een naverbrandingsinstallatie geldt
de algemene eis.
Het -poeder mag bij het verlaten van de nadroger
niet meer vinylchloride bevatten dan , mg/kg.
De emissie van vinylchloride uit de watersloten van
gashouders dient zoveel mogelijk te worden beperkt.

Vanaf 20 juli 2000 is een wettelijke regeling van kracht
voor de productie van PVC via het suspensie polymerisatieproces (Staatscourant 2000, nr. 136).

E4

Productie van acrylonitril

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR
Acrylonitril
De afgassen van de reactor en absorber dienen naar een
verbrandingsinstallatie te worden geleid.
De emissieconcentratie van acrylonitril in het afgas van
de verbrandingsinstallatie mag , mg/m niet overschrijden. Dit is de detectiegrens die wordt aangegeven
voor zeer goede analysetechnieken.
De emissies vrijkomend bij de destillatie van de reactieproducten en de emissies vrijkomend door verdringingsverliezen bij opslag van (tussen)producten dienen
te voldoen aan de algemene eisen van de NeR.
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E5

Productie van acrylonitril
bevattende kunststoffen

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Acrylonitril
Alle afgasstromen met een concentratie aan acrylonitril
van meer dan , mg/m moeten naar een installatie
voor de zuivering van afgewerkt gas worden gevoerd.
Indien geconcentreerde afgasstromen van de polymerisatie naar een speciale naverbrandingsinstallatie
worden geleid geldt een eis van , mg/m acrylonitril,
of een verbrandingsrendement van tenminste %.
Voor het verwijderen van acrylonitril uit de afgassen
van sterk verdunde stromen, zoals de afgassen van de
drogers, verdienen andere technieken dan naverbranding de voorkeur.
Als naverbranders worden toegepast gelden de algemene eisen van de NeR, waarbij het verbrandingsrendement tenminste ,% moet bedragen.

E6

Clausinstallaties (t.b.v.
zwavelproductie en als
reinigingssysteem)

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Zwaveloxiden
Nieuwe installaties
a. Nieuwe installaties voor de productie van zwavel
volgens het Claus-proces, of modificaties daarvan,
moeten zijn ontworpen voor een omzettingsgraad
van ,%. Zij moeten zoveel mogelijk bedreven
worden overeenkomstig het ontwerp.
b. Indien de ontwerp--verwerkingscapaciteit van de
totale inrichting wordt verhoogd met meer dan %,
dan moet het totale -aanbod (incl. bestaande
installaties) worden verwerkt met een omzettingsgraad van ,%. Indien het totaal van meerdere
uitbreidingen de % overschrijdt dient aan het
voorgaande te zijn voldaan.
Bestaande installaties
De totale emissies van bestaande installaties in een
inrichting moeten vóór -- met tenminste %
zijn gereduceerd. Deze bepaling geldt voorzover een
gemiddelde omzettingsgraad van % voor de totale
verwerking van  in de inrichting niet wordt overschreden.
Kleine installaties
Voor installaties met een zwavelproductie van minder
dan , ton per dag geldt dat de emissie van zwavelverbindingen maximaal % van de productiehoeveelheid
mag bedragen.
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Voor nieuwe en bestaande inrichtingen geldt een
inspanningsverplichting om op termijn aan de algemene eisen van de NeR te voldoen.

3.3 E5

Zwavelwaterstof
Voor alle installaties geldt dat de emissieconcentratie
van zwavelwaterstof niet meer dan  mg/m mag
bedragen.

3

E7

Productie van
stikstofkunstmest

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Ammoniak
De concentraties aan gasvormige ammoniak vrijkomend bij de productie van nitraathoudende kunstmeststoffen mag bij nieuwe installaties ten hoogste 
mg/m bedragen. Deze bepaling is niet van toepassing
op de afgassen van de ureum granulatie.
Voor bestaande installaties is de status quo te handhaven, dat wil zeggen dat, afhankelijk van het huidige
emissieniveau, een eis tussen  en  mg/m geldt.
Stof
De stofemissies van granulatoren en prill-torens zijn in
beginsel gehouden aan de algemene stofeis, met dien
verstande dat de fijnheid en het hygroscopisch karakter
van de ammoniumnitraat- en ureumnevels een optimaal afvangstrendement van filtrerende afscheiders
beperken en dit het noodzakelijk kan maken om gemotiveerd van de algemene concentratie-eisen af te
wijken.

E8

Ammoniakfabrieken

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Ammoniak
De concentraties van ammoniak in de afgassen van
binnen ammoniak fabrieken te onderscheiden puntbronnen mogen ten hoogste  mg/m bedragen.
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E9

Installaties voor het
produceren, formuleren
of verpakken van
bestrijdingsmiddelen

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Stof
In de afgassen van installaties voor de productie van
‘werkzame stoffen’ in de zin van de bestrijdingsmiddelenwet mag het stofgehalte, met inbegrip van de werkzame componenten, bij een massastroom van  g/uur
en meer een concentratie van , mg/m niet overschrijden.
Bij installaties voor het verpakken en formuleren van
bestrijdingsmiddelen moet de stofhoudende afgewerkte lucht worden opgevangen en naar een
ontstoffingsinstallatie worden geleid; de concentratie
van de stofvormige emissie mag , mg/m niet overschrijden.

E10

Productie van
siliciumcarbide

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Zwaveloxiden
De productieplaatsen moeten worden afgedekt zodanig
dat de bij de productie van siliciumcarbide ontstane
gassen worden opgevangen en via een ontzwavelingsinstallatie naar een verbrandingsinstallatie worden geleid.
Gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijk
zwavelgehalte in de gebruikte petroleumcokes.
Stof
Tijdens de opbouw en afbraak van de productieplaatsen moeten deze met water worden besproeid om
stofemissies te voorkomen.
NH , HS, geur
Het drainagewater dat ammoniak en zwavelwaterstof
bevat moet worden opgevangen en gezuiverd in een
waterzuiveringsinstallatie.
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E11

Installaties ten behoeve
van de aardgas- en
aardoliewinning

Vluchtige Organische Stoffen

Definitie VOS
Onder vluchtige organische stoffen wordt hier mede

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Deze bijzondere regeling heeft betrekking op aardgasen aardoliewinningsinstallaties met bijbehorende
behandelingsprocessen. Inrichtingen uitsluitend
bestemd voor de ontzwaveling van sterk zwavelwaterstofhoudend (zuur-)gas vallen niet onder deze regeling
vanwege het sterk afwijkende proces. Zie hiervoor
onder meer .

Definitie installaties
De regeling geldt voor installaties als bedoeld in art 8.2 lid
3 van de Wet milieubeheer (art. 9 lid 1 sub a Mijnwet
1903, 4 februari 1994; Stb. 135) alsmede daaraan gelijk
te stellen installaties vallend onder de Mijnwet continentaal
plat (4 februari 1994, Stb. 135).

3.3 E11

De navolgende bepalingen gelden voor nieuwe installaties. Bestaande installaties moeten voor  januari 
over een vergelijkbaar voorzieningenniveau beschikken
(de kosteneffectiviteit van aanpassing mede in aanmerking nemend) tenzij die installaties voor  januari 
uit productie worden genomen. Met name bij offshore installaties moeten ten aanzien van het opleggen
van emissiebeperkende voorzieningen de beperkingen
voortvloeiend uit veiligheid, gewicht en ruimtebeslag,
in de overwegingen worden betrokken.
Fakkelinstallaties zijn bij in zee geplaatste gaswinningsplatforms niet gebruikelijk; in plaats daarvan worden
ventsystemen toegepast.
Voorts is emissiebeperking door regulier onderhoud op
(met name onbemande) installaties problematisch als
gevolg van een lagere controlefrequentie. Daarom zal
men hier voor emissiearme of onderhoudsvrije systemen moeten kiezen.
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Nieuwe en bestaande installaties
Voor de definitie van nieuwe en bestaande installaties wordt
verwezen naar de desbetreffende omschrijvingen in de
Intentieverklaring ‘Uitvoering milieubeleid olie en gaswinningsindustrie’.

methaan bedoeld. Bij het vastleggen van het voorzieningenniveau in onderhavige regeling is rekening gehouden met
de aanwezigheid van benzeen in het aardgas.

Off-shore installaties (gas en olie)
Nieuw te plaatsen winningsinstallaties moeten zijn
voorzien van een doelmatig systeem om de belangrijkste emissies van vluchtige componenten uit het
condensaat effectief te bestrijden.
Als preferente maatregel wordt gezien het condensaat
onder druk van de lokatie te vervoeren, waarbij
(tussentijdse) ontgassing en uiteindelijke stabilisatie
zoveel mogelijk op een centrale lokatie plaatsvindt, en
de afgassen daarvan vervolgens te behandelen als bij
landinstallaties. Afhankelijk van de situatie zal een en
ander gefaseerd moeten worden ingevoerd. Voorts
dienen ventgassen zoveel mogelijk te worden benut als
brandstof in motoren, turbines of fornuizen.
Landinstallaties (gas en olie)
Hieronder aangegeven vernietigingsrendementen van
fakkels zijn op te vatten als ontwerprendementen onder
standaardcondities. Het gebruik van purge-gas moet
door technische maatregelen zoveel mogelijk worden
beperkt. Purgen met inert gas is veelal niet verenigbaar
met de aangegeven minimum verbrandingsrendementen. Stoominjectie als technische maatregel wordt voor
de in deze regling behandelde installaties vooralsnog
niet als stand der techniek gezien.
De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de aard
en de procesomstandigheden (met name het drukniveau) van de vrijkomende afgassen. Onderscheiden
worden de volgende bronnen en condities:
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Middendruk afgasstromen (>  kPa)
Gedurende normaal bedrijf vrijkomende middendruk
afgasstromen moeten, waar effectief mogelijk, gerecomprimeerd worden en geïnjecteerd in de hoofdproductiegasstroom, danwel nuttig worden toegepast
als brandstof. Indien benutting niet economisch effectief kan gebeuren moeten de betreffende afgasstromen
worden afgevoerd naar een middendruk (veiligheids)
fakkel. Deze fakkel dient ontworpen te zijn voor een
rendement van minimaal %.
Het betreft hier de volgende bronnen:
• condensaatstabilisatie (eerste stap);
• glycolflashgas.
Lage druk afgasstromen (<  kPa)
Continu en semi-continu vrijkomende afgasstromen
dienen zo mogelijk nuttig te worden gebruikt, of –
indien dit niet mogelijk is – te worden afgevoerd naar
een (aparte lage-druk) fakkel die ontworpen is met het
oog op optimale afgasverbranding met een minimum
rendement van %.

Dit geldt met name voor de volgende bronnen:
• niet condenseerbare dampen uit de glycolregeneratie;
• condensaatopslagtanks, ademverliezen;
• blanketing-gas van tankopslag (condensaat e.a.);
• condensaatstabilisatie ();
Voorzover ingekapseld en via puntbron afgeleid:
• compressorpakkingbusafgas/compressorcarterontgassing;
• condensaatverladingsemissies.

Fakkels
Alternatief voor afgasverbranding in een aparte fakkel is

Incidenteel voorkomende emissies ten gevolge van start,
stilleg en noodstop procedures.
Op incidenteel voorkomende situaties zijn de algemene
eisen niet van toepassing. Incidenteel vrijkomende
gasstromen moeten worden afgevoerd naar een doelmatige noodvoorziening.
Activiteiten met een incidenteel karakter zijn:
• opstarten van het gaszuiveringsproces;
• testen noodvoorziening gasafvoer;
• noodstop;
• bij geplande stops, van druk laten van een (deel van
een) lokatie;
• putonderhoud.

het toevoeren aan de branders van het glycolregeneratiefornuis mits optimale verbranding continu gewaarborgd is
en de regelbaarheid van het fornuis daarvoor toereikend is.
Wanneer een hoog vernietigingsrendement gewaarborgd
kan worden kunnen deze lagedrukstromen ook gezamenlijk
op de (middendruk)veiligheidsfakkel verbrand worden.

Afgassen van hier niet met name genoemde bronnen
van organische stoffen met een geschat, gemiddeld
afgasdebiet groter dan  à  m/h dienen eveneens als
bovenbeschreven te worden behandeld. Koolwaterstofhoudende lage druk afgasstromen – met inbegrip van
de voornoemde – met een kleiner debiet, kunnen van
het treffen van voorzieningen worden vrijgesteld. Hiertoe behoort:
• watertankontgassing.
Het gebruik van aardgas als startgas voor turbines en
gasmotoren leidt tot kortdurende, zeer hoge emissies.
Toevoer hiervan naar een fakkel levert problemen op
omdat de bestaande fakkelcapaciteit daarvoor niet
voldoende is. Gezocht moet worden naar methoden
om het gebruik van aardgas als startgas te elimineren,
danwel te verminderen.

Putboringsactiviteiten
Waar mogelijk moeten de gassen die vrijkomen bij het
testen van een nieuwe put nuttig worden gebruikt.
Indien dit niet mogelijk is moeten de afgassen middels
een (tijdelijke) fakkel worden verbrand.
De gassen die vrijkomen bij het schoonproduceren van
een put moeten zo mogelijk via een fakkel worden
verbrand.
NO x

On en off-shore
Voor fornuizen, gasmotoren en gasturbines, die als
zodanig geregeld zijn in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (), maar waarvoor de eisen van het
besluit formeel niet van toepassing zijn, kunnen emissie-eisen worden gesteld overeenkomstig dit besluit. Bij
de normering moet rekening worden gehouden met de
afwijkende samenstelling van bepaalde meeverbrande
gassen.

Eisen in relatie tot BEES
lijkheden tot vermindering van emissies kunnen dezelfde
eisen worden gesteld als in het BEES. Naar aanleiding van
de aanpassing van het BEES A en BEES B in 1998 zal de
noodzaak tot aanpassing van de onderhavige regeling
worden bezien.
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Vanwege de vergelijkbaarheid van de processen en moge-

3.3 E11
7

Diffuse emissies
De keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en
andere appendages dient te worden afgestemd op minimale lekverliezen. Om diffuse emissies tegen te gaan
moet een programma worden opgesteld van intensieve
controle en onderhoud van pompen, compressoren,
afsluiters, veiligheidskleppen en andere appendages.
Hierbij dient het lekverlies van de met name genoemde
appendagetypen tenminste eenmaal per jaar te worden
gemeten. Flenzen, vents, drains (mits voorzien van een
plug) en monsternamepunten, hoeven niet jaarlijks te
worden gemeten. Gesignaleerde lekkages dienen direct
te worden verholpen. Van lekkages is sprake indien
emissieconcentraties groter zijn dan . ppm-v aan
totaal koolwaterstoffen en/of groter dan  ppm-v
benzeen. Indien reparatie onder bedrijfsomstandigheden niet mogelijk is dient dit uiterlijk bij de eerstvolgende onderhoudsstop plaats te vinden.

Bij de beoordeling van de noodzaak of de milieuhygiënische wenselijkheid van de keuze van een fakkel als
veiligheidssysteem zal de continue emissie van fakkelinstallaties moeten worden afgezet tegen de niet-bestreden emissies die kunnen optreden tijdens incidentele
procesomstandigheden. Op basis van een veiligheidsen milieu evaluatie voor de individuele lokatie kan
eventueel van het in §.. gestelde worden afgeweken.

Fornuizen
De emissie van met gas gestookte fornuizen voor het
regeneren van glycol mag niet meer bedragen dan:
 mg/m x voor nieuwe en bestaande installaties
Emissiewaarden gelden bij een referentiezuurstofpercentage van %.

De te benutten afgassen wijken ten aanzien van de
verbrandingswaarde veelal af van standaard aardgas. Als
correctiefactor voor de emissieconcentratie geldt de
verhouding tussen de onderste verbrandingswarmte
van het gebruikte gas (in /kg) en de standaardverbrandingswarmte van aardgas van  /kg.
Gasmotoren
De emissies van gasmotoren mogen niet meer bedragen
dan:
•  g x per  voor bestaande motoren;
•  g x per  voor nieuwe motoren.
In beide gevallen vermenigvuldigd met / van het
motorrendement.

NOx eis bestaande gasmotoren
De haalbaarheid van de eis is nog onderwerp van nader
overleg en onderzoek. Als mogelijke technieken worden
gezien de aanpassing van de mengselsterkte met toepassing van motormanagement systemen voor arm mengsel
motoren en het toepassen van uitlaatgaskatalysatoren bij

Controleverplichtingen

De in het voorgaande genoemde bronnen dienen overeenkomstig het in §. gestelde te worden gecontroleerd. Daarbij geldt met name voor fakkelinstallaties
dat van metingen kan worden afgezien indien op basis
van apparaatspecifieke eigenschappen, danwel aan de
hand van garantiemetingen, de onder bedrijfscondities
optredende emissies doelmatig kunnen worden
bepaald.
Diffuse emissies
Pompen, compressoren en veiligheden en afsluiters
dienen jaarlijks te worden gecontroleerd op basis van
methode  van de . De verplichting tot jaarlijkse
controle op lekdichtheid van alle afsluiters kan worden
beperkt tot een jaarlijkse steekproef van % van die
afsluiters, wanneer op basis van metingen kan worden
aangetoond dat minder dan % van alle afsluiters een
emissieconcentratie van . ppm-v totaal koolwaterstoffen danwel minder dan % van alle afsluiters
een emissieconcentratie van  ppm-v benzeen
vertoont.

rijk mengsel motoren.
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Gasturbines
De emissies van gasturbines mogen niet meer bedragen
dan:
•  g x per  voor bestaande turbines;
•  g x per  voor nieuwe turbines;
in beide gevallen vermenigvuldigd met een factor gelijk
aan / van het turbinerendement.
De te benutten afgassen wijken ten aanzien van de
verbrandingswaarde veelal af van standaard aardgas. Als
correctiefactor voor de emissieconcentratie geldt de
verhouding tussen de onderste verbrandingswarmte
van het gebruikte gas (in /kg) en de standaardverbrandingswarmte van aardgas van  /kg. Deze
factor mag niet meer dan , en niet minder dan ,
bedragen.

NOx eis nieuwe gasturbines
Bij nieuwe turbines kunnen lagere emissie-eisen – tot een
niveau van 65 g/GJ – worden opgelegd aan de hand van
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garantiewaarden voor moderne gasturbines met drylowNOx technieken. Voor deze installaties wordt stoominjectie niet als stand der techniek gezien.

SO 2 , H 2 S
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Voor aardgasvelden met een relatief hoog gehalte aan
zwavelwaterstof en andere zwavelhoudende verbindingen zijn op basis van nader onderzoek eisen te stellen
aan de emissies van  en .

Fornuizen, gasmotoren, turbines
Voor de meetmethoden, de controlefrequentie en de
interpretatie van meetgegevens, alsmede de rapportage
van resultaten wordt verwezen naar de betreffende
onderdelen van het   en .

F1

Kabelbranderijen en
vergelijkbare bedrijven

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Voorzover de betreffende installaties niet vallen onder
de werkingssfeer van het Besluit luchtemissies afvalverbranding () zijn desondanks de daarin opgenomen
emissie-eisen van toepassing, met dien verstande dat

Thermisch reinigen van
gebruiksmaterialen, w.o.
elektromotoren, apparaten
voor polymeerverwerking

Deze regeling is in de NeR opgenomen in oktober .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Deze regeling is van toepassing op het proces van het
thermisch reinigen van elektromotoren in zogenaamde
uitbrandovens alsmede op het thermisch reinigen van
met polymeer verontreinigde apparaten voor kunststofverwerking.
Het te reinigen materiaal moet zoveel mogelijk vrij zijn
van halogeenverbindingen. De eventuele toepasbaarheid van de regeling op vergelijkbare processen is
afhankelijk van de aard en samenstelling van de ingevoerde materialen.
De installatie bestaat uit een oven die moet zijn voorzien van een (eventueel geïntegreerde) naverbrander.
Deze naverbrander moet aan de volgende eisen
voldoen:
• De naverbrander dient op temperatuur te zijn voordat met het thermisch reinigingsproces wordt begonnen. Daartoe dient er een veiligheidsvoorziening
aanwezig te zijn die inwerkingstelling van de oven
verhindert indien de naverbrander niet op temperatuur is;
• De temperatuur dient tenminste °C te zijn en
moet tot het einde van de bedrijfstijd worden
gehandhaafd;
• De verblijftijd dient ten minste  seconden te
bedragen.
De afgassen van de installatie mogen niet ongereinigd
worden geëmitteerd door het overbruggen van de
gasreiniging (by-passen).
De grensmassastromen van §. zijn niet van toepassing op de navolgende emissies. De onderstaande eisen
zijn derhalve van toepassing ongeacht de grootte van de
installatie.
De emissieconcentraties moeten worden gerelateerd
aan een zuurstofgehalte van % v-v.

Afwijkende stof-eis
aan anorganisch materiaal in de toegepaste isolatie kan
een afwijkende emissie-eis voor stof worden vastgelegd op
basis van de realiseerbare restconcentratie als gevolg van
toepassing van cyclonen, gravitatie- of traagheidsafscheiders. Het emissieniveau mag echter ten hoogste
50 mg/m03 bedragen.
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Bij verwerking van elektromotoren met een hoog gehalte
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Stof
Voor stof geldt een emissie-eis van  mg/m.

3.3 F1

• De emissie-eisen worden gerelateerd aan een zuurstofpercentage van % v-v.
• De verbrandingsinstallaties moeten zijn voorzien van
een nageschakelde verbrandingsruimte.
• De naverbrandingstemperatuur dient tenminste
°C te zijn en moet tot het einde van de bedrijfstijd worden gehandhaafd.
• De naverbrandingstemperatuur moet tenminste
°C zijn indien de te verwerken componenten
een massagehalte aan gehalogeneerde aromatische
koolwaterstoffen, van  mg/kg of meer bevatten.
• Onafhankelijk van de hiervoor genoemde verbrandingstemperaturen moeten in de naverbrandingsruimte een voldoende verblijftijd (tenminste  s) en
een minimumgehalte aan zuurstof van % worden
gehandhaafd.
• Het terugwinproces mag slechts worden gestart
indien de vereiste naverbrandingstemperatuur is
bereikt.
• Reststoffen mogen bij het verlaten van de installatie
niet meer nawalmen.
• De installaties moeten worden uitgerust met meetinrichtingen die de massaconcentraties aan stof en
koolmonoxyde in het afgas en de naverbrandingstemperatuur continu bepalen; installaties waarin
gechloreerde componenten worden verbrand moeten
worden uitgerust met meetinrichtingen die de
massaconcentratie aan gasvormige anorganische
chloorverbindingen continu bepalen.

F2

Gasvormige anorganische chloriden
Voor gasvormige anorganische chloriden geldt een
emissie-eis van  mg/m (berekend als ).
Koolmonoxide
Voor koolmonoxide geldt een emissie-eis van
 mg/m.
Totaal koolwaterstoffen
Voor de emissie van het totaal aan koolwaterstoffen
geldt een emissie-eis van  mg/m (berekend als
totaal koolwaterstoffen).

F3

Crematoria

Deze regeling is in de NeR opgenomen in juni  en
gewijzigd in september .
Voorzover emissies in het navolgende niet uitdrukkelijk
zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van
de NeR.

Het doel van de regeling is aan te geven op welke manier
bij een verbrandingsinstallatie in een crematorium de
emissies naar de lucht worden beperkt.
Deze regeling sluit aan bij de OSPAR aanbeveling 2003/4

Controleren van emissies
Als Emissie Relevante Parameter () voor de goede
werking van de voorziening kan continue registratie
van het temperatuurverloop van oven en naverbrander
plaatsvinden. Daarnaast gelden de algemene overwegingen ten aanzien van het meten en controleren van
emissies conform de algemene bepalingen van §. van
de NeR.

over reductie van kwikemissies bij crematoria.

Reikwijdte
De regeling is van toepassing op crematoria waar lijken
van mensen worden verbrand. De regeling geldt niet
voor dierencrematoria. De regeling geldt voor alle
typen crematie-ovens. De navolgende eisen gelden voor
verbrandingsinstallaties in crematoria.
Procesvoering

3.3 F2

De crematie-oven moet zijn voorzien van een
naverbrandingsruimte voorzien van een naverbrander,
waarin de rookgassen uit de hoofdkamer worden
naverbrand. Deze naverbrandingsruimte kan worden
uitgevoerd als een integraal deel van de oven.
De naverbrandingsruimte moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de verblijftijd van de rookgassen
ten minste , seconde bedraagt bij een temperatuur
van ten minste  °C. Bij de aanvraag om vergunning
dient te worden aangetoond dat de installatie onder
normale bedrijfsomstandigheden aan deze eisen kan
voldoen. In de naverbrandingsruimte moet een zodanige menging optreden van de rookgassen dat deze
zo volledig mogelijk worden verbrand.
De temperatuur van de rookgassen in de naverbrandingskamer moet door middel van een brander boven
de  °C gehouden worden. Hiertoe moet de brander
van een automatische regeling zijn voorzien.
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Het zuurstofgehalte in de naverbrandingskamer moet
ten minste % bedragen; kortdurende onderschrijdingen van dit gehalte zijn toegestaan met dien
verstande dat deze nooit langer dan  minuut mogen
duren en dat het zuurstofgehalte altijd boven de %
moet blijven.
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Procesvoering
Het wettelijk kader voor crematoria en crematieprocessen
bestaat onder andere uit:
• Wet op de lijkbezorging;
• Besluit op de lijkbezorging 2002;
• Lijkomhulselbesluit 1998;
• Wet milieubeheer;
• Inspectierichtlijn ’Lijkbezorging‘ 1999;
• OSPAR Recommendation 2003/4 on Controlling the

Zware metalen
Ter vermindering van de emissie van kwik en kwikverbindingen moet een emissiebeperkende techniek
worden toegepast. Deze moet zodanig worden uitgevoerd dat de concentratie van kwik en kwikverbindingen in de afgassen niet meer bedraagt dan , mg/m
berekend als Hg.
Voor de andere zware metalen gelden geen eisen voor
de emissieconcentratie.

Dispersal of Mercury from Crematoria, rapport ’Mercury
emissions from crematoria and their control in the OSPAR
Convention Area‘, OSPAR Commission, 2003;
• Europese afvalstoffenlijst EURAL, beschikking nr.
2000/532/EEG van 6 september 2000 (PbEG L226),
zoals deze laatstelijk is gewijzigd met beschikking nr.
2001/573/EEG van 28 juli 2001 (PbEG L203);

Dioxinen, koolwaterstoffen, gasvormige anorganische
verbindingen en geur
Voor de emissies van dioxinen, koolwaterstoffen inclusief gehalogeneerde verbindingen, gasvormige anorganische verbindingen en geur worden geen aanvullende
concentratie-eisen gehanteerd.

• Besluit inzamelen afvalstoffen.
Een praktische uitwerking van deze wetten en regelgeving
is gegeven in de inspectierichtlijn ’Lijkbezorging‘ (herziene

Emissies

3e druk, 1999 of een latere uitgave). Deze bijzondere

Voor de meeste stoffen, genoemd in de regeling, geldt dat

regeling is te beschouwen als een nadere uitwerking van de

bij een goed functionerende crematie-oven de emissies over

inspectierichtlijn voor het aspect luchtverontreiniging.

het algemeen onder de grenswaarden van de algemene
eisen in de NeR blijven. Voor deze stoffen wordt dan zonder
nadere maatregelen aan de NeR voldaan. De enige uitzon-

Invoer
Er mogen geen kisten worden verbrand die met lood of
zink bekleed zijn.
Metalen en kunststof handvatten en andere versierselen
van kunststof of metaal moeten voor invoer van de kist
worden verwijderd.

dering hierop is kwik. De kwikemissie ligt, vanwege het kwik
in amalgaamvullingen, boven de algemene eisen in de NeR.
Voor kwik is daarom een emissieconcentratie-eis opgenomen, terwijl dit voor de andere emissies niet nodig is.
Bij een bepaald type oven, de ‘warme-start oven’, ligt het
gemiddeld zuurstofgehalte in de afgassen rond de 17%. Bij
andere oventypen is dit aanmerkelijk lager, rond de 12%.

Emissies

Om de emissies op een éénduidige manier te kunnen controleren, is gekozen voor een vaste referentiewaarde van de

De eisen zijn gebaseerd op de resultaten van een aantal

zuurstofconcentratie van 11%. Deze waarde is gebruikelijk

studies:

voor dergelijke processen en komt overeen met de waarde

• ‘Massabalans en emissies van in Nederland toegepaste

die onder meer ook in Duitsland wordt gehanteerd.

crematieprocessen’, TNO, februari 1996
• ‘Oriëntatie op de mogelijkheden van NOx-emissie-

Als de oven goed functioneert, zal er geen sprake zijn van
zichtbare rookemissie.

• ‘Onderzoek naar kwikemissies van crematoria en
beschikbare reinigingstechnieken’, Tauw, mei 1997

Om kwik uit de rookgassen te verwijderen zijn diverse emissiebeperkende technieken beschikbaar. De belangrijkste
zijn de systemen die werken door middel van adsorptie van
het kwik aan actief kool of cokes. Het adsorbens kan als
poeder in de rookgassen worden geïnjecteerd, waarna het
wordt afgevangen door een stoffilter (meestroomfilter). Het
is ook mogelijk de rookgassen door een laag van het adsorbens te leiden (vastbedfilter).
De ‘afgevangen vaste deeltjes’ oftewel vliegas mag niet als
crematie-as worden behandeld, maar dient te worden afgegeven aan een inzamelaar afvalstoffen, voorkomend op de
landelijke lijst van inzamelaars (www.niwo.nl).
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NOx
De vorming van stikstofoxiden moet worden beperkt
door toepassen van een low-x brander in de hoofdkamer van de oven en de naverbrander in de naverbrandingskamer.
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Algemeen
Bij de berekening van de emissieconcentraties moeten
deze worden betrokken op een zuurstofgehalte van %
onder normaalcondities en voor droog rookgas. Het
goed functioneren van de oven moet worden beoordeeld aan de hand van de vereisten voor temperatuur
en verblijftijd (zie ‘procesvoering’).

3.3 F3

vermindering bij crematieprocessen’, TNO, okt 1996

Controle, handhaving
De temperatuur in de naverbrandingskamer en het O
gehalte daar moeten continu worden gemeten en geregistreerd. Uiterlijk zes maanden na in gebruikname van
de installatie en daarna jaarlijks dient de goede werking
van de installatie te worden gecontroleerd. Hierbij
dient ook de werking van de continue meetapparatuur
te worden gecontroleerd.

F4

Controle, handhaving
Het O2 gehalte en de temperatuur moeten continu worden
bewaakt omdat deze parameters aangeven of de crematie-

Pyrolyse installaties

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .

oven naar behoren functioneert. Er is geen CO-eis opgenomen omdat ervan wordt uitgegaan dat als er voldoende zuurstof beschikbaar is de vorming van CO voldoende wordt
beperkt. Door continue registratie kan achteraf de goede
werking worden gecontroleerd. De jaarlijkse controle dient
om na te gaan of de oven nog volgens de ontwerpvereisten
functioneert en of de meetapparatuur nog voldoende nauwkeurig werkt. Een goede werking van de oven is immers noodzakelijk om de emissies van de in de regeling genoemde stoffen binnen de perken te houden. Deze controle op emissies
wordt uitgevoerd door middel van emissiemetingen.
Het controleren van de kwikemissies moet onder representatieve omstandigheden gebeuren.
De goede werking van de emissiebeperkende maatregelen kan
worden vastgesteld door het hanteren van emissierelevante
parameters (ERP’s, NeR §3.7), door directe metingen van de
werkelijke emissie onder representatieve omstandigheden of
door meting van het rendement van de reinigingstechniek.
Representatieve omstandigheden wil zeggen condities waarbij
kwik bij het verbrandingsproces vrijkomt als gevolg van amalgaam vullingen dan wel toegevoegde hoeveelheid kwik.
De directe meting kan plaatsvinden door over een aantal
verbrandingscycli de hoogste halfuurs-gemiddelde waarde
van de uitworp te bepalen (indicatief).
Het rendement van de reinigingstechniek wordt gemeten
door gebruik te maken van een interne standaard, in de
vorm van een bekende hoeveelheid kwik. Deze wordt aan
het proces toegevoegd waarna het vangstrendement van de
reinigingstechniek wordt bepaald.

3.3 F3

Alternatieve maatregelen
Het is mogelijk andere maatregelen ter vermindering
van emissies te treffen dan hierboven genoemd, indien
wordt aangetoond dat deze maatregelen ten minste
even effectief zijn.
Implementatietermijn
Voor bestaande crematoria gelden de in onderstaande
tabel aangegeven implementatietermijnen.
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Aantal crematies per jaar
op peildatum 01-01-2004

Toepassen emissiebeperkende
technieken en voldoen aan de
emissie-eis van kwik en kwikverbindingen voor 31-12 van:

≥ 2000
≥ 1500 < 2000
≥ 1000 < 1500
< 1000

2006
2008
2010
2012

4

Wanneer een nieuwe oven in een bestaand crematorium vóór de geldende implementatietermijn wordt
geïnstalleerd, dan moet de nieuwe oven direct geschikt
zijn voor een emissiebeperkende voorziening.
Nieuwe crematoria dienen reeds bij in gebruikname
aan de eisen van deze bijzondere regeling te voldoen.

Voorzover installaties waarin materialen thermisch
worden ontleed onder condities met ondermaat zuurstof niet vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
luchtemissies afvalverbranding () zijn desondanks
de daarin opgenomen emissie-eisen van toepassing
onder de volgende voorwaarden.
• De massastroomgrenswaarden zoals genoemd in §.
zijn van toepassing.
• De emissie-eisen worden gerelateerd aan een zuurstofpercentage van % v-v.
• De installaties moeten worden uitgerust met meetinrichtingen die de massaconcentratie aan zwaveloxiden of gasvormige anorganische chloorverbindingen
continu bepalen, tenzij is gewaarborgd dat de te
verwerken componenten slechts in kleine hoeveelheden zwavel- of chloorhoudende stoffen bevatten.

F5

Installaties voor de
thermische reiniging van
verontreinigde grond

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Voorzover de betreffende installaties niet vallen onder
de werkingssfeer van het Besluit luchtemissies afvalverbranding () zijn desondanks de daarin opgenomen
eisen van toepassing, onder de volgende voorwaarden.
• De emissieconcentraties moeten worden gerelateerd
aan een zuurstofgehalte van % v-v.

F6

Installaties voor verbranding
van communaal en daarmee
gelijk te stellen industrieel
afvalwaterzuiveringsslib.

Deze regeling is in de NeR opgenomen in oktober .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Installaties voor de verbranding van communaal en
daarmee gelijk te stellen industrieel afvalwaterzuiveringsslib moeten zijn voorzien van emissiebeperkende
technieken waarmee aan de onderstaande emissieconcentratie-eisen kan worden voldaan.
De emissieconcentraties moeten worden gerelateerd
aan een zuurstofgehalte van % v-v.
Stof
Voor stof geldt een emissie-eis van  mg/m.
Kwik en kwikverbindingen
Voor kwik en kwikverbindigen geldt een emissie-eis
van , mg/m (berekend als Hg).

Kwikemissie
De emissieconcentratie-eis voor kwik en kwikverbindingen
geldt als uitgangspunt voor de selectie en dimensionering
van een systeem voor de verwijdering van kwik uit de
procesafgassen. Indien het voor een specifieke situatie niet
mogelijk blijkt te zijn om aan de genoemde eis te voldoen,
dan geldt dat het reinigingsrendement ten minste 90% moet
bedragen.

Polychloordibenzodioxinen en -dibenzofuranen
Voor polychloordibenzodioxinen en -dibenzofuranen
geldt een emissie-eis van , ng/m (berekend als -).

Koolmonoxide
Voor koolmonoxide geldt een emissie-eis van 
mg/m.
Totaal koolwaterstoffen
Voor de emissie van het totaal aan koolwaterstoffen
geldt een emissie-eis van  mg/m (berekend als
totaal koolwaterstoffen).
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Gasvorminge fluoriden
Voor gasvormige fluoriden geldt een emissie-eis van
 mg/m (berekend als ).
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Gasvormige anorganische chloriden
Voor gasvormige anorganische chloriden geldt een
emissie-eis van  mg/m (berekend als HCl).

3.3 F5

Cadmium en cadmiumverbindingen
Voor cadmium en cadmiumverbindingen geldt een
emissie-eis van , mg/m (berekend als Cd).

Zwaveloxiden
Voor zwaveloxiden geldt een emissie-eis van  mg/m
(berekend als ).

F7

Stikstofoxiden
Door het treffen van op het verbrandingsproces
gerichte maatregelen moet de vorming van stikstofoxiden zoveel mogelijk worden beperkt. Voor installaties
met een oventype waarvan de x-concentratie in het
ongereinigde afgas naar verwachting hoger is dan
 mg/m (zoals bijvoorbeeld bij installaties met een
roosteroven) kan selectieve katalytische reductie ()
als Stand der Techniek worden aangemerkt.
Bij toepassing van  geldt een emissie-eis van
 mg/m (berekend als ).

Deze regeling is in de NeR opgenomen in juni .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.

Toepassing SNCR
Voor installaties met een oventype waarvan de NOx-concentratie in het ongereinigde afgas naar verwachting lager is
dan 400 mg/m03 (zoals bijvoorbeeld bij installaties met

Installaties voor de
verbranding van schoon
resthout

Deze regeling is van toepassing op de verbranding van
schoon resthout in installaties met een thermisch
vermogen tot maximaal , th.
Schoon resthout is hout (zaagsel, krullen, spaanders,
stukhout, plaatmateriaal e.d.) dat geen verontreinigingen bevat (verfresten, laminaten, impregneermiddelen
e.d.), waarvan aan de hand van de samenstelling mag
worden verondersteld dat deze bij verbranding aanleiding geven tot verhoogde milieubelastende emissies.
De regeling is niet van toepassing op installaties voor
verbranding van afval zoals omschreven in de Wet
milieubeheer (bv. sloophout, regionaal verzameld resthout e.d.).

een wervelbedoven) wordt selectieve niet-katalytische
reductie (SNCR) aanbevolen. Bij toepassing van SNCR
geldt voor stikstofoxiden een emissie-eis van 70 mg/m03 als
streefwaarde (berekend als NO2). De met SNCR haalbare
en in de vergunning vast te leggen emissieconcentratie dient

Bij de verbranding van schoon resthout moet worden
gestreefd naar een doelmatig gebruik van de vrijkomende energie, bijvoorbeeld door deze in te zetten
ten behoeve van ruimteverwarming of proceswarmte.

door middel van onderzoek te worden bepaald. Daarbij
dient rekening te worden gehouden met een mogelijk optredende ammoniakdoorslip. De totale emissie in zuurequivalenten als gevolg van de emissie van NH3 en NOx dient zo
laag mogelijk te zijn. Hierbij geldt dat 1 kg NH3 equivalent
is met 2,7 kg NOx.

3.3 F6

Controleren van emissies
De emissies dienen te worden gecontroleerd conform
de algemene bepalingen van §.. In aanvulling hierop
geldt voor de emissie van polychloordibenzodioxinen
en -dibenzofuranen dat door middel van een jaarlijkse
meting moet worden aangetoond dat aan de concentratie-eis wordt voldaan.

Deze regeling is voorts van toepassing ongeacht de
massastroom van de genoemde stoffen. Als criterium
voor het stellen van emisie-eisen geldt hier niet de toetsing aan de grensmassastroom maar het totale thermisch vermogen (in th) van de binnen de inrichting opgestelde of te plaatsen installaties voor de
verbranding van schoon resthout.
De hieronder geformuleerde emissie-eisen zijn gerelateerd aan een referentie zuurstofgehalte in het afgas
van %.
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Stof
Bij een totaal thermisch vermogen:
• kleiner of gelijk aan , th geldt een emissie-eis
van  mg/m ;
• tussen , th en , th geldt een emissie-eis
van  mg/m ;
• tussen , th en , th geldt een emissie-eis
 van  mg/m .

Stofeisen
Een emissiewaarde onder 100 mg/m03 kan bijvoorbeeld
worden gerealiseerd door een optimaal ovenontwerp in
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combinatie met een multicycloon (gedimensioneerd op
100 mg/m03 .
Een emissiewaarde onder 50 mg/m03 of voor installaties
boven 1,5 MW onder 25 mg/m03 kan worden gerealiseerd door een optimaal ovenontwerp in combinatie met
een eenvelds-elektrofilter.

Koolmonoxide, koolwaterstoffen, polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK), geurhinder
De emissie van koolmonoxide, koolwaterstoffen en 
dient te worden beperkt door een zodanige bedrijfsvoering dat een goede (dat wil zeggen volledige)
verbranding kan worden gewaarborgd. Om een goede
verbranding te waarborgen moeten de installaties gedimensioneerd en bedreven worden overeenkomstig de
hieronder vermelde voorwaarden. Daarnaast dient bij
een totaal thermisch vermogen tussen , th en ,
th ook aan de hieronder vermelde emissie-eisen voor
koolmonoxide en koolwaterstoffen te worden voldaan.
Voorwaarden
De capaciteit van de installatie dient afgestemd te zijn op
het te verwachten nuttig gebruik van de energiewaarde
van het te verbranden resthout. Voorts dienen de door
de fabrikant en/of leverancier opgestelde installatiespecifieke instructies ter waarborging van een goede
verbranding in vergunningvoorschriften te zijn uitgewerkt. Ook moeten – voor zover dit niet in tegenspraak
is met de installatie-specifieke instructies – de volgende
aspecten in vergunningvoorschriften zijn uitgewerkt:
• toepassing van een door het bevoegd gezag goedgekeurd onderhoudsregime voor de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudscontract met
de fabrikant of leverancier van de installatie, of met
een daartoe bevoegd onafhankelijk instituut;
• opvolging van de instructies t.a.v. het gebruik van de
installatie (met betrekking tot de hoeveelheid hout,
het vochtgehalte van het hout, de luchtovermaat e.d.);
• goede afstelling van een eventueel aanwezige stookautomaat conform de daartoe geldende instructies;
• aanpassing van de hoeveelheid verbrandingslucht
(indien de installatie op deellast wordt gestookt).

Stookautomaat
maat een goede verbranding worden gewaarborgd door
toepassing van een modulerende lucht-brandstofregeling.
Met een dergelijke regeling worden de verbrandingslucht
en de hoeveelheid brandstof continu op elkaar afgestemd.

Bij een totaal thermisch vermogen kleiner dan 1,5 MWth
behoeven t.a.v. totaal koolwaterstoffen en koolmonoxide
geen emissie-eisen te worden gesteld. Bij goede verbranding kan voor koolmonoxide een emissieconcentratie lager
dan 2000 mg/m03 worden gerealiseerd. Bij emissieconcentraties hoger dan 2000 mg/m03 wordt niet voldaan aan de
eis van goede verbranding.

lende emissie-eisen te worden gesteld ter beperking van
PAK-emissies. Bovendien zal doorgaans geen geurhinder
optreden zodat aanvullende maatregelen ter beperking van
geurhinder in het algemeen onnodig zijn.

NOx

Er behoeven geen emissie-eisen ter beperking van xemissie te worden opgelegd, tenzij het totaal thermisch
vermogen groter is dan , th en bovendien het te
verbranden resthout voor meer dan –% uit plaatmateriaal (spaanplaat e.d.) bestaat. In dat geval geldt
een emissie-eis van  mg/m. Deze eis dient door
middel van primaire maatregelen te worden gerealiseerd.
Saneringsregeling
Bij een totaal thermisch vermogen kleiner dan ,
th diende uiterlijk op  juni  aan de Bijzondere
Regeling te zijn voldaan, tenzij de installatie na  juni
 geïnstalleerd is. In dat geval dient uiterlijk  jaar
na het moment van plaatsing aan de Bijzondere Regeling te worden voldaan.
Controleren van emissies
Conform §. van de NeR moet een controleregime
zijn uitgewerkt. Dit betekent dat voor het controleren
van de stof-eis in de meeste gevallen controleregime 
van toepassing zal zijn. Gelet op de te verwachten
massastromen aan koolmonoxide en koolwaterstoffen
dient voor het controleren van deze eisen eveneens
controleregime  te worden gehanteerd.
Ofschoon controleregime  geen vaste controleverplichting in de vorm van afzonderlijke metingen kent,
dient er wel een controlesysteem te zijn uitgewerkt. Dit
moet de volgende elementen omvatten:
• Een door het bevoegd gezag goedgekeurd onderhoudsregime voor de installatie. Dit onderhoudsregime (bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudscontract) betreft zowel het controleren van de
voorwaarden ter waarborging van goede verbranding
als de werking van de stofbeperkende techniek. De
resultaten van de onderhoudsbeurten op basis van
dit onderhoudsregime moeten in een onderhoudsrapport worden vastgelegd, dat aan de vergunningverlener moet worden overgelegd. Het onderhoudsrapport kan eventueel aanleiding zijn voor nader
emissie-onderzoek.
• Bij een totaal thermisch vermogen tussen , th
en , th wordt aanbevolen om na plaatsing een
garantiemeting voor stof, koolmonoxide en totaal
koolwaterstoffen te vragen en bij een totaal thermisch vermogen tussen , th en , th een
garantiemeting voor stof.
• Bij een totaal thermisch vermogen kleiner dan ,
th kan na plaatsing een garantiemeting voor stof
worden overwogen.

7

Emissie-eisen onder 1,5 MW

koolwaterstoffen wordt voldaan behoeven geen aanvul-
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Emissie-eisen
Bij een totaal thermisch vermogen tussen , mwth en
, mwth gelden voor het totaal aan koolwaterstoffen
en koolmonoxide de volgende emissie-eisen:
• totaal koolwaterstoffen: een emissie-eis van ten
hoogste  mg/m (als totaal koolwaterstoffen);
• koolmonoxide: een emissie-eis van ten hoogste
 mg/m.

Als aan de voorwaarden en/of emissie-eisen voor CO en

3.3 F7

In zijn algemeenheid kan bij installaties met een stookauto-

x PAK emissies

3.3 F7
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G1

Verwerking van gassen van
stortplaatsen, afvalvergisting
en anaërobe afvalwaterzuiveringsinstallaties

Deze regeling is in de NeR opgenomen in juni .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Stortplaatsen
De beheerder van de stortplaats wordt verplicht de in
deze regeling aangegeven maatregelen te treffen tenzij
kan worden aangetoond dat het milieurendement
gering is. Bij het beoordelen of maatregelen noodzakelijk zijn zal onder meer de samenstelling en de massa
van het stortpakket mede in aanmerking moeten
worden genomen. De grensmassastromen uit §. van
de NeR zijn hier niet van toepassing.
Diffuse emissies
Tijdens de periode van methaanvorming in de stort
moeten diffuse emissies van stortgas worden tegengegaan. Bij het opbouwen van de stort dient hier reeds
rekening mee te worden gehouden door maatregelen te
treffen om deze emissies op te vangen en te verwerken.
Opvangen van gassen kan vergemakkelijkt worden
bijvoorbeeld door de stort compartimentsgewijs op te
bouwen. Al tijdens het opbouwen van de stort moet
een gasontrekkingssysteem worden aangelegd en in
gebruik worden genomen zodat de in het afval
ontstane gassen continu verwijderd en behandeld
kunnen worden.

Biogene gassen met afwijkende samenstelling

Zwaveloxiden
Het zwavelgehalte ( + organische zwavelverbindingen) van in een fakkel te verbranden biogene gassen
mag niet meer dan .% ( ppm) bedragen.
Indien deze waarde niet haalbaar is, kan worden
volstaan met een zwavelverwijderingsrendement van
tenminste %.
Dioxinen
Door het gebruik van een gesloten en geregelde fakkel
met controle op de verbrandingstemperatuur en een
voldoende lange verblijftijd wordt voldaan aan de
minimalisatieverplichting voor dioxine als bedoeld in
§. van de NeR, tenzij de te verbranden gassen een
voor wat betreft halogeenkoolwaterstoffen sterk van de
norm afwijkende samenstelling hebben.

Halogeenkoolwaterstoffen
Voor een normaal gehalte van halogeenkoolwaterstoffen in
stortgas wordt hier verwezen naar de de Leidraad Storten.
Deze geeft als range waarbinnen de samenstelling van
stortgas normaliter varieert het gebied van 0–150 mg/m03.

Er moet naar worden gestreefd de energetische inhoud
van het stortgas nuttig te gebruiken.
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Indien de fakkelinstallatie alleen wordt gebruikt voor
het tijdens onderhoudsperioden en storingen van de
benuttingsinstallatie affakkelen van vrijkomend gas,
terwijl onder normale bedrijfsomstandigheden dit gas
afdoende wordt verwerkt, dan kan worden volstaan
met een eenvoudiger type fakkel (open fakkel).

NeR september 2000

Fakkelinstallaties moeten aan de navolgende eisen
voldoen:
• De uittredetemperatuur moet tenminste °C
bedragen.
• De verblijftijd van de verbrandingsgassen in de
fakkel dient minimaal , seconden te bedragen
• De fakkel moet van het gesloten type zijn.

3.3 G1

Fakkelinstallaties
Indien benutting van de afgevangen gassen niet mogelijk is moeten de onttrokken gassen worden verbrand
in een fakkelinstallatie.

G2

Compostering van
groenafval

Er zijn nog regelmatig nieuwe ontwikkelingen ten aanzien
van de procesvoering van de diverse methoden. Er is geen
sprake van dat nieuwe composteringsmethoden op basis

Deze regeling is voor het eerst opgenomen in de NeR in
januari . De regeling is in de periode /
geëvalueerd. De aangepaste regeling is in mei 
opgenomen in de NeR.
Voor zover emissies in het navolgende niet uitdrukkelijk
zijn verbijzonderd gelden de algemene eisen
van de NeR.

van deze regeling niet zouden kunnen worden toegepast.
Wel zal de invloed van een andere methode op de geuremissie kritisch beschouwd moeten worden.

Bijmengen van mest
Diverse groencomposteringsbedrijven onderzoeken de

Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op installaties voor de
compostering van groenafval in de open lucht, met
uitsluiting van gescheiden ingezameld huishoudelijk
 afval.

mogelijkheden van het bijmengen van dierlijke mest. Uit
onderzoek in Gelderland is gebleken dat bij het bijmengen
tot circa 30 gew.% varkensstromest de ammoniakuitstoot
met een factor 4 tot 5 toenam. Ook zijn oriënterende
proeven gedaan met het bijmengen van circa 10 gew.%
voorbewerkte kalvergier. Op grond van de resultaten van
deze proeven is geconstateerd dat geen wezenlijke

Groenafval

toename van de geuremissie optreedt.

Groenafval is organisch-plantaardig afval dat vrijkomt bij

Gezien de ervaring tot nu toe met het bijmengen van mest

aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuur-

wordt geadviseerd om bij een verzoek om vergunning hier-

terreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals

voor eerst een proefneming te laten doen. Op grond van de

grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbe-

resultaten hiervan kan dan beoordeeld worden of er sprake

drijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij aanleg en

zal zijn van een mogelijke toename van de geuroverlast en

onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven.

of de gevraagde situatie vergunbaar is. Als uit de proef-

Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, grasachtig mate-

neming blijkt dat sprake is van een toename van de

riaal, loof en snoeihout.

ammoniakemissie dan zal rekening moeten worden
gehouden met de gevoeligheid van de omgeving.

Processen
Binnen het proces van groencompostering zijn de
volgende composteringsmethoden te onderscheiden:
methode A: frequent omzetten met omzetmachine;
methode B: conventionele methode van omzetten
met shovel en kraan;
methode C: extensief composteren zonder omzetten;
methode D: geforceerde beluchting.

Hinderniveau
Voor groencomposteringsbedrijven gelden de navolgende waarden als indicatieve afstanden vanaf de rand
van de feitelijke compostering tot de te beschermen
geurgevoelige objecten waarop de resterende hinder
aanvaardbaar geacht kan worden:
Productie (ton/jaar)* Methode A (m) Methode B (m) Methode D (m)

3.3 G2

Methoden A, B, C en D
De in de regeling genoemde composteringsmethoden zijn
hieronder nader omschreven:

0–5.000
5.001–10.000
10.001–15.000
15.000–20.000
> 20.000

100–200
200–400
400–600
600–750
> 750

225–300
300–450
450–600
600–750
> 750

100
100
100
100
200

• methode A: intensieve methode met hoge omzetfrequentie. Bij het begin van het proces wordt ca. éénmaal per

* Ton te composteren materiaal.

drie dagen omgezet. De omzetfrequentie neemt af met
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het vorderen van het composteringsproces. Dit kan
worden gevolgd met behulp van procesparameters.
Er wordt circa 10 maal omgezet in een periode van
3 maanden.
• methode B: conventionele methode. Er wordt na opzetten van de composteringshopen omgezet met behulp van
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bijvoorbeeld shovels of kranen. Er wordt ca. zeven maal
omgezet in een periode van een half jaar.
• methode C: extensieve composteermethode waarbij de
composthopen tijdens het proces niet worden omgezet.
Deze vorm van composteren is alleen toegestaan voor
kleinschalige toepassingen (<5000 ton per jaar).
• methode D: intensieve methode met geforceerde beluchting. Het proces wordt dusdanig gestuurd dat het volledig
aëroob verloopt. Omzetten zal af en toe nodig zijn om
de aërobe condities in de gehele composteringshoop te
blijven houden.

Voor de methode D geldt bij een jaarproduktie tot
. ton  m als afstand waarop de resterende
hinder aanvaardbaar geacht kan worden. De geuremissie van deze methode is aanmerkelijk lager dan
van methode A.
Voor methode C is geen afstandscriterium te geven.
Voor verspreid liggende woonbebouwing kan worden
uitgegaan van de helft van de aangegeven afstanden,
met een minimum van  m.

Afstandstabel
In de afstandstabel is op grond van onderzoek een vertaling
gemaakt van geurconcentratieberekeningen naar afstanden
die als indicatief beschouwd kunnen worden.*
De vertaling is indicatief doordat op grond van de onderzoeksresultaten en ervaringsgegevens 3 ge/m3 als 98
percentiel een bruikbare richtwaarde lijkt te zijn waarvan
mag worden aangenomen dat de daarbij resterende hinder
aanvaardbaar is. Met de huidige gegevens is geen relatie
tussen geurconcentratie en percentage gehinderden te
leggen, en aan de hier gekozen waarde van 3 ge/m3 mag
dan ook niet als harde normering worden gezien. De richtwaarde is omgezet naar afstanden per methode. In de tabel
is onderscheiden naar composteringsmethode een range
gegeven die kan worden aangehouden bij de beoordeling
van situaties. Vanwege de onzekerheden in de berekening
van de emissies en de invloed van de heersende windrichting op de verspreiding is er voor gekozen een range in
plaats van een vaste afstand aan te geven. Deze range
geeft het gebied weer waarbinnen hinder kan gaan optreden. Buiten deze afstanden zal waarschijnlijk geen hinder
optreden. Binnen die afstanden is hinder waarschijnlijk.
Voor de extensieve methode C zijn onvoldoende gegevens
bekend voor het vaststellen van een afstand. Het emissie- en
hinderpatroon van deze methode is sterk afwijkend
vanwege de piekemissies tijdens het afgraven als de hopen
nog niet zijn uitgecomposteerd. Tijdens het composteren is
er vrijwel geen geuremissie, maar tijdens het openen van de
hoop na afloop van het proces kan een zeer hoge emissie
plaatsvinden die tot aanmerkelijke hinder in de verre omgeving kan leiden. De acceptatie hiervan hangt sterk af van de
plaatselijke omstandigheden. De methode wordt door velen
als verouderd beschouwd.
* Compostering van groenafval (geen GFT-afval), rapportnummer 94-202
TNO, op te vragen bij de BVOR, Apeldoorn.

In deze regeling zijn geen grenswaarden opgenomen voor
geurconcentraties in de omgeving omdat er onvoldoende
informatie beschikbaar is over de relatie tussen de geurconcentratie en hinder. Het opnemen van doelvoorschriften in
vergunningen op basis van de bedrijfstakstudie is dan ook
niet de eerst aangewezen weg. Middelvoorschriften op
en controleerbaar. Handhaving en controle op het goed
uitvoeren van de getroffen maatregelen geniet de voorkeur.
Agrarisch afval

baar als harde normering. De verwachting is dat als de

Hieronder wordt verstaan plantaardig afval van land- en

afstanden tussen te beschermen objecten en de bron groter

tuinbouwbedrijven dat vrijkomt bij de agrarische bedrijfs-

zijn dan hier genoemd er aanvaardbare hinder zal optreden.

voering.
randvoorwaarden verwerking >30% grasachtig materiaal:

Maatregelen met betrekking tot procesvoering
• Het proces moet worden bewaakt met een
voldoende regelmaat door controle van temperatuur
(< °C) en vochtgehalte (maximaal %) van de
composthoop. Daarbij is het noodzakelijk dat een
beregeningsmogelijkheid aanwezig is. Van deze
procesparameters moet een logboek worden bijgehouden.

• composteringsmethode D moet worden toegepast
• het materiaal moet verkleind worden voordat het in het
proces wordt gebracht
• er mag geen agrarisch afval worden toegevoegd
• er mag geen losgestort vers gras worden toegevoegd
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De gegeven afstanden zijn indicatief en daarom niet bruik-
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basis van de genomen maatregelen zijn beter handhaafbaar

Wanneer op basis van de bovenstaande standaardmaatregelen bij een bepaalde composteringsmethode de
hinder niet tot een acceptabel niveau kan worden gereduceerd, kan worden overwogen over te gaan op een
alternatieve, minder geur veroorzakende composteringsmethode.

3.3 G2

Gebruik

• De wijze van opzetten van de hopen, de vorm en de
hoogte verschilt per methode. De hoogte mag een
goed verloop van het composteringsproces niet
belemmeren.
• Het percentage grasachtig materiaal in een composthoop moet worden gelimiteerd tot %. Daarnaast
bestaat het invoermateriaal uit snoeihout, stobben,
plantsoen- en bladafval. Onder bepaalde randvoorwaarden (zie kader) zijn hogere percentages droog
gras toelaatbaar.
• Er mag géén huishoudelijk afval verwerkt worden.
• Er kan tot ca. % agrarisch afval verwerkt worden
zonder dat een wezenlijke toename van de geuremissie te verwachten is. Het verwerken van meer dan
10% agrarisch afval kan worden toegestaan als uit
onderzoek is gebleken dat dit geen nadelige gevolgen
voor het milieu tot gevolg heeft.
• De kwaliteit van het ingenomen materiaal moet
worden gecontroleerd; er mag in principe geen materiaal in staat van ontbinding worden ingenomen,
vanwege de sterke geuremissieverhoging die dit tot
gevolg kan hebben. Indien het materiaal in staat van
ontbinding verkeert, moeten passende maatregelen
getroffen worden.
• Het ingenomen materiaal moet binnen ten hoogste
drie maal  uur verwerkt worden tot basismateriaal
en worden opgezet in een composthoop. Er mag
zodoende geen langdurige opslag van ingenomen
materiaal plaatsvinden. Structuurmateriaal (bijvoorbeeld takken en stobben) is hiervan uitgezonderd
omdat een buffervoorraad nodig is om een goede
procesvoering te waarborgen. Ook grasachtig materiaal mag langer worden opgeslagen mits dusdanig
opgeslagen dat rotting wordt voorkomen.
• Percolaat moet worden opgevangen; de percolaatvijver (en waterzuivering) moeten afdoende worden
belucht zodanig dat anaërobie wordt voorkomen.
Dit geldt als voorwaarde voor gebruik van percolaat
als beregeningswater.

Maatregelen
De in de lijst met standaardmaatregelen genoemde zaken
grijpen in op de manier van procesvoering van het bedrijf.
Het gaat er daarbij om door een goede combinatie van
logistiek en procescontrole situaties te voorkomen waardoor
onder anaërobe omstandigheden sterke geuremissies
ontstaan. De manier waarop invulling gegeven wordt aan
de maatregelen in de vergunning van een bedrijf is sterk
afhankelijk van de manier van bedrijfsvoering en niet goed
in algemene zin te omschrijven. In sommige gevallen kan
het bijvoorbeeld zinvol zijn de innameplaats van basismateriaal zo te kiezen dat deze zover mogelijk van de
woonbebouwing af ligt. Dit is echter alleen relevant als de
inrichting van het terrein dit toelaat. Afwijken van de
genoemde maatregelen m.b.t. procesvoering is toegestaan
mits dit goed wordt gemotiveerd.
Bestaande situaties
Wanneer in bestaande situaties, na het uitvoeren van de
standaardmaatregelen, sprake is van hinder doordat de
afstanden tot te beschermen geurgevoelige objecten korter
dan gewenst zijn, kan door verandering van het proces de
geurbelasting van de woonomgeving beperkt worden. Door
verandering van omzetmethode kan enige winst geboekt
worden. Overgaan op belucht composteren heeft een sterke
vermindering van de geurbelasting tot gevolg. Dit vergt
echter een aanmerkelijke investering in omzet- en beluchtingsapparatuur.
In situaties die sterk locatieafhankelijk zijn kunnen als aanvulling ook organisatorische maatregelen in de bedrijfsvoering
worden overwogen, zoals het beperken van bepaalde activiteiten onder ongunstige weersomstandigheden.

Meetmethoden
De geurbelasting van een groencomposteerinrichting kan
door middel van snuffelploegmetingen worden onderzocht.

3.3 G2

De betrouwbaarheid van de uitkomsten wordt verhoogd
door het laten uitvoeren van meerdere metingen verdeeld
over meerdere dagen.

Evaluatie

NeR mei 2001

Groencompostering is een nog jonge branche. Bij het
opstellen van de oorspronkelijke regeling in 1996 was er
nog maar een beperkte kennis op het gebied van de te
verwachten geurhinder en de mogelijke maatregelen. In
1998 is een start gemaakt van de evaluatie van de regeling
die geleid heeft tot deze aangepaste regeling.
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Zodra ontwikkelingen binnen de branche het nodig maken
maar uiterlijk over 2 jaar, zal deze regeling opnieuw
worden geëvalueerd.

G3

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Reikwijdte
Deze bijzondere regeling is van toepassing op communale zuiveringsinstallaties, waaronder worden verstaan
zuiveringsinstallaties met een influent dat eventueel
gedeeltelijk afkomstig is van industrieën waarbij de
geur van het gecombineerde influent niet noemenswaardig afwijkt van die van huishoudelijk afvalwater.
Geurbronnen
Bij de verschillende procesonderdelen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie treden geuremissies op. De
omvang van de geuremissie is onder meer afhankelijk
de wijze van aanvoer van het afvalwater, en het type en
de capaciteit van de zuiveringsinstallatie.
Voor de verschillende procesonderdelen zijn emissiefactoren opgesteld (rapport: Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op ’s, onderzoeksresultaten en handleiding, , Utrecht, - (voorjaar )).
De totale geuremissie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt berekend door de emissie van de afzonderlijke procesonderdelen te sommeren.

• ontvangstvijzels

• goten voor onbehandeld afvalwater
• verdeelwerken voor • indikkers secundair • effluentsloot
onbehandeld afvalslib
water
• roosters
• indikkers aëroob
• voordenitrificatietank
gestabiliseerd slib
• roostergoedcon• indikkers anaëroob
tainers
gestabiliseerd slib
• goten zandvangers • onbeluchte selector/
anaërobe tank
• goten voorbezinktanks
• beluchte selector
• primair slibindikkers
• mechanische slibontwatering
Verkleining van uitVerkleining van uitwiswisselend oppervlak: selend oppervlak door
drijvende) afdekking
zonder luchtbehandeling:
• verkleining van over- • voorbezinkingstanks
storthoogte
• beluchtingsrotoren/
oppervlaktebeluchter
Daarnaast:
Daarnaast:
• dosering van ijzer- • dosering van waterchloride aan influent • stofperoxide aan
influent
• recirculatie van
effluent
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Maatregelen
Indien de berekende geurimmissieconcentratie in de
omgeving van de zuivering de bovenstaande waarden
overschrijdt kan een keuze worden gemaakt uit de
mogelijke maatregelen ter beperking van de geuremissie.

Afdekking en luchtbehandeling van de
volgende bedrijfsonderdelen:
• ontvangkelder

Minder gebruikelijke Ongebruikelijke maat
maatregelen
regelen
Dit zijn maatregelen
Dit zijn maatregelen die
die wel kunnen worden gezien omvang, kosten
toegepast maar gezien en verwacht resultaat
de omvang en kosten normaal gesproken niet
niet als eerste in aan- in aanmerking komen
merking komen.
om te worden toegepast.
Afdekking en luchtbe- Afdekken (met of zonder
handeling van de
luchtbehandeling) van:
volgende bedrijfsonderdelen:
• oppervlakte zand• beluchtingstank
vanger
• oppervlakte voorbe- • nabezinkingstanks
zinktank
• retourslibvijzels
• effluentgemaal
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Hinder
Ter plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing,
lintbebouwing of andere geurgevoelige objecten dienen
de volgende waarden als maximale immissieconcentraties te worden aangehouden:
•  ge/m als -percentiel voor nieuwe situaties;
•  ge/m als -percentiel voor bestaande situaties.
Ter plaatse van verspreid liggende woonbebouwing en
van woningen op industrieterreinen dienen de
volgende waarden als maximale immissieconcentraties
te worden aangehouden:
•  ge/m als -percentiel voor nieuwe situaties;
•  ge/m als -percentiel in bestaande situaties.

Gebruikelijke maatregelen
Dit zijn maatregelen
die indien noodzakelijk gewoonlijk als
eerste worden toegepast.

3.3 G3

Verspreiding
Voor de bepaling van de geurconcentraties die in de
omgeving van zuiveringsinstallaties optreden zijn
nomogrammen opgesteld op basis van het -model.
Daarmee kan de afstand worden vastgesteld van het
geurgewogen zwaartepunt van de zuiveringsinstallatie
tot de plaats waar een bepaalde geurconcentratie
optreedt. Bij een relatief korte afstand in verhouding
tot de diameter van de zuivering kan dit problemen
opleveren.

Op basis van de berekening van de geuremissie en de verspreiding van deze geur in de omgeving kan men nagaan
of bij de dichtstbijzijnde woonbebouwing wordt voldaan
aan de geurconcentratiewaarden uit de richtlijn.
Wordt hieraan voldaan dan behoeven geen aanvullende
maatregelen te worden genomen. Wordt er niet aan
voldaan dan is met behulp van het nomogram (zie
kaders) te berekenen welke geuremissiereductie nodig
is. Met behulp van de geuremissiesterktes van de afzonderlijke bronnen kan worden nagegaan welke bron het
meest in aanmerking komt om te worden aangepakt om
de totale geuruitworp voldoende te reduceren. Normaal
mag bij de meest gebruikelijke geurbeperkende maatregelen (afdekken en luchtbehandeling) worden gerekend
met een reductiepercentage van %.
Door de restemissie weer in te voeren in de uiteindelijke bronsterkteberekening kan met de nomogrammen
worden gecontroleerd of voldoende emissiereduktie is
bereikt. De keuze van de onderdelen van de zuivering
die moeten worden afgedekt moet worden afgestemd
op de specifieke situatie, de benodigde emissievermindering en de daarmee gepaard gaande kosten.
Een overzicht van toe te passen maatregelen is hieronder gegeven. Voor meer details wordt verwezen naar de
 handleiding.

Berekeningswijze

Tabel 3

Emissiefactoren waterlijn rwzi (ge/s per m2)

De berekening van de geuremissies is onderstaand weergeOnderdeel

geven. De berekeningen zijn afgeleid uit de handleiding
(Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op RWZI’s, onderzoeksresultaten en handleiding, STOWA, Utrecht, 1994-4,
1994-5). Voor meer voorbeelden en nadere uitleg wordt
naar die handleiding verwezen.
Geurbronnen
De emissies door de verschillende procesonderdelen wordt
bepaald met behulp van de emissiefactoren uit de tabellen 2,
3 en 4. Om deze tabellen te kunnen toepassen, moeten de in
tabel 1 genoemde gegevens beschikbaar zijn:
Tabel 1

anoxische zone:
• bellenbeluchting
• borstelbeluchting
• puntbeluchting

Basisgegevens

Ontvangwerk en voorbehandeling (tabel 2)
• aanvoer van het afvalwater:
via vrij verval riool of via persleiding
• ijzerdosering voor ontvangwerk?

• (water)oppervlakten van alle
onderdelen
• totale lengte van de overstorten
van de zandvanger en van de
voorbezinktanks
Waterlijn rwzi: (tabel 3)
• slibbelasting

• (water)oppervlakten van alle
onderdelen
Sliblijn: (tabel 4)
• slibkwaliteit:
voorindikker
slibindiklagune
zeefbandpers
afvoer en opslag
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• oppervlakten van alle onderdelen

Beluchtingstank
aërobe zone:
• bellenbeluchting
• puntbeluchting
met omkapping
• borstelbeluchting
met omkapping
• puntbeluchting
zonder omkapping

Benodigde gegevens
het percentage van de totale
aanvoerleiding die uit vrij
verval riool bestaat
Als ijzerchloride gedoseerd
wordt vóór het ontvangwerk,
wordt altijd uitgegaan van de
emissiefactoren in de kolom
76–100% vrij verval riool.
in m2
in meters

Retourslibgemaal
Nabezinktank
• invoerzone
• oppervlak*)
Na-nitrificatie
Na-denitrificatie

vers, aëroob of gemengd slib
aëroob, anaëroob of gemengd
slib
aëroob, anaëroob of gemengd
slib
aëroob, anaëroob of gemengd
slib
in m2

>0,30

0,4
0,4

0,7
0,7

1,3
1,3

2,1
2,1

3,3
3,3

0,4

0,7

1,3

2,1

3,3

0,6

1,1

2,0

3,2

5,0

0,36
0,36
0,36

0,63
0,63
0,63

1,2
1,2
1,2

1,9
1,9
1,9

3,0
3,0
3,0

1,2

2,2

4,0

6,4

10

0,4
0,32
0,32
0,32

0,7
0,56
0,32
0,32

1,3
1,0
0,32
0,32

2,1
1,7
0,32
0,32

3,3
2,6
0,32
0,32

* voor de overstort van de nabezinktank wordt de emissie niet apart
berekend

Tabel 4

Emissiefactoren sliblijn (ge/s per m2)

Onderdeel

Benodigde gegevens:
de slibbelasting van het afvalwater, uitgedrukt in kg BZV/kg
d.s.d.
in m2

Slibbelasting (kg BZV/kg d.s.d.)
<0,05 0,050,110,210,10
0,20
0,30

Slibkwaliteit
vers
aëroob

voorindikker
16
naindikker
uitgegist slibbuffer
slibindiklagune
filterpers
zeefbandpers
centrifuge
afvoer en opslag
fosfaatbezinktank
strippertank
slibindikker
flocculatietank

anaëroob

7,9

8,1
–
8,1
–
8,1
7,9
7,9
7,9
7,9

gemengd
16

6,1
6,1
3,5
–
3,5
–
3,5

8,7
–
8,7
–
8,7

Toepassing
Indien van een bepaald onderdeel van zuiveringsinstallatie
geen emissiefactor in de tabellen is opgenomen kan deze

Tabel 2

Emissiefactoren ontvangwerk en voorbehandeling

methode niet zonder meer toegepast worden. Aanvullend
geuronderzoek kan in een dergelijk geval noodzakelijk zijn

Onderdeel:
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Percentage aanvoer via vrij
ver val riool:
0-25%
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Ontvangwerk
(put, vijzels etc.)
Roostergoedverwijdering
Roostergoedcontainers
Zandvanger:
• oppervlak
• overstort
Zandwasser
Verdeelwerk
Voorbezinktank:
• oppervlak
• overstort
Anaërobe tank
Selector:
• belucht
• onbelucht
Voordenitrificatietank

Eenheid

(olfactometrisch of door snuffelploegonderzoek)
Door de emissiefactoren uit de tabellen 2, 3 en 4 te verme-

130

26-50% 51-75% 76-100%,
of bij ijzerdosering
93
56
19
ge/s per m2

130

93

56

19

ge/s per m2

130

93

56

19

ge/s per m2

15
270
270
270

14
96
96
96

12
34
34
34

11
12
12
12

ge/s
ge/s
ge/s
ge/s

m2
m
m2
m2

sie door een fictieve zuivering van het type aeratietank weer-

17
37
11

15
33
10

14
30
9,2

12
27
8,3

ge/s per m2
ge/s per m
ge/s per m2

• het ontvangwerk en de roostergoedverwijdering zijn afge-

12
11
4,3

11
10
3,8

10
9,2
3,4

9,0
8,3
3,1

ge/s per m2
ge/s per m2
ge/s per m2

• type beluchting: bellen.

nigvuldigen met het bronoppervlak of de lengte van de bron
(bij overstorten) wordt de bronsterkte berekend. De totale
emissie door de rwzi wordt vervolgens bepaald door de
emissies van de afzonderlijke bronnen te sommeren.
Voorbeeld berekening geuremissie
Als voorbeeld is in tabel 5 de berekening van de totale emis-

per
per
per
per

gegeven. De basisgegevens voor deze rwzi zijn:
• 30% aanvoer via vrij verval riool;
• slibbelasting: 0,14 kg/BZV/kg d.s.d.;
dekt, de ventilatielucht wordt door biofiltratie gereinigd.
Het reinigingsrendement bedraagt 90%;

Tabel 5

Berekende geuremissies
Emissiefactor
(m)

Emissie (106ge/uur) Emissie-reductie t.g.v. Emissie naar
voor eventuele
maatregelen (%)
de buitenlucht
maatregelen
(10 6 ge/uur)

93
93
93

13,39
3,35
5,36

14
96

7,66
15,21

163

15
33
11

98,28
25,42
6,45

2143
40

2
4

15,43
0,58

112
6676

1,3
1

0,52
24,03

74
121
121
24
40

16
7,9
6,1
3,5
3,5

4,26
3,44
2,66
0,3
0,5

Onderdeel

Wateroppervlak (m 2 )

Ontvangwerk
Roostergoed
Roostergoedcontainers
Zandvanger:
• oppervlak
• overstort
Voorbezinktank:
• oppervlak
• overstort
Selector belucht
Beluchtingstank:
• aerobe zone
Retourslibgemaal
Nabezinktank:
• invoerzone
• opp.+overstort
Voorindikkers:
• vers slib
• aeroob slib
Naindikker anaeroob slib
Zeefbandpers anaeroob slib
Afvoer en opslag
Anaeroob slib
Totaal

40
10
16

Lengte
overstort

152
44
1820
214

90
90

1,34
0,34
5,36
15,21
98,28
25,42

15,43

Verspreiding

0,58
0,52
24,03
4,26
3,44
2,66

0,5
212

227

De diameter van de zuivering wordt bepaald met de formule:

Verondersteld wordt dat de verspreiding vanuit één puntbron
plaatsvindt. Deze puntbron emitteert vanuit het geurgewogen
zwaartepunt van de rwzi. Het geurgewogen zwaartepunt

D =

√ ( oppervlak *

wordt bepaald uit de emissiegewogen middeling van de

4
—
π

)

x- en y-coördinaten van de procesonderdelen. De x- en y-

Hierin is het ‘oppervlak’ het totale oppervlak van het deel

coördinaten van een bron (bepaald vanuit een willekeurig

van de zuivering waar zich de relevante geurbronnen

gekozen nulpunt) worden hierbij vermenigvuldigd met de

bevinden.

procentuele bijdrage van de bron aan de totale geuremissie

Als de volgens deze methode bepaalde onnauwkeurigheid

en gedeeld door 100. Vervolgens worden de aldus verkre-

groter is dan 30%, dan kunnen de geurconcentraties niet met

gen produkten van coördinaten maal bijdragen opgeteld.

behulp van het nomogram in figuur 2 bepaald worden. In

De optelsom geeft dan de coördinaten van het geurgewogen

die gevallen moet een verspreidingsberekening specifiek

zwaartepunt berekend. (Zie ook het voorbeeld.)

voor de betreffende situatie worden uitgevoerd, waarin alle

kan de geurconcentratie op een bepaalde afstand van het
geurgewogen zwaartepunt van de zuivering worden
bepaald. De zo bepaalde geurconcentratie kan als ‘worst-

Figuur 1 Onnauwkeurigheid als functie van de verhouding
tussen afstand tot de contour (X) en de diameter
van de zuivering (D).

case’ worden gezien, omdat de uitgangspunten voor het

Onnauwkeurigheid

opstellen van het nomogram ongunstig zijn gekozen: de

35
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klimatologie, windrichting en terreinruwheid zijn zodanig

30

gekozen, dat de hoogste concentraties worden bepaald.

25

Doordat de rwzi als puntbron wordt voorgesteld, kunnen de
concentraties op korte afstanden van het zwaartepunt met
onnauwkeurigheid te bepalen is een grafiek opgenomen
(figuur 2). Hierin is de onnauwkeurigheid gegeven als functie van het quotiënt van de afstand tot de zuivering en de
diameter (D) van de zuivering.

20
15

7

deze methode niet nauwkeurig worden vastgesteld. Om de

%

Nauwkeurigheid immisieberekening

3.3 G3

bronnen afzonderlijk worden ingevoerd.
Met behulp van de in figuur 3 en 4 gegeven nomogrammen

10
5
0

0,5

1

1,5
X/D

2

2,5

Voorbeeld toetsing onnauwkeurigheid

Figuur 4 Voorbeeld plattegrond RWZI ter bepaling
zwaartepunt

Voor de in tabel 5 geschetste rwzi (totale geuremissie
212*106 ge/h) bedraagt de geurconcentratie 3 ge/m op
een afstand van 550 meter van het geurgewogen zwaarte-

Plattegrond

punt van de zuivering.

300

Als het oppervlak van deze zuivering 11.300 m3 bedraagt,

200

1 blijkt, dat voor afstanden tot het geurgewogen zwaartepunt kleiner dan 60 meter (X/D = 120/60 = 0,5), de geurconcentratie onvoldoende nauwkeurig kan worden bepaald.

Y-coördinaat

bedraagt de diameter van de zuivering 120 meter. Uit figuur
100

0

-100

Figuur 2 Afstanden tot contouren 1,2,3 en 7 ge/m3 als 98percentiel bij verschillende geurbelastingen range
0–200 (106 ge/h)
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Rioolwaterzuiveringsinstallaties (lage emissies)
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Geuremissie (10^6 ge/uur)

Tabel 6
150

Berekening geurgewogen zwaartepunt

Bron

Emissie
[ge/s]

EmissieCoördinaten Produkt emissie
percentage (x,y)
percentage en
coördinaten (/100)

a
b

1200
600

60
30

0,100
100,150

0, 60
30, 45

c
Totaal

200
2000

10
100

200,-100

20,-10
50, 95

100

50

0
0

100

200

300

400

500
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700
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900

1000

Afstand (m)
7 ge 98-percentiel

3 ge 98-percentiel

2 ge 98-percentiel

1 ge 98-percentiel

Het geurgewogen zwaartepunt ligt op het punt met coördinaten: 50,95.
Hinder
Door middel van een uitgebreide enquête binnen de branche
is bepaald bij welke geurconcentraties in het algemeen geen

Figuur 3 Afstanden tot contouren 1,2,3 en 7 ge/m3 als 98percentiel bij verschillende geurbelastingen range
200–1000 (106 ge/h)

boven de 10 ge/m3 nog geen klachten optreden en er eveneens situaties zijn waar rond de 2 ge/m3 nog klachten optreden blijkt over het geheel genomen dat bij concentraties

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (hoge emissies)

hoger dan 5 ge/m3 het aantal RWZI’s met klachten sterk

1200

toeneemt. Op dit gegeven is de keuze voor de maximaal

1000

3.3 G3

Geuremissie (10^6 ge/uur)

klachten meer voorkomen. Hoewel er situaties zijn waar

aanvaardbare concentraties gebaseerd.

800

Maatregelen

600

De mogelijk te nemen maatregelen behelzen over het algemeen het afdekken van bepaalde onderdelen van de installa-

400

tie en het behandelen van de afgezogen lucht met een geur-

200

beperkende techniek. Veelal worden daartoe biofilters of
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gaswassers ingezet. Daarnaast kan geprobeerd worden te

0
0

500

1000
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2000

2500

Afstand (m)
7 ge 98-percentiel

3 ge 98-percentiel

2 ge 98-percentiel

1 ge 98-percentiel

voorkomen dat hinderveroorzakende componenten vrijkomen, door het doseren van chemicaliën die de betreffende
stoffen binden of omzetten. Het betreft hier vooral chemicaliën die H2S binden of oxideren.
Ook zijn soms maatregelen mogelijk die het uitwisselend opper-
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vlak tussen water en lucht verkleinen. Hieronder vallen bijvoorVoorbeeld berekening geurgewogen zwaartepunt

beeld het verkleinen van overstorthoogtes en het gebruik van

Als voorbeeld wordt voor drie bronnen, met geuremissies

drijvende afdekkingen. Nadere informatie over aard en type

van 1200, 600 en 200 ge/s, het geurgewogen zwaartepunt

van maatregelen is voorhanden in de STOWA-handleiding.

berekend. De lokatie van de verschillende bronnen is weer-

Door de grote verschillen tussen verschillende zuiveringen en

gegeven in figuur 5.

verschillen in de lokale hindersituatie is niet op voorhand
aan te geven welke maatregelen de voorkeur verdienen.

G4

GFT-compostering

1 Dit betreft de hoeveelheid composterend materiaal.
2 Dit betreft de doorzet oftewel de aantallen tonnen die

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.

worden gestort of bewerkt.
3 Dit betreft het aantal geureenheden per m2 opgeslagen
GFT per uur.
4 Nihil, indien het gecomposteerd materiaal bij opslag een

Reikwijdte
Deze Bijzondere Regeling is van toepassing op composteerbedrijven bestemd voor de procesmatige verwerking van groente,- fruit- en tuinafval, al dan niet in
combinatie met vergelijkbare organische afvalstoffen.

temperatuur heeft die lager is dan 50°C.
5 Dit is een conservatieve schatting.
6 Tussen de te composteren laag en de buitenlucht wordt
een geurisolatie laag aangebracht.
Voor het biofilter wordt een geurverwijderingsrendement

Bronnen van geuremissie
Bij alle procesonderdelen van een -composteerbedrijf komt in principe geur vrij. De grootte van de
geuremissie is onder meer afhankelijk van het proces,
het oppervlak, de aanvoer en de hoeveelheid aan
(tussen) product.
Voor de verschillende onderdelen zijn emissiekengetallen opgesteld (zie kader). De totale geuremissie van een
-composteerbedrijf wordt berekend door de emissie
van de afzonderlijke procesonderdelen te sommeren.

van 90% aangehouden. Het rendement kan onder
bepaalde omstandigheden lager zijn, wanneer de restgeur
gaat overheersen. Het biofilter voldoet dan nog als de restgeur lager is dat 5000 ge/m3. Omgekeerd kunnen bij hoge
ingaande geurconcentraties ook hogere verwijderingsrendementen dan 90% gerealiseerd worden.
Deze kengetallen zijn gebaseerd op de meetgegevens bij
de huidige procesinstallaties. Omdat de composteerbedrijven nog in een ontwikkelingsfase verkeren is de beheersing
van het composteerproces nog niet optimaal met als gevolg
dat de geuremissies sterk kunnen fluctueren.

Bronnen van geuremissie
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde geuremissiekengetallen per procesonderdeel gegeven. Deze zijn afkomstig
uit het branche-onderzoek geurproblematiek GFT-composteerbedrijven, door Witteveen en Bos, 1995. Het verschil in
de geuremissiekengetallen voor de verschillende composteerprocessen kan worden veroorzaakt door het verschil in
de hoeveelheid lucht per ton composterend materiaal waar-

Verspreiding
Ter bepaling van de geurconcentraties in de omgeving
van een -composteerbedrijf zijn nomogrammen
opgesteld (zie figuur  en ). Hiermee kan op basis van
de geuremissie de geurimmissiesituatie rond een bedrijf
worden bepaald.

mee belucht wordt en door het verschil in luchtregime,
namelijk blazen of zuigen.
Verspreiding
Procesonderdeel

Geuremissiekengetal Eenheid

Ontvangst GFT
• storten
• opslag

30*105
10*105

(ge/ton)2
(ge/[m2*h])3

verschillende onderdelen te worden bepaald. Omdat een

30*105

(ge/ton)2

(ontvangst, voorbewerken en nabewerken) en andere

Nabewerken 1 (van ruwe
compost)
Narijpen
Nabewerken 25
(van gerede compost)
Opslag compost

aantal processtappen alleen overdag plaatsvindt
processtappen continu moet er onderscheid worden
gemaakt tussen twee verschillende emissiesituaties.Voor het

30*105
2,2*105

(ge/[ton*h])1
(ge/[ton*h])1

bepalen van de geuremissies van de verschillende proces-

14*105
1,3*105

(ge/[ton*h])1
(ge/[ton*h])1

1 voor het composteerproces wordt gerekend met de in de

20*105

(ge/ton)

2,4*105
20*105

(ge/[m2*h])
(ge/ton)2

nihil

n.v.t.4

onderdelen geldt de volgende procedure:
tabel gegeven emissiekengetallen;
2 afhankelijk van de plaats van de overige procesonderdelen wordt gerekend met de volgende emissiefactoren:
• in de open lucht of een open hal of een gesloten hal
met lucht-afzuiging zonder luchtbehandeling: emissiekengetallen uit de tabel;
vuldig de emissiekengetallen met een 0,5;
• in een gesloten hal met luchtafzuiging en luchtbehandeling: vermenigvuldig de emissiekengetallen met 0,1
(biofilterrendement van 90%).

9

• in een gesloten hal zonder luchtafzuiging: vermenig-
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Composteren
• halcomposteren
• opencelcompos-teren
met zuig-beluchting6
• tunnelcomposteren
• containercomposteren

een GFT-composteerbedrijf dienen de geuremissies van de

3.3 G4

Voorbewerken
(zeven en ontijzeren)

Ter bepaling van de geurconcentratie in de omgeving van

Voor beide emissiesituaties wordt vervolgens de maximale
emissie bepaald. De tijdgewogen geuremissie wordt verkregen door de beide situaties tijdgewogen op te tellen. Vervolgens kan uit de nomogrammen (figuur 1 en 2) de geurconcentratie worden afgelezen.

Figuur 1 Afstand tot geurcontour van 1, 3 en 6 ge/m3 als
98-percentiel bij verschillende geurbelastingen
range 0–200 (106 ge/h)

aanvaardbaar zijn van het hinderniveau en de (eventueel) te nemen maatregelen.
Voor nieuwe inrichtingen geldt de waarde  ge/m
(als -percentiel) als bovengrens en een tussengebied
van – ge/m (als -percentiel).

Hinderniveau
In een hedonisch geuronderzoek uitgevoerd bij de VAR is
geconcludeerd dat voor de VAR een richtwaarde van
6 ge/m3 geldt (Rapport: Onderzoek hedonisch karakter

GFT-composteer bedrijven (lage emissies)

geur, Haskoning, november 1995, nummer 13245.D1480.

200

Geuremissie (10^6 ge/uur)

AO/R005/RVO/AS). Uitgaande van het opgestelde model
160

in het rapport leidt dit tot een algemeen toetsingskader voor
composteerinstallaties waarbij uitgegaan wordt van een

120

richtwaarde van 3 ge/m3 (als 98-percentiel).
Deze laatste waarde komt ook overeen met het klachtenpa-

80

troon zoals dat is waargenomen door het bevoegd gezag.
Het verschil in deze richtwaarden is terug te voeren op de

40

aard van de omgeving. Omdat veel GFT-composteerbedrijven qua omgeving vergelijkbaar zijn met de VAR is voor

0
0

200

400

600

800

1000

Afstand (m)

grenswaarden 6 en 3 ge/m3 (als 98-percentiel).

10 ge 98-percentiel

6 ge 98-percentiel

4 ge 98-percentiel

3 ge 98-percentiel

2 ge 98-percentiel

1 ge 98-percentiel

Figuur 2 Afstand tot geurcontour van 1, 3 en 6 ge/m3 als 98percentiel bij verschillende geurbelastingen range
0–10 (109 ge/h)
GFT-composteer bedrijven (hoge emissies)

3.3 G4

Geuremissie (10^6 ge/uur)
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10 ge 98-percentiel
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1 ge 98-percentiel
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Hinderniveau
Voor bestaande composteerbedrijven gelden de
volgende afspraken:
• de geurimmissieconcentratie ter plaatse van de
dichtsbijzijnde woonbebouwing of andere geurgevoelige objecten mag niet meer bedragen dan 
ge/m als -percentiel. Het standaardpakket aan
maatregelen moet worden toegepast;
• indien de geurimmissieconcentratie ter plaatse van de
dichtsbijzijnde woonbebouwing of andere geurgevoelige objecten zich tussen  ge/m (als -percentiel) en  ge/m (als -percentiel) bevindt, moet
door het volgen van de hindersystematiek (§.)
uitsluitsel worden verkregen over het al dan niet

Maatregelen
Op basis van een afweging van de hindersituatie in de
bedrijfstak, de technische mogelijkheden en de
bedrijfseconomische gevolgen is een standaardpakket
samengesteld. Deze maatregelen geven voor de composteer bedrijven de stand der techniek ter beperking van geurhinder weer.
 Het composteringsproces dient in een gesloten
systeem plaats te vinden.
 De afgassen van het composteringsproces en de afgezogen lucht van de voorbewerking en de nabewerking van ruwe compost worden in een biofiltersysteem behandeld. De maximaal toelaatbare belasting
moet door het bevoegd bestuursorgaan nader
worden bepaald. Het rendement van het filter
bedraagt ten minste % bij de nominale belasting.
Andere technieken met een vergelijkbaar geurverwijderingsrendement komen ook in aanmerking.
 De ontvangst van het -afval dient in een gesloten
ruimte plaats te vinden. De ruimte-lucht moet
worden afgezogen en door een effectieve geurverwijderingsinstallatie worden geleid.
 De nabewerking van de ruwe compost dient in een
gesloten systeem plaats te vinden.
 Het percolaat en het vervuild proceswater moeten op
een zodanige wijze worden opgeslagen dat er geen
geuremissie plaatsvindt.
 Producten mogen het gesloten systeem voor narijping pas verlaten als wordt voldaan aan een temperatuur van maximaal °C bepaald met de Rottegrad
methode volgens de  richtlijn (K/).

Maatregelen
Aan een gesloten systeem wordt voldaan als het proces
plaatsvindt in ruimten waarvan de lucht wordt afgezoge. Er
is ook sprake van een gesloten systeem in geval van
composteren in open cellen waarbij tussen de te composteren laag en de buitenlucht een geurisolatielaag is aangebracht en de lucht door het materiaal wordt gezogen.
Luchtbehandeling van de diverse processtappen vindt bij
alle composteerbedrijven plaats met behulp van een biofilter. In een aantal gevallen vindt voorbehandeling plaats met
behulp van een waterwasser of een chemische wasser. Een
nieuwe, mogelijk toepasbare voorbehandelingstechniek met
een gunstig verwijderingseffect op zowel ammoniak als
geur, is het bio-trickling filter.
Afhankelijk van het ontwerp, de ingangsconcentratie en het
onderhoud kunnen in de praktijk waarden tussen 90 en
99% worden gerealiseerd. Het biofilter wordt optimaal
bedreven door beheersing van de temperatuur en het vochtgehalte. De controle op temperatuur, het vochtgehalte, de
zuurgraad en de mate van functioneren van de eventueel
voorgeschakelde techniek wordt vastgelegd in een kwaliteitssysteem van het bedrijf, dat als referentie dient voor het
bevoegd gezag om te toetsen of het bedrijf de aangegane
verplichtingen nakomt. In het kwaliteitssysteem staan de
ontwerpwaarden, de frequentie van controle en de toleranties waarbinnen zich verschillende procesparameters
mogen bewegen.
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Z1

Oppervlaktebehandeling
van metalen met
salpeterzuur

Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.

Z2

Productie van
koolstofanodes

Als gevolg van het opnemen van BREFs in de NeR is deze
regeling per september  vervallen.

Continu werkende etsinstallaties

Stikstofoxiden
De emissieconcentratie stikstofoxiden in het afgas mag
 mg/m niet overschrijden.

3.3 Z1
NeR september 2004
1

Z3

Lederindustrie

Deze regeling is in de NeR opgenomen in januari .
Voorzover emissies hierin niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd gelden de algemene eisen van de NeR.
Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op lederproducerende
bedrijven.
Bronnen
Geuremissies van lederproducerende bedrijven
ontstaan door twee hoofdactiviteiten die apart of
gecombineerd voor kunnen komen, te weten het
bewerken van huiden in nathuizen (hier hebben bewerkingen plaats van ruwe huid tot en met het chroomlooien) en het produceren van geverfd leder (nat en
droog finishen).
Voor deze bronnen zijn geuremissiefactoren beschikbaar. Zie daarvoor het rapport ‘Bedrijfstakstudie Geur
van de lederindustrie, geuremissiekentallen en geurreducerende maatregelen’,  rapportnummer
., juli .
Verspreiding
De emissies van de finish bedrijven vinden over het
algemeen gekanaliseerd plaats vanuit spuitkabines. De
emissies van nathuizen vinden voornamelijk diffuus
plaats.
Hinder
Er is geen geurconcentratieniveau vastgesteld waarbij
hinder optreedt. Het vaststellen of hinder optreedt
geschiedt met behulp van de ‘hindersystematiek geur’
(§.).

3.3 Z3
NeR september 2000

Maatregelen
De mogelijk te nemen maatregelen zijn onderverdeeld
in twee categorieën.
 Standaardmaatregelen, algemeen toe te passen onder
alle omstandigheden. Sommige maatregelen zijn wel
standaard toe te passen, maar zijn daarbij aan voorwaarden gebonden. Deze maatregelen zijn aangegeven als ‘facultatief ’.
 Additionele maatregelen, alleen toe te passen
wanneer dat op basis van de resterende hinder noodzakelijk wordt geacht.
De maatregelen zijn weergegeven in tabel .

Tabel 1

Geurhinderbeperkende maatregelen

Maatregel

Nathuizen:
Good housekeeping

Gebruik sulfide
oxidatoren in
ontkalking
Gebruik oplosmiddelvrije ontvetters
Scheiden of gescheiden
houden van zure en
sulfide houdende
afvalstromen
Verwerking verse
huiden
Haarsparende kalking,
vermindering zwavelaanbod
Afdekking fysisch
chemische afvalwaterzuivering
Afgedekte slibopslag
Afdekking van het
onderdeel waar het
sulfidehoudend afvalwater verwerkt wordt

Standaard,
facultatief of
additioneel

Bijzonderheden

standaard

concretisering in vergunningvoorschriften (aandachtspunt:
lijmvleesopslag)

standaard

standaard
standaard

gescheiden riolering
verdient de voorkeur

facultatief

niet altijd be‹nvloedbaar
door bedrijf
momenteel alleen voor
dunne soorten leder
mogelijk

facultatief

standaard

standaard
standaard

Centraal ventilatieadditioneel
systeem op het nathuis,
emissie van de
ventilatielucht via een
schoorsteen met een
hoogte van tenminste 2,5
maal de gebouwhoogte
Finishingbedrijven:
Good house keeping

standaard

Overgaan op (geurarme) facultatief
watergedragen lakken
Gebruik van HVLP spuit- facultatief
pistolen voorzien van
retourleiding
Verticale uitblaas van
standaard
afgassen van de spuitcabines bij verwerking
lakken
Emissie via een schoorfacultatief
steen van tenminste 2,5
maal de gebouwhoogte
bij verwerking van
lakken op basis van
organische oplosmiddelen

de egalisatietank indien
sulfide gebonden wordt tot
FeS, de beluchtingstank
indien sulfide geoxideerd
wordt tot sulfaat
uitsluitend op basis van
berekeningen met het
geldende Nationaal model
kan de hoogte worden
vastgesteld

concretisering in
vergunningvoorschriften
(aandachtspunt: verversing
water in natwasser/filter)
wanneer productietechnisch
mogelijk (uitzondering: bijv.
automobielleder)
wanneer productietechnisch mogelijk
uittredesnelheid minimaal
5 m/s; bij voorkeur 10–15
m/s; onbelemmerde vrije
uitstroming;
uittredesnelheid bij voorkeur
10–15 m/s; onbelemmerde
vrije uitstroming; hoogte
bepaling op basis van
standaard berekeningenmet
het geldende Nationaal
model.
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3.

4

VOS-maatregelen
3.4.1

Algemene introductie

In deze paragraaf zijn -emissie reducerende maatregelen opgenomen, waarover in het kader van het
project  afspraken zijn gemaakt of die in het
kader van het Nationaal Reductieplan  voor de
periode - zijn vastgesteld. De achtergronden
over de wijze waarop de gemaakte afspraken in de NeR
zijn vastgelegd, zijn in §. beschreven.
Voor situaties waar maatregelen worden getroffen
volgens deze bijzondere regelingen gelden de algemene
eisen van de NeR niet. Hierop gelden de volgende
uitzonderingen:
a wanneer er sprake is van emissie van vluchtige organische stoffen die volgens §. een minimalisatieverplichting kennen, dient altijd los van de maatregelen
uit §. te worden bezien of aanvullende maatregelen volgens de stand der techniek mogelijk zijn;
b wanneer de maatregelen uit §. ontoereikend zijn
om problemen in relatie tot wettelijke luchtkwaliteitseisen of geurhinder op te lossen, kunnen verdergaande maatregelen worden geëist. In §. is aangegeven hoe dit in de vergunning is uit te werken;
c wanneer in §. maatregelen zijn opgenomen in de
vorm van nageschakelde technieken, moeten de
gekozen technieken voldoen aan de stand der techniek; in §. zijn de algemene emissie-eisen voor
nageschakelde technieken weergegeven.

Werkingssfeer

Type bedrijf of activiteit waarop de maatregel
van toepassing is.
Omschrijving van de activiteit.
Letterlijke tekst van de maatregel, tenzij anders
vermeld.
Zeker, voorwaardelijk (voor uitleg zie ook
§2.8.5.3).
Een toelichting, met soms extra informatie voor
de vergunningverlener.

Activiteit
Maatregel
Status maatregel
Toelichting

Voor de definitie van  in de maatregelen wordt
verwezen naar § ...

De -emissies in de aardolieketen worden veroorzaakt door zowel emissies uit puntbronnen (incl.
fakkels) als diffuse emissies. Diffuse emissies betreffen
emissies ten gevolge van de opslag, overslag en distributie van vluchtige organische stoffen, door lekverliezen
van  bij zowel processen als bij op-, overslag en
distributie van  en de belading van schepen en
tank- en ketelwagens (treinwagons) met . Hierbij
zijn met name de raffinaderijen, terminals, op- en overslagbedrijven, de benzinedistributieketen en benzinetankstations betrokken.
Relatie andere regelgeving

In de aardolie-industrie speelt de benzinedistributie
een belangrijke rol. De op  december  vastgestelde Europese richtlijn inzake maatregelen ter beperking van de uitworp van benzinedamp (Council Directive on the control of  emissions resulting from the
storage of petrol and its distribution from terminals to
service stations //), is in  omgezet in de
Ministeriële Regeling Op-, overslag en distributie
benzine milieubeheer (Stcrt. , nr.  en Stcrt.
, nr. .), hierna te noemen de Benzineregeling.
Deze regeling is van toepassing op het op- en overslaan
en transporteren van benzine tussen raffinaderijen, open overslagbedrijf en tankstation.
De Benzineregeling schrijft maatregelen voor die in de
praktijk meestal worden aangeduid als Stage  en
Stage -maatregelen. Deze houden in dat bij het
opslaan, transporteren en overslaan van benzine voorzieningen worden getroffen om het vrijkomen van
benzinedamp te beperken. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van dampretoursystemen bij benzinestations en dampterugwinning bij depots.
In tegenstelling tot de Benzineregeling gelden de
afspraken die vanuit  zijn gemaakt, niet alleen
voor benzine, maar ook voor de op- en overslag van alle
andere vluchtige organische stoffen die onder de definitie van  vallen. In die zin had het -project
een grotere reikwijdte dan de benzineregeling. Daar
waar de oorspronkelijke maatregelen volledig gedekt
zijn door de regeling dan wel door het Besluit tankstations milieubeheer zijn de maatregelen niet opgenomen in de NeR. In alle andere gevallen zijn de maatregelen overgezet in één van de volgende paragrafen.
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Korte omschrijving van de maatregel

Algemeen

NeR september 2005

Nummer

Aardolieketen

3.4.1

De maatregelen zijn geordend naar de in de Emissieregistratie onderscheiden broncategorieën. Gegevens
over maatregelen zijn in een schema weergegeven, met
daarbij ook verwijzingen naar relevante informatiebronnen. Per broncategorie is, naast een korte inleiding
en de eventuele relatie met andere regelgeving, elke
maatregel volgens een vast stramien beschreven. In
onderstaande tabel is toegelicht welke informatie over
de maatregelen is opgenomen.

3.4.2

Per  januari  zal voor raffinaderijen en terminals
het beladen en het laten beladen van een ladingtank
met een andere stof dan benzine verboden worden,
tenzij één van de volgende situaties van toepassing is:
• de ladingtank is aangesloten is op de dampverwerkingsinstallatie ();
• uit het ladingjournaal blijkt dat de drie voorgaande
ladingen geen benzine waren of dat de ladingtank bij
de voorafgaande belading voor meer dan % gevuld
was met een andere stof dan benzine;
• uit het ladingjournaal blijkt dat de ladingtank door
een exploitant van een ontgassings- gasvrij van
benzine is gemaakt totdat de dampconcentratie bij
standaardomstandigheden gedurende  minuten
minder dan , g/m heeft bedragen;
• het schip is met toestemming van het bevoegde
gezag naar de buitenlucht ontgast van benzine. Deze
laatste mogelijkheid zal alleen benut kunnen worden
in het geval van calamiteiten.
Figuur 1

De aardolieketen ná uitvoering van de
maatregelen ten aanzien van de distributie
van benzine

RT3

RT2

Aanbrengen van efficiënte seals bij
drijvend daktanks

Werkingssfeer
Activiteit

Raffinaderijen en ruwe olie-terminals
Opslag van vloeistoffen met een dampspanning
groter dan 1kPa, met uitzondering van benzine,
in drijvend-daktanks. Voor benzine geldt overeenkomstig de benzinerichtlijn.
Het vervangen, dan wel voorzien van een secundaire afdichting, van primaire afdichtingen
(seals) om te bereiken dat de spleetbreedte over
ten minste 95% van de omtrek van het dak niet
meer bedraagt dan 3,2 mm.
Zeker
Het uitvoeren van de maatregel kan plaatsvinden
tijdens de periodieke inspecties. Voor meer informatie zie factsheet LF6: Efficiënte seals voor
uitwendig drijvende dekken.

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

RT3

Toepassen van dampverwerking bij de
belading van lichters met vluchtige
vloeistoffen

Werkingssfeer
Activiteit

Raffinaderijen en ruwe-olie terminals
Het beladen van lichters met vluchtige vloeistoffen, zoals nafta, benzinecomponenten en ruwe
olie.
Het condenseren of op andere wijze terugwinnen of vernietigen (met inachtneming van de
samenhang in de benzineketen) van vrijkomende
dampen als gevolg van de belading van lichters
met vluchtige vloeistoffen, zoals ruwe olie, nafta,
etcetera, op steigers waar een dampverwerkingsinstallatie (DVI) aanwezig is (bijvoorbeeld
op steigers waar een DVI verplicht is in het kader
van de Benzineregeling).

Maatregel

RT5

Status maatregel
Toelichting

3.4.2.1

Raffinaderijen en ruwe-olieterminals

Inleiding

3.4.2

Raffinaderijen en ruwe olieterminals vallen onder
verantwoordelijkheid van provinciale autoriteiten.
Na uitvoering van de maatregelen zijn bij de raffinaderijen en ruwe olieterminals efficiënte seals en inwendig
drijvende dekken geïnstalleerd, naast dampverwerkingsinstallaties (’s) bij de belading van lichters en
tankauto’s.
Voor de op-, overslag en distributie van benzine tussen
raffinaderijen, op- en overslagbedrijf en tankstations
geldt de hiervoor genoemde Benzineregeling en het
Besluit tankstations milieubeheer en is de NeR dus niet
van toepassing.
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RT1
Maatregelen
RT1
Werkingssfeer
Activiteit

2
Maatregel

Status maatregel
Toelichting

Aanbrengen van inwendig drijvende dekken
bij opslagtanks
Aanbrengen van inwendig drijvende dekken bij
opslagtanks
Raffinaderijen en ruwe-olieterminals
Opslag van vloeistoffen met een dampspanning
groter dan 1kPa in vast-daktanks, met uitzondering van benzine waarvoor overeenkomstig de
benzinerichtlijn geldt.
Het reduceren van de vul- en ademverliezen van
vast-daktanks door middel van het aanbrengen
van inwendig drijvende dekken of gelijkwaardige voorzieningen bij tanks voor de opslag van
vloeistoffen met een dampspanning groter dan
1 kPa.
Zeker
Het uitvoeren van de maatregel kan plaatsvinden
tijdens de periodieke inspecties. Voor meer informatie zie factsheet LF12: Inwendig drijvende
dekken: constructie (1992) en LF22: IDD’s:
Performance en Controle (1995).

Zeker
Voor de belading van lichters met benzine is
dampverwerking wettelijk verplicht. Voor de
belading van lichters met overige vluchtige vloeistoffen, zoals nafta, is de verwachting dat de
meeste naftabeladingen plaatsvinden bij steigers
waar ook benzine wordt beladen en waar dus
ook een DVI aanwezig is, waarheen de verdrongen naftadampen gevoerd kunnen worden.
Vanaf 1 januari 2006 zullen de regels voor het
beladen en het laten beladen van een ladingtank
met een andere stof dan benzine worden aangescherpt (zie tekst over ‘Relatie andere regelgeving’ in § 3.4.2).

RT5

Het toepassen van dampverwerking bij de
belading van tank- en ketelwagens

Werkingssfeer
Activiteit

Raffinaderijen
Het beladen van tankwagens en ketelwagens
met vluchtige vloeistoffen, zoals ruwe olie, nafta
en dergelijke met uitzondering van kerosine en
benzine.
Het condenseren of op andere wijze terugwinnen of vernietigen (met inachtneming van de
samenhang in de benzineketen) van vrijkomende
dampen als gevolg van belading van tankwagens en ketelwagens met vluchtige vloeistoffen,
zoals ruwe olie, nafta en dergelijke.
Zeker
Voor meer informatie over de beschikbare technieken zie factsheet LF9: Dampverwerking bij
benzinedepots. De wijze van terugwinnen of
vernietigen van de dampen die vrijkomen als
gevolg van beladingen van lichters en tankwagens moet zodanig plaatsvinden, dat de gemiddelde concentratie van de in de buitenlucht vrijkomende dampen analoog aan de
benzineregeling – gecorrigeerd voor de verdunning tijdens de behandeling – niet meer
bedraagt dan:
• 10 g/Nm3 gedurende één uur in het geval van
belading van tankwagens of van van mobiele
tanks die per spoor worden vervoerd of;
• 20 g/Nm3 gedurende één uur in het geval van
belading van schepen. In het geval van belading van schepen kan het bevoegd gezag bij
het verlenen of wijzigen van de vergunning in
de daaraan verbonden voorschriften een
andere eis aan bedoelde concentratie stellen.Hieraan is de voorwaarde verbonden dat
bedoelde concentratie niet meer mag bedragen dan 35 g/Nm3 gedurende één uur en die

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

andere eis betrekking heeft op een dampterugwinningseenheid bij een tankverhuurbedrijf die
tevens wordt gebruikt voor het verwerken van
andere koolwaterstoffen dan benzine of benzinecomponenten.

Raffinaderijen
Productie, menging, opslag en verlading van
vluchtige vloeistoffen
Het opstellen en uitvoeren van een programma
van intensieve controle en onderhoud bij diffuse
bronnen van emissies, zoals pompen, afsluiters
en het schoonmaken van tanks.
Zeker
Voor controle en onderhoud ter voorkoming van
lekverliezen geldt vanaf 1 januari 2005 het
‘Meetprotocol voor lekverliezen’ (Rapportagereeks Milieumonitor, nr. 15, maart 2004). Op
basis van dit meetprotocol moeten bedrijven via
de vergunning worden verplicht om een meetprogramma op te stellen en uit te voeren. Verder
moeten reparaties conform het meetprotocol
worden uitgevoerd. De emissie als gevolg van
lekverliezen moet met ingang van 1 januari
2005 worden berekend op basis van het meetprotocol en het geactualiseerde handboek
Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag,
handboek emissiefactoren (Rapportagereeks
Milieumonitor, nr. 14, maart 2004).

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

Raffinaderijen
(Onvolledige) verbranding van gasvormige
brandstoffen in fakkels
Het reduceren van de fakkelverliezen door
middel van minimalisatie van bedrijfsstoringen,
effectieve fakkelgasterugwinning en/of een
schema van regelmatige controle op doorlatende
afsluiters en veiligheidskleppen naar de fakkel.
Zeker
Met deze maatregel kan volgens het VOS-reductieplan van de aardolieketen een reductie van
200 ton VOS/jaar bij raffinaderijen worden
behaald. Fakkelemissies vormen circa 6% van de
totale VOS-emissies bij raffinaderijen. Volgens
het VOS-reductieplan van de aardolieketen
kunnen genoemde maatregelen de fakkelverliezen voor de raffinaderijen als totaal met bijna
40% terugdringen. De maatregelen dienen nog
wel per raffinaderij te worden geconcretiseerd.

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

RT8

Good-housekeeping bij raffinaderijen

Werkingssfeer
Activiteit
Maatregel

Raffinaderijen
Drainoperaties
Het invoeren van good-housekeeping en discipline bij drainoperaties.
Zeker
Het gaat hierbij om het gecontroleerd opvangen
dan wel direct opruimen van VOS-houdende
vloeistof die vrijkomt bij drainoperaties.

Status maatregel
Toelichting

RT9

Aanbrengen van pakkingen en/of moffen bij
aansluitingen en door voeringen van daken
van extern drijvend dak tanks raffinaderijen

Werkingssfeer
Activiteit

Raffinaderijen en terminals
Opslag van vloeistoffen met een dampspanning
groter dan 1 kPa in extern drijvend dak tanks
Het reduceren van de lekverliezen langs aansluitingen en doorvoeringen van extern drijvend dak
tanks door het aanbrengen van pakkingen en/of
moffen.
Zeker
Met deze maatregel kan volgens het VOSreductieplan van de aardolieketen een reductie
van 300 ton VOS/jaar bij raffinaderijen en
150 ton VOS/jaar bij terminals worden
behaald. Dit is een reductie van 20% respectievelijk 32% van de totale VOS-emissies uit tanks
van raffinaderijen en terminals. De maatregel
dient nog wel per raffinaderij en terminal te
worden geconcretiseerd.

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

3.4.2.2

Benzinedistributieketen

Inleiding

Onder -emissies van de benzinedistributieketen
worden díe emissies verstaan die optreden bij distributie van benzine per tankauto, vanaf het beladen van de
tankauto op de raffinaderijen tot en met het afleveren
van benzine aan de ondergrondse tanks van benzinetankstations. Op deze activiteiten is alleen de Regeling
op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
(Stcrt., nr.  en Stcrt. , nr. ) van toepassing. In de NeR zijn voor de distributie van benzine
geen additionele maatregelen opgenomen.

3

Werkingssfeer
Activiteit

Werkingssfeer
Activiteit
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Controle en onderhoud ter voorkoming van
lekverliezen

Reductie fakkelverliezen

3.4.2

RT6

RT7

3.4.2.3

Benzinetankstations

3.4.2.4

Op- en overslagbedrijven

Inleiding

Inleiding

In de -strategie waren twee maatregelen gedefinieerd voor tankstations, te weten toepassing van
dampretour bij het vullen van de ondergrondse tank
(maatregel , Stage ) en toepassing van dampretour
bij het tanken van auto’s (maatregel , stage ). Ten
aanzien van Stage  is een ondergrens voor toepassing
vastgesteld op een jaarlijkse doorzet van  m
benzine.
De meeste benzinetankstations vallen onder de
werkingssfeer van het Besluit tankstations milieubeheer
of het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen
milieubeheer. De eisen ten aanzien van -emissies
zijn in die besluiten opgenomen.
Benzinetankstations voor motorvoertuigen voor het
wegverkeer die niet onder de werkingssfeer van deze
besluiten vallen zijn vooral tankstations, die niet
bestemd zijn voor de openbare verkoop van benzine
aan derden. Hierop is de benzineregeling van toepassing. In de Benzineregeling is voor benzinetankstations
de Stage -maatregel opgenomen. Deze maatregel is
rechtstreeks van kracht en behoeft niet in de milieuvergunning te worden opgenomen. In de Benzineregeling
is echter geen Stage -maatregel opgenomen. Om die
reden is in de volgende paragraaf alleen de Stage maatregel () opgenomen.

Als vervolg op het -convenant uit  en het
- uit  (Integrale Milieukader Op- en overslagbedrijven) zijn bedrijven en betrokken overheden
voornemens een nieuw convenant af te sluiten
(-). In dit convenant zullen voor wat betreft het
compartiment lucht afspraken worden vastgelegd over
de reductie van de emissies van vluchtige organische
stoffen, prioritaire stoffen en geur. In het kader van het
- worden de deelnemende bedrijven geacht een
bedrijfsmilieuplan () op te stellen.Dit convenant
steunt op beleid dat eerder was ingezet zoals het -
uit  en het -convenant uit . Het convenant was specifiek gericht op de vermindering
van -emissies over de periode –.
Aangezien het -beleid voor de op- en overslagbedrijven is neergelegd in het -, wordt in de NeR
volstaan met een verwijzing naar dit convenant. De
maatregelen voor  zoals genoemd in - hebben
betrekking op opslagtanks met een vast of een drijvend
dak, op- en overslag van en naar schepen en voertuigen, het ventileren en schoonmaken van tanks, de
installatie van onderdelen, boord-boord-overslag een
voorkeursvolgorde voor dampverwerkingsinstallaties
(’s) en het meten en registreren van de rendementen
van ’s.

Maatregelen

Relatie andere regelgeving

BS2

Dampretourinstallatie bij het vullen van
benzinetanks van auto’s

Werkingssfeer

Benzinetankstations voor motorvoertuigen voor
het wegverkeer, die niet bestemd zijn voor de
openbare verkoop van benzine aan derden en,
indien het tankstation is opgericht voor 1 juli
1995, waarvan de doorzet aan benzine meer
bedraagt dan 500 m3 per jaar.
Het vullen van benzinetanks van auto’s met
benzine
Het bestrijden van de emissies van benzinedampen en morsverliezen bij het vullen van benzinetanks van auto’s door het toepassen van dampretourleidingen bij de vulslangen, waardoor
vrijkomende benzinedampen worden teruggevoerd naar de benzine-opslagtank.
Zeker
Voor meer informatie zie het Besluit tankstations
milieubeheer, bijlage 1, §I.2.2 Dampretour
Stage II. Voor meer informatie over een aangepast tankstation inclusief dampretour Stage-II: zie
praktijksheet LP2-4 Tankstation aangepast, inclusief dampretour stage II, Esso Stolwijkersluis
(1997).

Activiteit

3.4.2

Maatregel

Status maatregel
Toelichting
NeR september 2005
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BS3

Optimalisatie verliezen LPG

Werkingssfeer
Activiteit
Maatregel

Benzinetankstations
Het tanken van LPG
Het invoeren van Eurokoppelingen bij het tanken
van LPG
Zeker
Bij het tanken van LPG wordt bij elke tankbeurt
een ‘dood‘ volume van LPG afgeblazen dat nog
in de koppeling aanwezig is. Door invoering van
de zgn. Eurokoppeling wordt dit ‘dode‘ volume
met 90% gereduceerd.

Status maatregel
Toelichting

Op de opslag en belading van benzine is de benzineregeling van toepassing. Voor de op- en overslag van
bulkgoederen is een  (-referentiedocument) tot
stand gekomen. Bij het opstellen van het  worden
de bedrijven geacht rekening te houden met deze .
Maatregelen
IMKO1

Emissiereductie bij op- en overslagbedrijven

Werkingssfeer

Op- en overslag bedrijven die als lid van de
VOTOB deelnemen aan IMKO-2 of die tot dit
convenant zijn toegetreden alsmede vergelijkbare inrichtingen die tot de sector op- en overslag behoren.
Op- en overslag van VOS. Onder VOS wordt bij
deze activiteit verstaan: organische stoffen met
een dampspanning groter dan 1kPa (10 mbar)
bij opslagtemperatuur.
Het realiseren van een emissiereductie door
maatregelen die uiteenvallen in maatregelen bij
opslagtanks met een vast of een drijvend dak,
op- en overslag van en naar schepen en voertuigen, het ventileren en schoonmaken van tanks,
de installatie van onderdelen, boord-boord-overslag, een voorkeursvolgorde voor dampverwerkingsinstallaties (DVI’s) en het meten en registreren van de rendementen van DVI’s.
Zeker
Binnen IMKO-2 wordt voor de bij het convenant
aangesloten bedrijven als totaal een reductie
beoogd van ruim 34%, uitgaande van een referentie-emssie in het jaar 2000 van 2559 ton VOS.
Voor op- en overslagbedrijven die niet zijn
toegetreden tot het convenant of bedrijven die
opslagcapaciteit verhuren dient per bedrijf te
worden onderzocht welke maatregelen ter beperking van de VOS-emissies die genoemd worden
in IMKO-2 kunnen worden genomen.

Activiteit

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

3.4.3

Chemische industrie

3.4.3.1

Chemische industrie algemeen

Inleiding

De chemische industrie bestaat uit een zeer heterogene
groep bedrijven met een grote verscheidenheid aan
activiteiten. In het algemeen gelden de maatregelen ter
reductie van de -emissies voor de volgende
activiteiten:
• de bereiding van organische vloeistoffen, anders dan
aardolieproducten;
• de bereiding van kunststof en rubber door polymerisatie;
• de verwerking van organische vloeistoffen en gassen
tot eindproducten, zoals verf, drukinkt, cosmetica,
schoonmaakmiddelen en aërosolen;
• de bereiding van farmaceutica;
• de bereiding van geur- en smaakstoffen;
• het zuiveren, opwerken of afvullen van organische
vloeistoffen.
De uitvoering van -reducerende maatregelen is
onderdeel van de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid chemische industrie (). Als uitwerking van
dit convenant stellen chemische bedrijven een  op.
Besluiten over uitvoering en fasering van maatregelen
worden in het -proces geregeld. Er zijn ook bedrijven binnen de chemische industrie die de intentieverklaring niet hebben ondertekend. Voor deze bedrijven
geldt, dat bevoegd gezag in overleg met het bedrijf
bepaalt op welke termijn welke maatregelen worden
genomen.
In deze paragraaf worden de maatregelen voor de
chemische industrie in het algemeen besproken.
In §... wordt specifiek ingegaan op de verf- en
drukinktindustrie.
Relatie met andere regelgeving

CH1a

Aanbrengen inwendig drijvend dek (IDD) bij
vast-dak tanks

Werkingssfeer
Activiteit
Maatregel

Chemische industrie
Opslag van vluchtige organische stoffen in tanks
Het reduceren van de vul- en ademverliezen van
vast-daktanks met 70–90% door middel van het
aanbrengen van inwendig drijvende dekken of
gelijkwaardige voorzieningen bij tanks van
50 m3 of meer voor de opslag van vloeistoffen
met een dampspanning groter dan 1 kPa bij
opslagtemperatuur.
Zeker
De huidige stand der techniek maakt in de
meeste bedrijfsomstandigheden een reductie van
ten minste 90% mogelijk. Het uitvoeren van de
maatregel kan zoveel mogelijk plaatsvinden
tijdens de periodieke inspecties. Zie voor meer
informatie de factsheets LF12: Inwendig drijvende dekken: Constructie (1992) en LF22:
‘IDD’s: Performance en Controle (1995).

Status maatregel
Toelichting

CH1b

Aanbrengen efficiënte seals bij drijvenddak tanks

Werkingssfeer

Chemische industrie

Activiteit
Maatregel

Opslag van vluchtige organische stoffen in tanks
Het vervangen, dan wel voorzien van een secundaire afdichting, van primaire afdichtingen
(seals) teneinde te bereiken dat de spleetbreedte
over ten minste 95% van de omtrek van het dak
niet meer bedraagt dan 3,2 mm.
Zeker
Het uitvoeren van de maatregel kan zo veel
mogelijk plaatsvinden tijdens de periodieke
inspecties. Zie voor meer informatie de factsheet
LF6 Efficiënte seals voor uitwendig drijvende
daken (UDD’s) (1991).

Status maatregel
Toelichting

Werkingssfeer
Activiteit

Status maatregel
Toelichting

Chemische industrie
Handling van vluchtige organische stoffen in
procesapparatuur
Het terugwinnen of vernietigen van bij belading
vrijkomende vluchtige organische stoffen met een
dampspanning groter dan 1 kPa bij beladingstemperatuur.
Voorwaardelijk
Voorwaarde is dat er voldoende technische
ontwikkeling heeft plaatsgevonden om de
toepasbaarheid en de veiligheid te waarborgen.
De ontwikkeling is voldoende als de praktische
en veilige toepasbaarheid éénmaal is gedemonstreerd. Een voorwaarde is voorts dat de economische haalbaarheid per geval zal worden
getoetst.

CH2/3/4

Nageschakelde technieken bij puntbronnen

Werkingssfeer
Activiteit

Chemische industrie
Handling van vluchtige organische stoffen in
procesapparatuur
Het bestrijden van emissies van puntbronnen
waarin de concentraties van gasvormige organische stoffen hoger zijn dan 0,05 gewichtsprocent (circa 0,65 g/m3) met nageschakelde apparatuur volgens de stand der techniek.
Zeker
Zie voor de eisen aan de nageschakelde techniek §3.2 van de NeR. In de factsheets LF4 Puntbronnen met meer dan 0,5 gewichtsprocent
vluchtige organische stoffen (1991) en LF7 Puntbronnen met een concentratie tussen 0,05 en
0,5 gewichtsprocent vluchtige organische stoffen
(1991) is één en ander nader toegelicht.

Maatregel

Maatregel

Status maatregel
Toelichting
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CH1c

3.4.3

Van de totale chemische industrie vallen alleen de
bedrijven die coatingpreparaten, lakken, inkten of
kleefstoffen vervaardigen (en een oplosmiddelenverbruik van meer dan  ton/jaar hebben) en de
farmaceutische industrie (met een oplosmiddelenverbruik van meer dan  ton/jaar) onder de werkingssfeer
van het Oplosmiddelenbesluit omzetting -richtlijn milieubeheer. Bedrijven uit de eerste categorie
moeten, door het uitvoeren van de in deze paragraaf
beschreven maatregelen, kunnen voldoen aan de eisen
uit het Oplosmiddelenbesluit. Farmaceutische bedrijven zullen voor hun eigen specifieke situatie moeten
onderzoeken of met de in deze paragraaf beschreven
maatregelen wordt voldaan aan de eisen uit het Oplosmiddelenbesluit.

Maatregelen

CH5/6

Nageschakelde technieken bij puntbronnen

3.4.3.2

Werkingssfeer
Activiteit

Chemische industrie
Handling van vluchtige organische stoffen in
procesapparatuur
Het bestrijden van emissies van puntbronnen
waarin de concentraties van gasvormige organische stoffen liggen tussen 0,05 en 0,005
gewichtsprocent (circa 0,65 tot 0,065 g/m3) in
een stroom met een volumedebiet van
50.000 m3/uur of meer met nageschakelde
apparatuur volgens de stand der techniek.
Voorwaardelijk
Voorwaarde voor implementatie van de maatregel is dat uit een haalbaarheidsonderzoek voor
de specifieke situatie blijkt dat de maatregel
zowel technisch als kosteneffectief kan worden
uitgevoerd. Het is niet mogelijk een algemene
maatregel voor puntbronnen met hoge volumedebieten en lage concentraties vast te leggen. In
elke situatie afzonderlijk zullen daarom zowel de
technische mogelijkheden als de kosteneffectiviteit beoordeeld moeten worden. Zie voor de
eisen aan de nageschakelde techniek §3.2 van
de NeR.

De verf- en drukinktindustrie valt formeel onder de
chemische industrie. Toch is op deze bedrijfstak een
ander beleid van toepassing dan op de chemische
industrie. Door de verschuiving van oplosmiddelrijke
producten naar oplosmiddelarme producten voor
decoratieve verven (voor de sectoren doe-het-zelf,
timmer en bouw) en autoschadeherstelproducten zoals
die middels de -richtlijn Verfproducten vanaf 
(//) in heel Europa gestalte zal krijgen, mag
verwacht worden dat de procesemissies bij verf- en
drukinktproducenten verder zullen dalen. Dit betekent, dat bedrijven in deze bedrijfstak geen nageschakelde technieken hoeven te installeren, behalve
wanneer er sprake is van lokale problemen zoals geurhinder of gevaar voor de volksgezondheid. Een dergelijke benadering kan ook worden toegepast bij producenten van andere producten (zoals spuitbussen of
cosmetica) waarvoor ook geldt dat de overschakeling
zal leiden tot het overbodig maken van aanvullende
maatregelen om de emissie terug te dringen.

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

CH7a

Controle en onderhoud ter voorkoming van
lekverliezen

Werkingssfeer
Activiteit

Chemische industrie
Handling van vluchtige organische stoffen in
procesapparatuur.
Het opstellen en uitvoeren van een programma
van intensieve controle en onderhoud bij en
waar nodig vervanging van kleppen, afsluiters
en dergelijke ter bestrijding van lekverliezen uit
procesapparatuur.
Zeker
Voor controle en onderhoud ter voorkoming van
lekverliezen geldt vanaf 1 januari 2005 het
Meetprotocol voor lekverliezen (Rapportagereeks Milieumonitor, nr. 15, maart 2004). Op
basis van dit meetprotocol moeten bedrijven via
de vergunning worden verplicht om een meetprogramma op te stellen en uit te voeren. Verder
moeten reparaties conform het meetprotocol
worden uitgevoerd. De emissie als gevolg van
lekverliezen moet met ingang van 1 januari
2005 worden berekend op basis van het meetprotocol en het geactualiseerde handboek
Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag,
handboek emissiefactoren (Rapportagereeks
Milieumonitor, nr. 14, maart 2004).

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

3.4.3
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CH7b/c

Reductie diffuse en incidentele emissies

Werkingssfeer
Activiteit

Chemische industrie
Handling van vluchtige organische stoffen in
procesapparatuur.
Het toepassen van verschillende bestrijdingsmaatregelen bij overige diffuse emissies (anders
dan lekverliezen) en bij incidentele emissies.
Zeker
Deze maatregel betreft een verzamelpost van
verschillende maatregelen die bij minder goed
gedefinieerde bronnen genomen kunnen
worden.
Het bevoegd gezag moet in overleg met het
bedrijf komen tot afspraken over de aanpak van
deze emissies. Geadviseerd wordt het bedrijf ten
aanzien van deze emissies een inventarisatie te
laten maken van de emissies en een voorstel
voor de aanpak te laten doen. De werkwijze bij
een dergelijke onderzoeksverplichting staat
beschreven in §2.8.6.7.

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

Verf- en drukinktindustrie

Vergunningverlening

Bovenstaande betekent, dat in het kader van vergunningverlening moet worden nagegaan of het bedrijf
zich voldoende heeft ingespannen om oplosmiddelarme producten op de markt te brengen. Dit moet blijken uit een opgave van het bedrijf waarin wordt aangegeven hoe het productenpakket zich de afgelopen jaren
heeft ontwikkeld. Deze opgave kan bestaan uit een
oplosmiddelenboekhouding waaruit moet blijken dat
de emissie van vluchtige organische stoffen per eenheid
geproduceerd product een dalende trend vertoont. Als
uit de opgave blijkt dat de oplosmiddeleninkoop van
het bedrijf, gerelateerd aan de omvang van de productie, is afgenomen en het bedrijf aannemelijk kan
maken dat de daling zal voortzetten, behoeven geen
aanvullende maatregelen te worden geëist. Wanneer
het bedrijf zich naar het oordeel van het bevoegd gezag
onvoldoende heeft ingespannen of wanneer sprake is
van lokale overlast (geurhinder of risico’s voor de volksgezondheid), dan kunnen door de vergunningverlener
extra maatregelen worden geëist om de procesemissies
te beperken. In dat geval vormen de algemene eisen uit
§. het uitgangspunt. De hiervoor geschetste beleidslijn laat onverlet, dat op dit type bedrijven het Oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn milieubeheer van toepassing kan zijn. Indien dit besluit van
toepassing is, moet aan de eisen van het besluit worden
voldaan.

3.4.4

Grafische industrie

Inleiding

In de grafische industrie komen bij verschillende
processen vluchtige organische stoffen vrij. Mogelijke
bronnen zijn oplosmiddelen in inkten, lakken en
lijmen, schoonmaakmiddelen en toevoegmiddelen aan
het vochtwater in de offset.

De uitvoering van -reductiemaatregelen in de grafische industrie is onderdeel van de Milieubeleidsovereenkomst Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen. In deze overeenkomst hebben de grafische
industrie en de betrokken overheden vastgelegd op
welke wijze de bedrijfstak inhoud zal geven aan de
-doelstellingen. Ter uitvoering van deze milieubeleidsovereenkomst is een handboek Milieumaatregelen
Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen opgesteld.
In dit handboek zijn milieumaatregelen opgenomen
conform de stand der techniek. Wijzigingen in de
stand der techniek worden periodiek vertaald in
aanpassing van de milieumaatregelen en de daarop
gebaseerde onderdelen, waaronder de standaardvergunningvoorschriften. De meest actuele versie van het
handboek is te vinden op de website van -Industrie
(www.fo-industrie.nl).
Voor de volgende druktechnieken zijn afspraken
gemaakt over welke -reductiemaatregelen genomen
kunnen worden.
• Offset algemeen (module )
• Rotatie-offset met heatset (module )
• Illustratiediepdruk (module )
• Verpakkingsdruk (diepdruk en flexodruk)
(modules  en )
• Zeefdruk (module )
Aangezien de stand der techniek is beschreven in het
handboek, dat periodiek wordt herzien aan de nieuwste
inzichten in de stand der techniek, wordt in de NeR
volstaan met een verwijzing naar de maatregelen in dit
handboek.
Relatie andere regelgeving

Maatregelen
GI1

Reductie van VOS-emissies

Werkingssfeer

Alle bedrijven die tot de grafische industrie en
de verpakkingsdrukkerijen behoren voor zover
niet vallend onder het Besluit detailhandel en
ambachtsbedrijven milieubeheer maar met inbegrip van bedrijven die niet tot deze branche
behoren maar wel soortgelijke productieprocessen hebben onverschillig of deze bedrijven lid
zijn van KVGO of Kartoflex en onverschillig of
deze bedrijven (of onderdelen hiervan) met de
term huisdrukkerij worden aangeduid.
Verschillende activiteiten ten behoeve van de
vormvervaardiging of het drukproces zelf.
Het realiseren van een reductie van de emissies
van VOS door het uitvoeren van de zekere maatregelen zoals omschreven in de meest recente
versie van het handboek Milieumaatregelen
Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen.
Zeker
In het handboek Milieumaatregelen Grafische
Industrie en Verpakkingsdrukkerijen zijn verschillende maatregelen opgenomen ter reductie van
de emissies van VOS. Voor meer informatie over
de specifieke maatregelen die in de vergunning
kunnen worden opgenomen wordt verwezen
naar het handboek zelf. De meest actuele versie
van het handboek is te vinden op de website van
FO-Industrie (www.fo-industrie.nl).

Activiteit
Maatregel

Status maatregel
Toelichting

3.4.5

De metaal- en
elektrotechnische
industrie

De metaal- en elektrotechnische industrie (kortweg de
metalektro) wordt gekenmerkt door het grote aantal
bedrijven (ruim .), de uiteenlopende grootte van
de bedrijven en de uiteenlopende schaalgrootte waarop
de productieprocessen worden toegepast. Binnen deze
bedrijfstak gaat het onder meer om de metaalproductenindustrie, de machine-industrie, de elektrotechnische
industrie, de transportmiddelenindustrie en de instrumenten en optische industrie.
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In de metalektro worden de volgende activiteiten uitgevoerd waarbij -emissies optreden:
• Reinigen en ontvetten; het gaat daarbij om het activiteiten zoals het ontvetten van metaal als voorbewerking voor het lakken, als reiniging van onderdelen tijdens fabricage, als reiniging van een
eindproduct of als reiniging van een elektronische
schakeling. Reinigen of ontvetten is een onderdeel
van een productie- of onderhoudsproces. Dit proces
of het product bepaalt de eisen die gesteld worden
aan de reiniging en daarmee het gekozen reinigingsmiddel en de uitvoering van de installatie.

3.4.4

Verschillende drukactiviteiten binnen de grafische
sector vallen onder de werkingssfeer van het Oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn milieubeheer
mits het jaarlijkse verbruik aan  hoger is dan de
drempelwaarde uit het Oplosmiddelenbesluit, te
weten:
• heatsetrotatieoffsetdruk (drempel  ton),
• illustratiediepdruk (drempel  ton)
• andere rotatiediepdruk, flexografie, rotatiezeefdruk,
lamineer- of lakeenheden (drempel  ton)
• rotatiezeefdruk op textiel of karton (drempel  ton).
Voor drukactiviteiten die onder het Oplosmiddelenbesluit vallen, kunnen de maatregelen uit het handboek
worden gebruikt om aan de eisen van het Oplosmiddelenbesluit te voldoen. Daarnaast is voor offsetdruk,
zeefdruk, illustratiediepdruk en flexodruk de Arbeidsomstandighedenregeling van toepassing waarin in artikel .b,-c,-d,-e en -h bepalingen zijn opgenomen ten
aanzien van werkzaamheden met vluchtige organische
stoffen (Stcrt. , ) . Deze regeling is van kracht
naast de relevante milieuwetgeving. Tot slot zal het 
referentie document () Oppervlaktebehandeling
met oplosmiddelen relevante informatie bevatten over
de stand der techniek bij bepaalde drukactiviteiten in
de grafische sector.

Deze  komt naar verwachting in  beschikbaar.
De  wordt samen met een oplegnotitie opgenomen in de NeR.

• Aanbrengen van lijmlagen; in de metalektro worden
verschillende lijmen en kitten toegepast met elk hun
specifieke eigenschappen. Voor het lijmen vindt over
het algemeen een voorbehandeling van de te lijmen
oppervlakken plaats middels reinigen en ontvetten,
mechanische of chemische voorbehandeling of een
voorbehandeling met primers.
• Het coaten van metaal; in de metaalproductenindustrie wordt een groot aantal zeer uiteenlopende
metaalproducten vervaardigd. Deze producten
worden in veel gevallen voorzien van een organische
deklaag om ze tegen corrosie te beschermen of te
verfraaien. Deze deklagen kunnen bestaan uit verf,
lak of poedercoating en worden aangebracht na een
eventuele voorbehandeling. Deze voorbehandeling
kan bestaan uit een mechanische bewerking (slijpen,
borstelen of stralen) of een chemische (fosfateren,
chromateren, reinigen en/of ontvetten).

3.4.5
NeR september 2005
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De uitvoering van -reductie-maatregelen in de
metalektro is onderdeel van de Intentieverklaring
uitvoering milieubeleid metaal- en elektrotechnische
industrie. In deze intentieverklaring hebben de metalektro en de betrokken overheden vastgelegd op welke
wijze de bedrijfstak inhoud zal geven aan de -doelstellingen. Ter uitvoering van deze intentieverklaring is
een werkboek Milieumaatregelen metalektro-industrie
opgesteld. In dit werkboek zijn milieumaatregelen
opgenomen conform de stand der techniek zoals die
voorkomen op sectorniveau in de metalektro. Wijzigingen in de stand der techniek worden periodiek
vertaald in aanpassing van de milieumaatregelen. De
maatregelen uit het werkboek kunnen aan de orde
komen bij het opstellen van een bedrijfsmillieuplan.
De maatregelen zijn echter niet zonder meer toepasbaar voor de individuele bedrijven. De daadwerkelijke
uitvoering van de maatregelen hangt af van bedrijfsspecifieke factoren hetgeen betekent dat per bedrijf moet
worden nagegaan of de maatregelen in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. In de modules van het werkboek die betrekking hebben op -reductiemaatregelen is een groot aantal zekere, voorwaardelijke en
onzekere maatregelen opgenomen en de daarbij behorende toepassingscriteria/afwegingen. Deze criteria/afwegingen komen aan de orde tijdens het -proces.
Onder de werking van de intentieverklaring vallen de
branches van de metalektro zoals die hierboven zijn
opgesomd, met inbegrip van de scheepsbouw en -reparatie. De bedrijven behorend tot het convenant van de
basismetaal zijn echter uitgezonderd. Het werkboek
heeft geen betrekking op het behandelen van metalen
oppervlakken buiten een inrichting, zoals bruggen of
mobiele installaties.

Voor de volgende technieken zijn in het werkboek
afspraken gemaakt over -reductiemaatregelen.
• Gieten (module C)
• Lijmen (module C)
• Reinigen en ontvetten (module C.)
• Aanbrengen organische/anorganische deklagen
(module C.)
• Scheepsbouw en -reparatie (module C)
Aangezien de stand der techniek is beschreven in het
werkboek, dat periodiek wordt herzien aan de nieuwste
inzichten in de stand der techniek, wordt in de NeR
volstaan met een verwijzing naar de maatregelen in dit
werkboek. De meest actuele versie van het werkboek is
te vinden op de website van -Industrie (www.foindustrie.nl).
Relatie andere regelgeving

Reinigen, ontvetten en coaten in de metalektro valt
onder de werkingssfeer van het Oplosmiddelenbesluit
omzetting --richtlijn milieubeheer mits het jaarlijks verbruik aan  hoger is dan de drempelwaarde
uit het Oplosmiddelenbesluit. Wanneer reinigingsmiddelen met R-zinnen R, R, R, R en R of
gehalogeneerde reinigingsmiddelen met R-zin (zoals
trichloorethyleen, perchloorethyleen en dichloormethaan) worden gebruikt is activiteit  uit bijlage IIa van
toepassing (drempelwaarde > ton/jaar). Overige reinigingsmiddelen vallen onder activiteit  (drempelwaarde
> ton/jaar). Verder worden in dit besluit verschillende
activiteiten met betrekking tot de coating van metaal
onderscheiden, te weten:
• Coating van voertuigen en overspuiten van voertuigen (drempel , ton/jaar);
• Bandlakken (drempel  ton/jaar);
• Andere coatingprocessen (bijv. scheepsbouw)
(drempel  ton/jaar);
• Coating van wikkeldraad (drempel  ton/jaar).
Voor activiteiten binnen de metalektro die onder het
Oplosmiddelenbesluit vallen kunnen de maatregelen
uit het werkboek worden gebruikt om aan de eisen van
het Oplosmiddelenbesluit te voldoen. Daarnaast zal de
 Oppervlaktebehandeling van metalen en plastics
en de  Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen relevante informatie bevatten over de stand der
techniek bij verschillende activiteiten in de metalektro.
Deze s komen naar verwachting in  beschikbaar. De s wordt samen met de oplegnotities opgenomen in de NeR.

Reductie van VOS-emissies

Werkingssfeer

Alle bedrijven die tot de metaal- en elektrotechnische industrie behoren (onder meer de metaalproductenindustrie, de machine-industrie, de elektrotechnische industrie, de transportmiddelenindustrie
en de instrumenten- en optische industrie) en de
scheepsbouw en scheepsreparatie. De bedrijven
behorend tot het convenant basismetaalindustrie
zijn uitgezonderd. Voor het overspuiten van voertuigen wordt verwezen naar §3.4.11.
De activiteiten Lijmen en kitten (module C3.3),
Reinigen en ontvetten (module C.4.2,) Aanbrengen organische/anorganische deklagen (module
C5.4) en Scheepsbouw en -reparatie (module
C6) zijn activiteiten waarbij VOS-emissies
kunnen vrijkomen.
Het realiseren van een reductie van de emissies
van VOS middels verschillende maatregelen
zoals omschreven in de meest recente versie van
het werkboek Milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie.
Zeker op sectorniveau; voorwaardelijk of onzeker op bedrijfsniveau
In het werkboek Milieumaatregelen metaal- en
elektrotechnische industrie zijn mogelijke maatregelen opgenomen ter reductie van de emissies
van VOS. Per individueel bedrijf zal moeten
worden onderzocht of en zo ja welke maatregelen uit het werkboek Milieumaatregelen metaalen elektrotechnische industrie toegepast kunnen
worden. Voor ingrijpende, procesgerichte, maatregelen zoals het overschakelen naar oplosmiddelarme verf- of reinigingssystemen kan een plan van
aanpak nodig zijn. In een plan van aanpak, dat
door een bedrijf moet worden opgesteld, moet het
onderzoek naar de mogelijke toepassing van
oplosmiddelarme verfsystemen zijn weergegeven.
Is toepassing van deze systemen niet mogelijk,
bijvoorbeeld omdat er teveel milieuhygiënische,
technische of economische nadelen zijn, dan
moet dit in het plan van aanpak zijn gemotiveerd.
In deze gevallen kan worden gekozen voor
procesgeïntegreerde/ nageschakelde technieken.
In het plan van aanpak kan, bij voldoende zekerheid, worden aangegeven op welke termijn overschakeling (of aanschaf) zal plaatsvinden. Het
plan van aanpak moet jaarlijks worden geactualiseerd. De werkwijze bij een dergelijke onderzoeksverplichting staat beschreven in §2.8.6.7.
Zie voor uitgebreide toelichting modules Lijmen en
kitten (module C.3.3); Reinigen en ontvetten
(module C.4.2) Aanbrengen organische/ anorganische deklagen (module C.5.4) en Scheepsbouw
en -reparatie (module C.6) van het werkboek
Milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische
industrie. De meest actuele versie van het werkboek is te vinden op de website van FO-Industrie
(www.fo-industrie.nl).

Activiteit

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

Rubber- en
kunststofverwerkende
industrie

De activiteiten lamineren van hout en kunststof
(drempel  ton ) en het bewerken van rubber
(drempel  ton ) vallen onder de werkingssfeer van
het Oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn
milieubeheer mits het jaarlijkse verbruik aan  hoger
is dan de drempelwaarde uit dit besluit. Voor activiteiten binnen de rubber- en kunststofindustrie die onder
het Oplosmiddelenbesluit vallen kunnen de maatregelen uit het werkboek worden gebruikt om aan de eisen
van het Oplosmiddelenbesluit te voldoen. Daarnaast
zal de  Oppervlaktebehandeling van metalen en
plastics mogelijk informatie bevatten over de stand der
techniek bij verschillende activiteiten in de plasticverwerkende industrie. Deze  komt naar verwachting
in  beschikbaar. De  wordt samen met een
oplegnotitie opgenomen in de NeR.
RK1

Reductie van VOS-emissies

Werkingssfeer

Alle bedrijven die tot de rubber- en kunststofverwerkende industrie behoren. Bedrijven waar kunststof
of rubber alleen wordt bewerkt (zoals bedrukken of
assembleren van rubber- en kunststofproducten) in
plaats van verwerkt, zijn uitgezonderd.
De activiteiten Extrusie, Harsverwerking (open
mal en gesloten mal), Schuimen van EPS, PUR
(hard en zacht) en overige kunststoffen en de
verwerking van zacht PVC zijn activiteiten waarbij VOS-emissies kunnen vrijkomen.
Het realiseren van een reductie van de emissies
van VOS middels verschillende maatregelen
zoals omschreven in de meest recente versie van
het werkboek Milieumaatregelen rubber- en
kunststofverwerkende industrie.
Zeker
In het werkboek Milieumaatregelen rubber- en
kunststofverwerkende industrie zijn verschillende
maatregelen opgenomen ter reductie van de emissies van VOS. Voor meer informatie over de specifieke maatregelen die in het BMP of de vergunning
kunnen worden opgenomen wordt verwezen naar
het werkboek zelf. Het werkboek is te vinden op
de website van FO-Industrie (www.fo-industrie.nl).

Activiteit

Maatregel

Status maatregel
Toelichting
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In de rubber- en kunststofverwerkende industrie
vinden verschillende processen plaats waarbij rubber of
kunststof wordt verwerkt, zoals blazen, extrusie, spuitgieten, thermovormen, schuimen, open maltechniek,
gesloten maltechniek, vezelspuiten, kalanderen, vulkaniseren en dergelijke.
De uitvoering van -reductiemaatregelen in de
rubber- en kunststofverwerkende industrie is onderdeel
van de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid
rubber- en kunststofverwerkende industrie.

Relatie andere regelgeving
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3.4.6

In deze intentieverklaring hebben de rubber- en kunststofverwerkende industrie en de betrokken overheden
vastgelegd op welke wijze de bedrijfstak inhoud zal
geven aan de -doelstellingen. Ter uitvoering van
deze intentieverklaring is een Werkboek Milieumaatregelen rubber- en kunststofverwerkende industrie opgesteld. In dit werkboek zijn milieumaatregelen opgenomen conform de stand der techniek. Wijzigingen in de
stand der techniek worden periodiek vertaald in
aanpassing van de milieumaatregelen. Het werkboek
kan gebruikt worden als een hulpmiddel bij het opstellen van een bedrijfsmilieuplan () of bij het opstellen van vergunningvoorschriften via het standaardpakket. Bedrijven waar kunststof of rubber alleen wordt
bewerkt (zoals bedrukken of assembleren van rubberen kunststofproducten) in plaats van verwerkt, vallen
niet onder de werkingssfeer van het convenant.
Aangezien de stand der techniek is beschreven in het
werkboek, dat periodiek wordt herzien aan de nieuwste
inzichten in de stand der techniek, wordt in de NeR
volstaan met een verwijzing naar de maatregelen in dit
werkboek. Het werkboek is te vinden op de website
van -Industrie (www.fo-industrie.nl).

3.4.6

ME1

3.4.7

Timmerindustrie

Inleiding

3.4.7

In de timmerindustrie worden verschillende houten
producten voor toepassing in de bouw geproduceerd.
Reductie van -emissies in deze bedrijfstak kan
worden gerealiseerd door over te schakelen op arme grondverven en lakken. Vanaf  maart  is het
gebruik van watergedragen producten in de timmerindustrie (met uitzondering van houtsoorten als merbau
waarbij door het aanbrengen van de coating de
inhoudstoffen kunnen vrijkomen) verplicht gesteld
vanuit de Arbeidsomstandighedenregeling
(Stcrt. , ). Inmiddels is gebleken dat ook voor
houtsoorten als merbau het gebruik van watergedragen
producten mogelijk is. Alhoewel dit nog niet in de
Arbeidsomstandighedenregeling is doorgevoerd wordt
in de NeR het gebruik van watergedragen coatings
voor alle houtsoorten in de timmerindustrie als stand
der techniek gesteld. Een quick scan (een onderzoek
naar de condities waaronder de productie plaatsvindt)
kan in de betreffende bedrijven worden uitgevoerd om
vast te stellen of bij het vervaardigen van timmerwerk,
inclusief het aanbrengen van watergedragen coatings,
aan de kwaliteitseisen kan worden voldaan. De quick
scan bestaat uit criteria, eisen en een bijbehorende
vragenlijst, waarmee kan worden vastgesteld of een
bedrijf, gegeven zijn specifieke omstandigheden, voor
overschakeling geschikt is. De quick scan kent ook
eisen waaraan verfleveranciers moeten voldoen om
watergedragen verven aan de timmerindustrie te
kunnen leveren. Verreweg de meeste afnemers van
producten van timmerbedrijven verlangen een garantiecertificaat van de Stichting Garantiefonds Timmerwerk (). De  heeft per  augustus  de toepassing van watergedragen verven opgenomen in de
garantieregeling. Het garantiecertificaat wordt afgegeven indien aan de voorwaarden uit publicatie -
van de Stichting Keuringsbureau Hout () wordt
voldaan. Verder is in de -publicatie - een lijst
opgenomen van toegelaten (grond)verven voor de
toepassing op naaldhout en loofhout binnen de certificatieregeling Houten Gevelelementen.

Maatregelen
TIMMER1

Toepassing oplosmiddelarme verfsystemen
in binnensituaties

Werkingssfeer
Activiteit

Timmerfabrieken
Het aanbrengen van een coating op delen van
nieuw vervaardigde buitendeuren, kozijnen,
ramen, binnenspouwbladen, geveltimmerwerk
voorzover zij zijn vervaardigd van hout of een
daarmee gelijk te stellen of vergelijkbaar materiaal, als onderdeel van het productieproces.
De coating mag maximaal 150 gram VOS per
liter gebruiksklaar product bevatten.
Zeker
Deze maatregel is afgeleid van de eis zoals die
in de Arbeidsomstandighedenregeling
betreffende werkzaamheden met vluchtige organische stoffen (vervangingsregeling timmerindustrie) (Stcrt. 2004, 3) is opgenomen en geldt
alleen voor binnensituaties, onder meer omdat
de omstandigheden waaronder de verf moet
worden opgebracht alleen in binnensituaties
gegarandeerd kunnen worden.

Maatregel
Status maatregel
Toelichting

TIMMER2

Toepassing oplosmiddelarme verfsystemen
in binnensituaties

Werkingssfeer
Activiteit

Timmerfabrieken
Het aanbrengen van een coating op delen van
nieuw vervaardigde binnentrappen voorzover zij
zijn vervaardigd van hout of een daarmee gelijk
te stellen of vergelijkbaar materiaal, als onderdeel van het productieproces.
De coating mag maximaal 150 gram VOS per
liter gebruiksklaar product bevatten.
Zeker
Deze maatregel is afgeleid van de eis zoals die
in de Arbeidsomstandighedenregeling
betreffende werkzaamheden met vluchtige organische stoffen (vervangingsregeling timmerindustrie) (Stcrt. 2004, 3) is opgenomen.

Maatregel
Status maatregel
Toelichting

3.4.8

Houten-meubelindustrie

Inleiding

De houten-meubelindustrie is een bedrijfstak met een
grote verscheidenheid aan producten en producteisen.
Esthetische eisen gecombineerd met de gewenste
kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke factoren die
een rol spelen bij de keuze van een verfsysteem.
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Relatie andere regelgeving

Relatie andere regelgeving

Timmerbedrijven vallen onder de werkingssfeer van
het Oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn
milieubeheer wanneer het oplosmiddelenverbruik meer
dan  ton/jaar bedraagt. Indien gebruik wordt
gemaakt van oplosmiddelarme verven wordt zeker
voldaan aan de eisen van het besluit.

Het verven van houten meubelen valt onder de
werkingssfeer van het Oplosmiddelenbesluit omzetting
--richtlijn milieubeheer wanneer het oplosmiddelenverbruik meer dan  ton per jaar bedraagt.
Indien gebruik wordt gemaakt van oplosmiddelarme
verven, zoals in het geval van blanke lak op grenen
meubelen, wordt zeker voldaan aan de eisen van het
besluit. Door het uitvoeren van de in de volgende paragraaf beschreven maatregelen moet een bedrijf kunnen
voldoen aan de eisen uit het besluit. Wordt niet overgeschakeld op oplosmiddelarme verven, dan moet op
grond van het besluit een nageschakelde techniek
worden geïnstalleerd.

MI1/2

Toepassing oplosmiddelarme verfsystemen

Werkingssfeer
Activiteit
Maatregel

Houten-meubelindustrie
Het aanbrengen van verf op hout
Het bereiken van een emissiereductie door het
toepassen van oplosmiddelarme verven
Zeker voor elektrostatisch spuiten van blanke lak
op grenen meubelen;
‘Voorwaardelijk’ voor overige situaties
Per individueel bedrijf moet worden onderzocht
welke oplosmiddelarme verven kunnen worden
toegepast. In het kader van het arboconvenant
tussen deze sector en het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt door
het uitvoeren van een VOS-scan per bedrijf
aangegeven welke alternatieve producten
beschikbaar zijn. In een plan van aanpak, dat
het bedrijf moet opstellen, moet het onderzoek
naar de mogelijke toepassing van oplosmiddelarme verven zijn weergegeven, waarbij tevens is
aangegeven op welke termijn overschakeling zal
plaatsvinden. Is toepassing van oplosmiddelarme verven niet mogelijk, dan moet dit in het
plan van aanpak zijn gemotiveerd. Het plan van
aanpak moet jaarlijks worden geactualiseerd.
De werkwijze bij een dergelijke onderzoeksverplichting staat beschreven in §2.8.6.7. In het
rapport O19 Reductie van de KWS-emissie in de
houten-meubelindustrie (1994) zijn de resultaten
van een onderzoek naar de mogelijke toepassing van oplosmiddelarme verven in deze branche weergegeven. In de praktijksheets LP3-1
Zuurhardende lak leidt tot reductie VOS-emissie
én beter product (1999) en LP 3-4 UV-drogende
lakken op houten panelen (1999) zijn verschillende praktijkvoorbeelden van de toepassing
van oplosmiddelarme lakken in de houtenmeubelindustrie beschreven.

Status maatregel

Toelichting

3.4.9

Autospuiterijen

Inleiding

Emissies bij autospuiterijen worden toegeschreven aan
het reinigen/ontvetten (als voorbehandeling) en het
gebruik van -houdende autoschadeherstelproducten. Onder de broncategorie autospuiterijen valt het
ambachtelijk spuiten van verf bij autoschadeherstel- en
carrosseriebedrijven.
Relatie andere regelgeving

De meeste autospuiterijen vallen onder de werkingssfeer van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. De producten die gebruikt worden
in autospuiterijen die onder dit besluit vallen moeten
voldoen aan de eisen uit onderstaande tabel. Deze eisen
zijn vrijwel identiek aan de eisen die per  vanuit de
-richtlijn Verfproducten van kracht worden. Een
uitzondering hierop wordt gevormd door de eis voor
primer/surfacers; in de -richtlijn Verfproducten is de
eis voor deze productgroep gelijk aan  gram/liter
spuitklaar product. Daarnaast is in de -richtlijn Verfproducten geen eis opgenomen voor de groep ‘Overige
producten’. De eisen zijn ook vrijwel identiek aan de
eisen die vanuit de Arbeidsomstandighedenregeling
aan deze producten worden gesteld. Hier geldt alleen
voor de productgroep primer/surfacers eveneens een eis
van  gram/liter.
Productsoort

Werkingssfeer
Activiteit
Maatregel

Houten-meubelindustrie
Het aanbrengen van verf op hout
Het voorkomen van emissies van oplosmiddelen
en verdunningsmiddelen door het zorgvuldig
omgaan met verf en applicatietechnieken en het
voorkomen van overspray door verf en door
invoering van bedrijfsinterne milieuzorg.
Zeker
In het algemeen geldt dat voorschriften ten
aanzien van het veilig werken met oplosmiddelen het beste kunnen worden opgenomen in een
milieuzorgsysteem. Wanneer een bedrijf niet
over een dergelijk systeem beschikt, kunnen in
de vergunning diverse maatregelen worden vastgelegd. Er moet in ieder geval een oplosmiddelenboekhouding worden bijgehouden. In werkblad 4.1 van het informatieblad van InfoMil over
dit besluit is een voorbeeld van een VOS-registratie opgenomen. Verder dient een evaluatie
plaats te vinden van de manier waarop met
organische oplosmiddelen gewerkt wordt,
gericht op het voorkomen van oneigenlijk
gebruik en van verspilling. De toegepaste spuitsystemen dienen te worden geëvalueerd op
efficiëntie en indien nodig te worden vervangen.

Status maatregel
Toelichting

Reinigers
Spuitreinigingsmiddelen
Oppervlaktereinigers
Grondlagen
Washprimers
Primer surfacer
Sealer
Deklagen
1-laag aflaksysteem (2K lak)
2-laags aflaksysteem (basislak
+ blanke lak)
Speciale producten
Overige producten

VOS gehalte (spuitklaar)
tussen 10 en 25°C (gram/liter)

850
200
780
250
540
420
420
840
150

Toelichting op de tabel:
• De waarden in de tabel zijn uitgedrukt in het gehalte van het gebruiksklare product, inclusief het
gehalte water.
• Voor een meerlaags systeem geldt, dat het gemiddelde
-gehalte wordt berekend met de volgende formule:
(a.  + b.)/(a+b) is gelijk aan of minder dan  g/l,
waarbij  het -gehalte is van de basiskleurlaag
(basecoat) en  het -gehalte van de blanke lak
(clear coat); a en b staan voor het aantal grammen lak
dat is verwerkt. Bij een meerlaags aflaksysteem mag
noch de basislak noch de blanke lak als gebruiksklaar
product meer dan  gram  per liter bevatten. In
de praktijk betekent dit over het algemeen, dat de
basiskleurlaag een watergedragen product betreft en
dat de blanke lak een -houdend product met een
hoog vaste-stof gehalte is. In het informatieblad Inrichtingen motorvoertuigen is een voorbeeld voor deze berekening uitgewerkt.
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Good housekeeping

3.4.8

MI3

• Speciale producten voor autolakken betreffen lakadditieven, zoals vertragers, versnellers, matteringsmiddelen, elastificeermiddelen, anti-siliconenmiddelen, uitspuitverdunning, speciale design- of
effectkleuren, spuitbussen en reinigers voor speciale
oppervlakken zoals kunststoffen, hechtprimers.
• Overige producten betreffen de polijst- en poetsmiddelen, vulmiddelen, kitten, lijmen en plamuren.
Maatregelen
AS1a

Good housekeeping maatregelen

Werkingssfeer
Activiteit

Autoschadeherstelbedrijven en carrosseriebouw
Wassen, ontvetten, reinigen, gronden, spuiten,
antiroest en poetsen
Het voorkomen van emissies van oplosmiddelen
en verdunningsmiddelen door het zorgvuldig
omgaan met verf en applicatietechnieken en het
voorkomen van overspray.
Zeker
Voor het ambachtelijk spuiten van auto’s is een
systeem van good house-keeping ontwikkeld, dat
is opgenomen in milieuzorgsystemen van de relevante branche-organisaties. De belangrijkste
aanbevelingen zijn:
• wassen: met shampoo, zeep of waterige
ontvetter;
• ontvetten: goed doseren, gebruikte poetslappen in gesloten container bewaren;
• reinigen: vaten verdunner afsluiten, voorspoelen met vervuilde verdunner, naspoelen met
schone verdunner, zoveel mogelijk
regenereren;
• gronden: goed doseren, spuitverlies voorkomen;
• spuiten: goed doseren, mengen onder
afzuiger, spuitvoorschrift volgen;
• spuiten: hoogrendement spuitapparatuur
gebruiken;
• antiroest: alleen oplosmiddelarm gebruiken;
• poetsen: alleen oplosmiddelarm gebruiken.

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

3.4.9
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AS1b

Bijhouden oplosmiddelboekhouding

Werkingssfeer
Activiteit
Maatregel

Autoschadeherstelbedrijven en carrosseriebouw
Reinigen en verfspuiten
Bijhouden oplosmiddelenboekhouding, waarmee
de inrichtinghouder een beter inzicht krijgt in de
totale VOS-emissie van de inrichting en het effect
van VOS-reducerende maatregelen
Zeker
Met behulp van een goede registratie kan het
effect van het gebruik van VOS-arme-producten,
maar ook van good-housekeeping maatregelen
worden aangetoond. Een voorbeeld van een
oplosmiddelenboekhouding is opgenomen in het
informatieblad R15 van InfoMil over het Besluit
inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer.
Een oplosmiddelenboekhouding kan niet worden
gebruikt voor de controle van de VOS-gehaltes
van de spuitklare producten.

Status maatregel
Toelichting

AS2/3a

Overschakelen van oplosmiddelhoudende
autoschadeherstel-producten naar oplosmiddelarme autoschadeherstelproducten

Werkingssfeer

Reparatie alle categorieën (bij autoschadeherstelbedrijven)
Spuitwerkzaamheden
Het bereiken van een emissiereductie door het
overschakelen van oplosmiddelhoudende autoschadeherstelproducten naar oplosmiddelarme
autoschadeherstelproducten.
Zeker
Emissiereductie wordt bereikt door:
• aanbrengen oplosmiddelarme grondlaag;
• aanbrengen oplosmiddelarme basiskleurlaag
(base-coat) bij tweelaagsystemen;
• ontvetten met oplosmiddelarme reiniger
(passend in toegepaste verfsysteem).
Oplosmiddelarm wil zeggen dat de gebruikte
producten voldoen aan de VOS-gehaltes uit de
tabel uit §3.4.9.

Activiteit
Maatregel

Status maatregel
Toelichting

3.4.10 Reinigen van tankauto’s
Deze regeling is in de NeR opgenomen in mei .
Inleiding

In Nederland worden in een beperkt aantal bedrijven
tankauto’s gereinigd. Tijdens het reinigen van tankauto’s waarin vluchtige organische stoffen* zijn vervoerd
kunnen in de voorbehandelingsfase en na de reinigingsfase substantiële emissies optreden. In de voorbehandelingsfase tijdens het openen van de tank; na de
reiniging als het waswater, met daarin opgelost de organische stoffen, in de meestal open goten naar het afvalwatertransportsysteem stroomt. De reiniging wordt
meestal uitgevoerd met water met additieven die de
oplosbaarheid in het spoelwater verhogen. In sommige
gevallen worden oplosmiddelen gebruikt, waarin de
vluchtige organische stoffen oplossen.
Achtergrondinformatie

In -verband is in de periode – een
integrale studie naar de stand der techniek voor de
tankauto-reinigingsbranche uitgevoerd, waarbij niet
alleen water, maar alle milieucompartimenten zijn
meegenomen. De resultaten zijn vastgelegd in het
Rapport: Integrale Bedrijfstakstudie Tankautoreiniging,
dat de Commissie Integraal Waterbeheer () in 
heeft vastgesteld. In dit rapport zijn de activiteiten van
de bedrijfstak en de daarbij behorende invloed op het
milieu beschreven. Daarnaast zijn mogelijke maatregelen ter beperking van de nadelige milieugevolgen
aangegeven.

* Onder vluchtige organische stoffen () wordt bij deze
activiteit verstaan: organische stoffen met een dampspanning
groter dan  kPa ( mbar) bij reinigingstemperatuur.

Historie

In het jaar  heeft  onderzoek uitgevoerd naar
-emissies binnen de tankauto-reinigingsbranche.
Vervolgonderzoek naar emissies van vluchtige koolwaterstoffen bij tankautoreiniging in Nederland (-R/ september ). Op basis van dit
onderzoek heeft het Ministerie van , samen met
InfoMil en in overleg met de branche een aantal alternatieve maatregelen geformuleerd, welke door de
Stuurgroep  zijn vastgesteld en nu in deze
Bijzondere Regeling zijn opgenomen.

TR1

Aftappen achtergebleven vloeibare lading

Werkingssfeer
Activiteit

Alle tankautoreinigingsbedrijven
Het inwendig reinigen van tankauto’s, reinigen
van tankopleggers en tankcontainers waar vluchtige organische stoffen (VOS) in zijn vervoerd.
Onder VOS wordt bij deze activiteit verstaan:
organische stoffen met een dampspanning groter
dan 1 kPa (10 mbar) bij reinigingstemperatuur.
Het aftappen van de achtergebleven vloeibare
lading. Deze lading wordt zodanig opgevangen,
opgeslagen en afgevoerd dat emissies van VOS
zo veel mogelijk worden voorkomen.
Zeker
Het aftappen van de achtergebleven lading moet
worden beschouwd als onderdeel van het reinigingsproces. In de Integrale Bedrijfstakstudie
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de bij
tankautoreiniging optredende discussie of de
restlading moet worden beschouwd als afvalstof
die van buiten de inrichting afkomstig is. Het
rendement van deze maatregel bedraagt gemiddeld circa 26%.

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

Maatregelen

Bij het vaststellen van maatregelen ter beperking van de
-emissie wordt onderscheid gemaakt tussen twee
typen bedrijven: bedrijven zonder en bedrijven mét een
eigen zuiveringsinstallatie voor het spoelwater.
Bedrijven zonder afvalwaterzuivering
Bij dit type bedrijven wordt het afvalwater, zonder
verdere nabehandeling anders dan een zandvanger
en/of een olie-water-slibafscheider, op de riolering
geloosd. Deze bedrijven voeren een minderheid van de
totale hoeveelheid -reinigingen uit. Meestal hebben
de -reinigingen een klein aandeel in de totale
hoeveelheid reinigingen bij deze bedrijven.

TR2

Opvangen voorspoelwater

Werkingssfeer

Tankautoreinigingsbedrijven zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie
Het inwendig reinigen van tankauto’s, reinigen
van tankopleggers en tankcontainers waar vluchtige organische stoffen (VOS) in zijn vervoerd.
Onder VOS wordt bij deze activiteit verstaan:
organische stoffen met een dampspanning groter
dan 1 kPa (10 mbar) bij reinigingstemperatuur.
Voorspoelen. Het voorspoelwater wordt apart
opgevangen en zodanig opgeslagen en afgevoerd dat emissies van VOS zo veel mogelijk
worden voorkomen.
Zeker
Bedrijven zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie
beschikken niet over de mogelijkheid om emissie
van VOS uit het spoelwater te voorkomen. Bij
deze bedrijven is het daarom ongewenst dat
VOS in het spoelwater terechtkomt. Om deze
reden moeten deze bedrijven bij VOS-reinigingen voorspoelen en het met VOS verontreinigde
voorspoelwater apart opvangen, opslaan en
afvoeren. Het rendement van deze maatregel
bedraagt gemiddeld circa 66%.

Activiteit

Maatregel

Bedrijven met afvalwaterzuivering
Deze bedrijven beschikken over een eigen waterzuiveringsinstallatie (met minstens een flocculatie-flotatieunit/ of flocculatie-sedimentatie-unit/), eventueel aangevuld met een biologische zuiveringsinstallatie.
Deze bedrijven, naar schatting ongeveer tien in Nederland, nemen volgens de brancheorganisatie  bijna
% van de -reinigingen voor hun rekening.

Alternatieve maatregelen met vergelijkbaar rendement
In alle gevallen is het zo, dat het nemen van alternatieve maatregelen, mits met een vergelijkbaar rendement, eveneens is toegestaan. Het bedrijf zal overigens
zelf moeten aantonen dat inderdaad een vergelijkbaar
rendement wordt behaald.
Relatie andere regelgeving

Op de reiniging van tankauto’s is geen andere regelgeving van toepassing die betrekking heeft op de reductie
van -emissies.

Gesloten afvoer spoelwater

Werkingssfeer

Tankautoreinigingsbedrijven met afvalwaterzuiveringsinstallatie
Het inwendig reinigen van tankauto’s, reinigen
van tankopleggers en tankcontainers waar vluchtige organische stoffen (VOS) in zijn vervoerd.
Onder VOS wordt bij deze activiteit verstaan:
organische stoffen met een dampspanning groter
dan 1 kPa (10 mbar) bij reinigingstemperatuur.
Gesloten afvoer van het spoelwater naar de
afvalwatergoot door middel van het koppelen
van een afvoerslang aan de uitstroomopening
van de tank, waarbij het uiteinde van de slang
uitmondt onder het waterniveau in de goten.
Zeker
In de situatie zonder maatregelen komt circa
16% van de in de tankauto aanwezige VOS vrij
op de wasplaats. Met deze maatregel wordt het
uitdampen van VOS uit het warme spoelwater
dat vanuit de tankauto op de wasplaats
uitstroomt tegengegaan. Het rendement van
deze maatregel bedraagt gemiddeld circa 12%.

Activiteit

Maatregel

Status maatregel
Toelichting
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Hierna zijn de verschillende maatregelen voor de beide
typen bedrijven vermeld. In de kaders  en  is voor
de beide typen bedrijven in de vorm van een indicatieve massabalans (over één tankauto) aangegeven
welke invloed de verschillende maatregelen hebben op
de emissie van  bij tankautoreiniging. De bij de
maatregel vermelde rendementen zijn betrokken op de
totale input (circa  kg  per tankauto).

TR3

3.4.10

De aanwezige voorzieningen voor afvalwaterbehandeling hebben óók invloed op de -emissie, reden
waarom voor deze twee typen bedrijven een verschillend pakket aan maatregelen is vastgesteld.

Status maatregel
Toelichting

TR4

Afzuiging en vos-verwijdering bij FFU

TR5

Gesloten opvang, opslag en afvoer zuiveringsslib

Werkingssfeer

Tankautoreinigingsbedrijven met afvalwaterzuiveringsinstallatie
Het inwendig reinigen van tankauto’s, reinigen
van tankopleggers en tankcontainers waar vluchtige organische stoffen (VOS) in zijn vervoerd.
Onder VOS wordt bij deze activiteit verstaan:
organische stoffen met een dampspanning groter
dan 1 kPa (10 mbar) bij reinigingstemperatuur.
Afzuiging van een fysisch/chemische afvalwaterzuiveringsinstallatie, zoals een flocculatie/flotatie unit (FFU), waarbij de afgezogen lucht via
een luchtbehandelingsinstallatie met een rendement van ten minste 75% wordt afgevoerd.
Zeker
Het rendement van deze maatregel bedraagt
gemiddeld circa 33%. Wanneer in plaats van
een FFU gebruik wordt gemaakt van een flocculatie/sedimentatie unit (FSU) die niet geforceerd
wordt afgezogen, kan luchtbehandeling om VOS
te verwijderen achterwege blijven. Dit laatste
laat onverlet dat nabehandeling om andere redenen, zoals bijvoorbeeld in geval van geurhinder,
wel nodig kan zijn.

Werkingssfeer

Tankautoreinigingsbedrijven met afvalwaterzuiveringsinstallatie
Het inwendig reinigen van tankauto’s, reinigen
van tankopleggers en tankcontainers waar vluchtige organische stoffen (VOS) in zijn vervoerd.
Onder VOS wordt bij deze activiteit verstaan:
organische stoffen met een dampspanning groter
dan 1 kPa (10 mbar) bij reinigingstemperatuur.
Het slib dat gevormd wordt in een waterzuiveringsinstallatie (zowel FFU als FSU) moet zodanig worden opgeslagen en afgevoerd (naar een
daartoe bestemde verwerker) dat emissies van
VOS zo veel mogelijk worden voorkomen.
Zeker
Uit het TNO-onderzoek (zie onder Historie) blijkt,
dat circa 42% van de in het afvalwater aanwezige VOS achterblijft in het slib dat bij de verschillende reinigingsstappen ontstaat. Om te voorkomend dat deze VOS alsnog vrijkomt, moet met dit
slib zorgvuldig worden omgegaan. Dit houdt in,
dat dit slib via een gesloten systeem moet worden
getransporteerd en in gesloten opvangvoorzieningen moet worden bewaard. Het rendement van
deze maatregel ligt rond de 40%.

Activiteit

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

Kader II

Activiteit

Maatregel

Status maatregel
Toelichting

Indicatieve massabalans over één tankauto;
bedrijf met AWZI

Mangat 0,7 kg

0,53 kg

Tankauto 12 kg
Reiniging

Luchtbehandeling met
rendement 75%

Gesloten afvoer

Achtergebleven lading
aftappen en afvoeren:
3,2 kg

0,7 kg

2,1 kg

FFU

Buffer

0,4 kg

Zuivering

VOS aan slib, afbraak en in effluent: 4.9 kg

3.4.10

Kader III

Indicatieve massabalans over één tankauto;
bedrijf zonder AWZI

Mangat 0,7 kg

Verliezen bij voorwas
0 – 0,3 kg
Reiniging

Gesloten aftap
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Tankauto 12 kg

Achtergebleven lading
aftappen en afvoeren:
3,2 kg

Voorspoelwater + afvoeren
7,8 – 8,1 kg

3.4.11 Overige industrie

LIJ2

Terugwinnen of vernietigen van VOS uit
industrieel toegepaste lijmen

3.4.11.1

Werkingssfeer
Activiteit

Diverse bedrijfstakken
Het op industriële schaal toepassen van VOShoudende lijm en -kleefstoffen
Het reduceren van de emissies ten gevolge van
het gebruik van lijmen door het terugwinnen of
vernietigen van oplosmiddelen uit industrieel
toegepaste lijmen.
Zeker
Wanneer toepassing van oplosmiddelarme
lijmen en kleefstoffen niet mogelijk is, moeten de
vrijkomende oplosmiddelen worden teruggewonnen of vernietigd. Zie voor de eisen aan de
nageschakelde techniek §3.2 van de NeR.

Industriële toepassing van lijm

Inleiding

Maatregel

Productontwikkeling in de periode – heeft
ervoor gezorgd, dat het percentage vluchtige organische stoffen in industrieel toegepaste lijmen is gedaald
van gemiddeld % naar %. Ondanks deze ontwikkeling kan er bij bedrijven waar op industriële schaal
lijmen worden toegepast een aanzienlijke emissie van
vluchtige organische stoffen plaatsvinden.

Status maatregel
Toelichting

Relatie andere regelgeving

Deze activiteit valt, wanneer meer dan  ton oplosmiddelen per jaar worden gebruikt, onder de werkingssfeer
van het Oplosmiddelenbesluit omzetting -richtlijn milieubeheer. Het betreft hier het lamineren
van hout en kunststof, de fabricage van schoeisel en de
productie van zelfklevende materialen. Door het
uitvoeren van de in deze paragraaf beschreven maatregelen moet een bedrijf kunnen voldoen aan de eisen
uit dit besluit.
Maatregelen

Werkingssfeer
Activiteit

Diverse bedrijfstakken
Het op industriële schaal toepassen van VOShoudende lijmen en -kleefstoffen
Het reduceren van de emissies door gebruik te
maken van VOS-arme lijmen en -kleefstoffen
Voorwaardelijk
De mogelijkheid om VOS-arme lijmen en -kleefstoffen toe te passen is van een aantal factoren
afhankelijk, zoals de te verlijmen materiaalsoorten, de condities tijdens het lijmproces, de
droogtijd, de veiligheidseisen tijdens het lijmproces en prestatie-eisen aan de verbinding, zoals:
soort belasting en bestendigheid tegen veroudering, warmte, oplosmiddelen (waaronder water)
en weersinvloeden. Per individueel bedrijf zal
moeten worden onderzocht of en zo ja welke
VOS-arme lijmen en kleefstoffen kunnen worden
toegepast. In een plan van aanpak, dat door een
bedrijf moet worden opgesteld, moet het onderzoek naar de mogelijke toepassing van VOSarme lijmen en kleefstoffen zijn weergegeven. Is
toepassing van deze systemen niet mogelijk,
bijvoorbeeld omdat er te veel milieuhygiënische,
technische of economische nadelen zijn, dan
moet dit in het plan van aanpak zijn gemotiveerd. In deze gevallen kan worden overwogen
om voor procesgeïntegreerde/nageschakelde
technieken te kiezen (zie maatregel LIJ2). In het
plan van aanpak moet worden aangegeven op
welke termijn overschakeling (of aanschaf) zal
plaatsvinden. Het plan van aanpak moet jaarlijks
worden geactualiseerd. De werkwijze bij een
dergelijke onderzoeksverplichting staat beschreven in §2.8.6.7.

Maatregel
Status maatregel
Toelichting

Inleiding

De belangrijkste emissiebron van vluchtige organische
stoffen in de textielindustrie is het bedrukken en
coaten bij veredeling van textiel. Deze -emissie kan
worden verminderd door het gebruik van -arme
grondstoffen of het inzetten van een nageschakelde
techniek. (Met de textiel- en tapijt industrie is in het
kader van het doelgroepbeleid een convenant afgesloten. Diverse milieumaatregelen zijn beschreven in het
werkboek Milieumaatregelen textiel- en tapijtindustrie.)
Bedrijven die geconfectioneerd doek (zoals
t-shirts en dergelijke) bedrukken worden beschouwd
als zeefdrukkerijen en vallen onder de grafische industrie. Het bedrukken van ongesneden doek wordt wel
gerekend tot de textielveredeling.
Relatie andere regelgeving

Deze activiteit valt, wanneer meer dan  ton oplosmiddelen (coating) of meer dan  ton oplosmiddel (rotatiezeefdruk) per jaar wordt gebruikt, onder de
werkingssfeer van het Oplosmiddelenbesluit omzetting
--richtlijn milieubeheer. Door het uitvoeren van
de in deze paragraaf beschreven maatregel moet een
bedrijf kunnen voldoen aan de eisen uit dit besluit.
Maatregelen
TI1

Toepassen van VOS-arme pigmentpasta’s of
nageschakelde technieken

Werkingssfeer
Activiteit

Textielveredeling
Bedrukken en coaten bij de veredeling van
textiel
Het reduceren van de emissies van oplosmiddelen en verdunningsmiddelen bij het bedrukken en
coaten bij de veredeling van textiel. De reductie
kan worden bereikt door omschakeling naar
VOS-arme pigmentpasta’s of door nageschakelde technieken.
Zeker
In het verleden werden voor het bedrukken van
weefsels veelal pigmentpasta’s op basis van
terpentol toegepast. Tot 1988 is het overgrote
deel van de VOS-emitterende textielveredelingsbedrijven omgeschakeld naar pasta’s op waterbasis. In veel gevallen is daardoor de emissie
van VOS sterk gereduceerd of teruggebracht tot
nul. Zie voor de eisen aan een nageschakelde
techniek §3.2 van de NeR.

Maatregel

Status maatregel
Toelichting
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Toepassing VOS-arme lijmen en -kleefstoffen

Textielindustrie

3.4.11

LIJ1

3.4.11.2

3.4.11.3

Bloemenver verijen

Inleiding

Het verven van bloemen kan worden onderverdeeld in
het verven van droogbloemen, snijbloemen en groene
bladeren. Droogbloemen, snijbloemen met kleine vaatbundels en groene bladeren worden geverfd door ze
onder te dompelen in een verfbad. Snijbloemen met
grote vaatbundels kunnen ook worden geverfd volgens
de optrekmethode, waarbij de bloemen met de stelen
in een verwarmde bak met verf worden gezet. De verf
wordt in  tot  uur opgenomen door de bloemen.
Voor  werden bloemen geverfd met baden op basis
van organische oplosmiddelen, meestal aceton en
ethanol. Inmiddels is er op grote schaal overgeschakeld
op watergedragen verfbaden in combinatie met aanvullende maatregelen zoals het bijhouden van een oplosmiddelenboekhouding.
Relatie andere regelgeving

Op het verven van bloemen is geen andere regelgeving
van toepassing die betrekking heeft op de reductie van
-emissies.
Maatregelen
BV1

Het ver ven van droogbloemen met volledig
watergedragen verfbaden

Werkingssfeer
Activiteit
Maatregel

Droogbloemen
Verven van droogbloemen
Het verven van droogbloemen met volledig
watergedragen verfbaden
Zeker
Droogbloemen worden in bossen gedompeld in
een verfbad van oplosmiddel en verf. De
badtemperatuur varieert tussen 40 en 85°C. De
bossen worden uitgeslagen en aan een rek in
een droogruimte geplaatst. In de praktijk is
bewezen dat droogbloemen kunnen worden
gekleurd in watergedragen verfbaden. De
operationele kosten voor grondstoffen en energie
zijn lager dan bij toepassing van verfbaden op
aceton-basis.

Status maatregel
Toelichting

3.4.11
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BV2

Ver ven van snijbloemen volgens
optrekmethode met volledig watergedragen
verfbaden

Werkingssfeer
Activiteit
Maatregel

Snijbloemen met grote vaatbundels
Verven van snijbloemen volgens optrekmethode
Het verven van snijbloemen volgens de optrekmethode met volledig watergedragen verfbaden
en kleurstoffen/pigmenten die ook in de
voedingsmiddelenindustrie worden toegepast.
Zeker
Snijbloemen waarvan de vaatbundels groot
genoeg zijn kunnen geverfd worden door plaatsing in een bak met verf, oplosmiddel en warm
water. De verf wordt in 4 tot 6 uur opgenomen
door de snijbloemen. Deze zogenaamde optrekmethode kan geheel watergedragen uitgevoerd
worden door toepassing van kleurstoffen die ook
in de voedingsmiddelenindustrie worden
gebruikt. De operationele kosten vallen hierbij
hoger uit dan bij baden op ethanolbasis.

Status maatregel
Toelichting

BV3

Ver ven van snijbloemen volgens
dompelmethode met watergedragen
verfbaden, maximaal 15% VOS

Werkingssfeer
Activiteit
Maatregel

Snijbloemen met kleine vaatbundels
Verven van snijbloemen volgens dompelmethode
Het verven van snijbloemen volgens de dompelmethode met watergedragen verfbaden,
bestaande uit kleurstoffen in vloeibare vorm,
voor zover nodig uitvloeiers, bevochtigers en
anti-schuimmiddelen en maximaal 15% VOS.
Zeker
Snijbloemen met kleine vaatbundels kunnen
worden geverfd door dompeling in een al dan
niet met water aangelengd verfbad. De bossen
worden uitgeslagen, 1 tot 2 keer nagespoeld,
opnieuw uitgeslagen en gedroogd. In praktijkproeven is bewezen dat het oplosmiddelgehalte
van deze baden kan worden teruggebracht tot
maximaal 15%, waarbij de operationele kosten
lager uitvallen dan bij toepassing van baden met
een hoger ethanolgehalte.

Status maatregel
Toelichting

3.
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BAT referentie documenten (BREFs)
De  referentie documenten (s) geven informatie over de beste beschikbare technieken () voor het
bestrijden van emissies door processen en installaties.
Deze documenten zijn opgesteld op grond van art. .
van de Europese -richtlijn (-richtlijn /).
Als voor een bepaalde bedrijfstak of activiteit een 
is vastgesteld door de Europese Commissie dan wordt
de samenvating van de  in de NeR opgenomen,
met daarbij een korte oplegnotitie die aangeeft hoe de
informatie in de  in Nederland moet worden
toegepast. Als voor de beschreven bedrijfstak al een
bijzondere regeling bestond in de NeR dan komt die
bijzondere regeling te vervallen. Alleen als een bijzondere regeling bepaalde aspecten regelt die in de 
niet aan bod komen, bijvoorbeeld geurhinder, kan een
deel van een bijzondere regeling in de NeR worden
gehandhaafd.

BREF

De tekst in de NeR bestaat uit de tekst van de Nederlandstalige samenvatting van de  en de oplegnotitie. De samenvatting van de  is de tekst die de
Europese Commissie heeft opgesteld. De oplegnotities
zijn in Nederland opgesteld in overleg tussen de
betrokken bedrijfstakken en de overheden en goedgekeurd door de adviesgroep NeR.
Voor achtergrondinformatie bij de samenvatting kunt
u de oorspronkelijke, engelstalige  raadplegen.
Deze documenten zijn te vinden op de internetsite van
InfoMil.
Een uitleg van de wijze waarop de s in Nederland
worden toegepast vindt u in hoofdstuk . van de NeR.
Voor recente informatie omtrent de planning en voortgang van de (Engelse versie van) s kunt u terecht
op www.infomil.nl of de  internetsite
(http://eippcb.jrc.es/).

Nederlandse versie in de NeR

BREF Non-ferrometaalindustrie

2004

BREF Productie van ijzer en staal

2004

BREF Pulp- en papierindustrie

2004

BREF Cement en kalkproducerende industrie

2004

BREF Chlooralkaliproducerende industrie

2004

BREF Ferrometaalbewerking

2004

BREF Industriële koelsystemen

p.m.

BREF Glasproducerende industrie

2004

BREF Leerlooierijen

p.m.

BREF Monitoring

p.m.
p.m.

BREF Raffinaderijen

2005

BREF Smederijen en gieterijen

p.m.

BREF Organische bulkchemie

p.m.

BREF Intensieve veehouderij

p.m.

BREF Op- en overslag bulkgoederen

p.m.

BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling

2004
p.m.

BREF Anorganische bulkchemie (gassen en vloeistoffen)

p.m.

BREF Anorganische bulkchemie (vaste stoffen)

p.m.

BREF Voedingsmiddelen en zuivel

p.m.

BREF Slachthuizen en destructiebedrijven

p.m.

BREF Roetfabrieken

p.m.
p.m.

BREF Verbranding (gevaarlijk) afval

p.m.

BREF Polymeren

p.m.

BREF Oppervlaktebehehandeling van metalen

p.m.

BREF Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen

p.m.

BREF Keramische industrie

p.m.

BREF Fijnchemie

p.m.

BREF Afvalverwerking (exclusief verbranding)

p.m.

BREF Management van mijnafval

p.m.
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BREF Grote stookinstallaties
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BREF Cross media en economische afwegingen

3.5

BREF Textielindustrie

3.5.1

Chlooralkali producerende
industrie

Deze oplegnotitie is vastgesteld op  september 
3.5.1.1

Oplegnotitie

Inleiding

Status oplegnotitie
Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener
ondersteuning te bieden bij de toepassing van het 
referentie () document voor de chlooralkali producerende industrie. Hierin worden het toepassingsgebied van de , de veranderingen in de Nederlandse
regelgeving als gevolg van deze  en de relatie tussen
deze  en andere relevante regelgeving beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met het 
document gelezen worden.
Status BREF
De  heeft een vergelijkbare status als de NeR en
 aanbevelingen; er mag alleen gemotiveerd van
worden afgeweken (voor meer informatie wordt verwezen naar de NeR (§.) en het Handboek vergunningverlening).
Toepassingsgebied

De  heeft betrekking op chemische installaties
voor de fabricage van de anorganisch-chemische
basisproducten chloor, natriumhydroxide en kaliumhydroxide.

3.5.1

Bij de fabricage van chloor en caustische oplossingen
door middel van de elektrolyse van pekel spelen de
volgende processen een rol:
• Het lossen en opslaan van zout;
• Het zuiveren en opnieuw verzadigen van pekel;
• de verschillende elektrolytische productieprocessen
(membraan, diafragma en kwik);
• De concentratie, zuivering, opslag en overslag van
caustische oplossing;
• Het koelen, drogen, zuiveren en vloeibaar maken
van chloor voorafgaand aan opslag en overslag;
• Het koelen, zuiveren en comprimeren van waterstof
voorafgaand aan opslag en overslag.
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De  gaat voor wat betreft de beste beschikbare
technieken met name in op de keuze tussen de verschillende elektrolytische productieprocessen en op de
mogelijkheden om deze processen te verbeteren.
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Het sterk toxische karakter van chloor is een belangrijke factor binnen de chlooralkali-industrie. In de
 wordt daarom ook ingegaan op:
• Procedures voor veiligheidsbeheer;
• Controle van opslag en overslag;
• Voorkomen van chloorverlies.

De  laat milieu- en veiligheidsaspecten die niet
rechtstreeks verband houden met de chlooralkalisector
buiten beschouwing. Het gaat dan bijvoorbeeld om de
milieuaspecten van koelsystemen en de emissies bij de
opslag en overslag van grondstoffen; hiervoor wordt
verwezen naar de horizontale  documenten voor
industriële koelsystemen en voor opslag en overslag van
bulkgoederen.
In de Nederlandse chlooralkalisector worden op het
moment van de publicatie van deze  zowel
membraancel-, kwikcel- als diafragma-celinstallaties
gebruikt. De  is dan ook in zijn geheel relevant bij
het verlenen van vergunningen op basis van de Wet
milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Conclusies en aanbevelingen

De implementatie van de  ‘Chlor-Alkali Manufacturing Industry’ in de Nederlandse regelgeving heeft er
toe geleid dat:
 De bijzondere regeling  van de NeR ‘Productie van
chloor’ is komen te vervallen en wordt vervangen
door de  en deze oplegnotitie,
 De  adviseert bij de W vergunningverlening
rekening te houden met de stand van de techniek
zoals in de  en deze oplegnotitie beschreven.
Aanvullend hierop geldt het volgende:
• Bestaande installaties moeten voor het jaar  zijn
omgeschakeld op een kwikvrij proces. Hiermee
wordt voldaan aan het  Besluit /. Dit
besluit stelt dat kwikcelinstallaties (zo snel als praktisch mogelijk en uiterlijk) voor  vervangen
moeten zijn door een kwikvrij proces; de in de 
gestelde tijdslimiet ‘gedurende de resterende levensduur’ dient dan ook in deze context te worden geïnterpreteerd;
• Voor zover emissies in de  niet uitdrukkelijk zijn
verbijzonderd, gelden de algemene bepalingen van
de NeR (meest recente versie) en het emissiebeleid
water ( ,  ).
Referenties

NeR
Nederlandse Emissierichtlijn Lucht

Vierde Nota Waterhuishouding, 
 mei  Handboek Wvo-vergunningverlening,
Commissie Integraal Waterbeheer,
mei 
PARCOM Decision / of  June 

Besluit / on reducing atmospheric emissions from
existing chlor-alkali plants, Paris
Commission, June 

Reference document on Best Available
Techniques in the Chlor-Alkali Manufacturing Industry, December 

3.5.1.2

Samenvatting BREF

Dit referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken in de chlooralkali-industrie is de
schriftelijke neerslag van een informatie-uitwisseling
die heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel ,
lid , van Richtlijn // van de Raad. Het document dient te worden beschouwd in het licht van de
inleiding, waarin de doelstellingen en het gebruik van
dit document worden beschreven.
De chlooralkali-industrie

De chlooralkali-industrie is de bedrijfstak die zich
bezighoudt met de productie van chloor (l) en alkali,
natriumhydroxide (a) of kaliumhydroxide (),
door middel van elektrolyse van een zoutoplossing. De
voornaamste technieken die bij de chlooralkaliproductie worden gebruikt, zijn kwik-, diafragma- en
membraancelelektrolyse, waarbij hoofdzakelijk natriumchloride (al) als voeding wordt gebruikt of in
mindere mate kaliumchloride (l) voor de productie
van kaliumhydroxide wordt gebruikt.
Het diafragmacelproces (Griesheim-cel, ) en het
kwikcelproces (Castner-Kellner-cel, ) werden beide
eind negentiende eeuw geïntroduceerd. Het
membraancelproces is van veel recenter datum ().
Elk van deze processen kent een verschillende methode
om de geproduceerde chloor bij de anode gescheiden te
houden van de , direct of indirect, geproduceerde caustische soda en waterstof bij de kathode. Op dit
moment wordt % van de mondiale chloorproductie
verkregen uit het chlooralkaliproces.

Natriumhydroxide wordt doorgaans geleverd als %
oplossing in water en kan lange tijd worden opgeslagen. Ook is het gemakkelijk te vervoeren (per spoor,
over land of water). De voornaamste toepassingsgebieden voor natriumhydroxide zijn op dit moment:
• chemicaliën: synthese van organische of anorganische verbindingen
• metallurgie, aluinaarde-/aluminiumindustrie
• pulp- en papierindustrie
• textielindustrie
• zepen, oppervlakte-actieve stoffen
• waterbehandeling
• verbruiksartikelen.
Verbruiks- en emissieniveaus
Een deel van het verbruik en de emissies is gemeenschappelijk voor alle processen in de chlooralkaliindustrie. Een ander deel is afhankelijk van het soort
celtechnologie dat is gebruikt, de zuiverheid van het
inkomende zout en de productspecificaties.
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Sinds  is de productie van chloor enorm toegenomen als gevolg van de snel groeiende vraag naar kunststoffen, met name  en polyurethanen. De productie
van chlooraromaten (bijv. chloorbenzeen voor fenolsynthese), propyleenoxide (chloorhydrineproces),
oplosmiddelen die gechloreerde koolwaterstoffen
bevatten en anorganische chloorverbindingen zijn
eveneens in belangrijke mate verantwoordelijk voor het
gestegen chloorverbruik na . De chloorproductie
van een land is een indicator voor het ontwikkelingsstadium waarin de chemische industrie van dat land
zich bevindt.

Chloor wordt op grote schaal gebruikt bij de synthese
van gechloreerde organische verbindingen. De
stuwende kracht achter de chlooralkaliproductie in de
meeste Europese landen is nog steeds vinylchloridemonomeer voor de synthese van . Het is moeilijk om
chloor op een economische manier op te slaan en te
vervoeren. Het wordt daarom meestal in de buurt van
verbruikers geproduceerd. Meer dan % van de
binnen de  geproduceerde chloor wordt op dezelfde
locatie of op nabijgelegen locaties voor andere chemische processen gebruikt.

NeR september 2004

De resterende chloorproductiecapaciteit in WestEuropa bestaat (juni ) voor % uit diafragmacelprocessen, voor % uit membraancelprocessen en
voor % uit overige processen.

De chlooralkalisector in Europa heeft zich geleidelijk
ontwikkeld en is geografisch gezien verspreid. Het feit
dat chloor en natriumhydroxide onvermijdelijk in
bijna gelijke hoeveelheden worden geproduceerd, is
voor de chlooralkali-industrie altijd een probleem
geweest. Beide producten worden voor zeer verschillende toepassingen gebruikt en zijn aan een verschillende marktdynamiek onderworpen. Het gebeurt
slechts zelden dat de vraag naar de twee producten
samenvalt. Europa is wat chloor betreft nagenoeg in
balans en was van oudsher de op een na grootste exporteur van caustische soda wereldwijd; op dit moment is
Europa netto-importeur van caustische soda.

3.5.1

De geografische spreiding van chlooralkaliprocessen
vertoont wereldwijd aanzienlijke verschillen (productiecapaciteit van chloor):
• West-Europa, voornamelijk kwikcelprocessen
(juni ): %
• Verenigde Staten, voornamelijk diafragmacelprocessen: %
• Japan, voornamelijk membraancelprocessen: >%

Wereldwijd bedroeg de productiecapaciteit voor chloor
in  circa  miljoen ton, waarvan ongeveer %
binnen de . In juni  bedroeg de chloorproductiecapaciteit in West-Europa , miljoen ton. % van
de mondiale chloorproductie is geconcentreerd in drie
regio’s, te weten Noord-Amerika, West-Europa en
Japan. Na een terugval begin  lijkt de productie in
West-Europa nu te zijn gestabiliseerd op een niveau
van rond  miljoen ton per jaar (, miljoen ton in
).

Als grondstoffen voor het productieproces worden
voornamelijk zout en water gebruikt; zuren en chemische neerslagmiddelen die worden gebruikt om onzuiverheden uit de toegevoerde pekel of de geproduceerde
chloor/caustische soda te halen; koelmiddelen (’s,
’s, ’s, ammoniak, enz.) voor het vloeibaar
maken en zuiveren van het geproduceerde chloorgas.
Het chlooralkali-proces heeft enorme hoeveelheden
elektriciteit nodig en er wordt dan ook veel elektrische
energie verbruikt.
De belangrijkste verontreinigingen die bij alle drie
elektrolytische processen voorkomen, zijn de uitstoot
van chloorgas in lucht en van vrije oxidanten in water,
afvalzuur, koelmiddelen en onzuiverheden afkomstig
uit het toegevoerde zout of pekel.
De meest zorgwekkende verontreinigende stof uit de
chlooralkali-industrie is kwik, een stof die specifiek is
voor de kwikceltechnologie. De proceskenmerken
maken dat kwik kan worden uitgestoten in lucht en
water, als afval en in de producten zelf. De totale
uitstoot van kwik in lucht, water en producten bedroeg
in  bij chlooralkali-installaties in West-Europa
, ton, voor de afzonderlijke installaties ligt de emissie
tussen ,–, g g/ton chloorcapaciteit.
Het grootste deel van de kwikverliezen komt echter in
de diverse soorten procesafval terecht. 
meldde voor  een totaal van  ton kwik in niet
hergebruikt vast afval. De hoeveelheid kwik in het
vaste afval per individuele installatie bedroeg in 
tussen de – g g/ton chloorcapaciteit. Deze gegevens zijn afkomstig van Euro Chlor (zie bijlage  van
het hoofddocument).

3.5.1

Momenteel bevindt zich zo’n . ton kwik in kwikcellen die worden gebruikt voor de chloorproductie
binnen de . Als installaties worden verbouwd of
gesloten, bestaat de kans dat er kwik vrijkomt in het
milieu. Op dit moment bestaat er in de Europese Unie
geen beleid of regelgeving over hoe om te gaan met
deze enorme hoeveelheid puur kwik.
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Het hoofdprobleem bij de diafragmatechnologie is
asbest. Zorgwekkend is zowel het feit dat werknemers
kunnen worden blootgesteld aan asbest, als dat er
asbest kan vrijkomen in het milieu.
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Op sommige plaatsen is de historische verontreiniging
van land en waterwegen met kwik en /’s afkomstig van kwik- en diafragmacelinstallaties , een groot
milieuprobleem. De verontreiniging is het gevolg van
de neerslag van kwik en de historische storting van
grafietslib, overgebleven na het gebruik van grafietanoden, en andere soorten afval op en rond de
installatielocaties.

Het membraancelproces kent een aantal inherente
ecologische voordelen vergeleken met de twee oudere
processen, omdat er geen kwik en geen asbest worden
gebruikt en omdat het qua energieverbruik het meest
efficiënte proces is. Ondanks deze voordelen verloopt
de overschakeling naar membraanceltechnologie in
West-Europa langzaam omdat de meeste bestaande
chloorinstallaties uit de jaren zeventig dateren en deze
installaties een levensduur van  tot  jaar hebben.
Daarnaast er is geen behoefte geweest aan nieuwe
productiecapaciteit. Bovendien is het gebruik van
nieuwe technieken niet door wetgeving bespoedigd.
In het kader van deze paragraaf moet ook uitdrukkelijk
worden gewezen op het belang van veiligheidsaspecten
als het gaat om de productie, de verwerking en de
opslag van chloor.
Conclusies omtrent de beste beschikbare
technieken

De membraantechnologie wordt beschouwd als de
beste beschikbare techniek voor de productie van
chlooralkali. Ook de diafragmatechnologie kan worden
aangemerkt als beste beschikbare techniek, mits er geen
asbest wordt gebruikt. Het totale energieverbruik bij
gebruik van de beste beschikbare technieken voor de
productie van chloorgas en % caustische soda is
minder dan . kWh () per ton chloor exclusief
het vloeibaar maken van chloor en minder dan
. kWh () per ton chloor inclusief het vloeibaar
maken van chloor en verdamping.
Alle installaties met celprocessen
De beste beschikbare technieken voor de vervaardiging
van chlooralkali bevatten de volgende maatregelen:
• Gebruik van beheerssystemen om de risico’s voor het
milieu, de gezondheid en de veiligheid bij exploitatie
van een chlooralkali-installatie te beperken. Het risiconiveau moet naar nul neigen. De beheerssystemen
moeten de volgende onderdelen omvatten:
– opleiding van personeel
– vaststelling en evaluatie van belangrijke gevaren
– instructies voor een veilig gebruik
– opstellen van plannen voor noodgevallen en registratie van ongevallen en bijna-ongevallen
– continue verbetering inclusief terugkoppeling en
kennis door ervaring.
• Een chloordestructie-eenheid, ontworpen voor het
absorberen van de gehele cellenzaalproductie bij
storingen in het productieproces tot het moment dat
de installatie kan worden stopgezet. De chloorabsorptie-eenheid zorgt ervoor dat er in noodsituaties
en/of bij een onregelmatige werking van de installatie geen chloorgas kan vrijkomen.
De absorptie-eenheid moet in het slechtst denkbare
geval het chloorgehalte in het uitgestoten gas tot een
waarde onder  mg/m kunnen verlagen.

Alle chloorhoudende afgasstromen moeten naar de
chloorabsorptie-eenheid worden geleid. De emissie van
chloor in lucht bij gebruik van de beste beschikbare
technieken bij normaal bedrijf is minder dan  mg/m
bij gedeeltelijk vloeibaar maken van chloorgas en
minder dan  mg/m bij volledigvloeibaar maken van
chloorgas.
Vanuit de chloordestructie-eenheid mag geen systematische lozing van hypochloriet in water plaatsvinden.
• Minimaliseren van het verbruik/vermijden van de
lozing van zwavelzuur door middel van een of meer
van de volgende opties of vergelijkbare systemen:
– herconcentratie in gesloten verdampers op de
locatie
– gebruikmaken van het afvalzuur voor beheersing
van de p in proces- en afvalwaterstromen
– verkoop van het afvalzuur aan een afnemer die
deze kwaliteit zuur accepteert
– terugbrengen van het afvalzuur naar een zwavelzuurproducent voor herconcentratie.
Als de herconcentratie van zwavelzuur in gesloten
circuit verdampers op de installatielocatie plaatsvindt,
kan het verbruik worden teruggebracht tot , kg zuur
per ton geproduceerde chloor.
• Minimalisering van de lozing van vrije oxidanten in
water door toepassing van:
– vast bed katalytische reductie
– chemische reductie
– een andere methode met een vergelijkbaar
rendement.

Diafragmacelinstallaties met asbest
De beste beschikbare techniek voor diafragmacelinstallaties met asbest is de omschakeling op de membraanceltechnologie of, als aan het criterium van het energieverbruik wordt voldaan, het gebruik van
diafragmacellen zonder asbest.
Gedurende de resterende levensduur van de diafragmacelinstallaties met asbest moeten alle mogelijke maatregelen worden genomen ter bescherming van het
milieu in zijn geheel. In hoofdstuk . wordt nader
ingegaan op de beschikbare technieken voor het voorkomen en/of reduceren van emissies, afval en het energieverbruik bij diafragmacelinstallaties met asbest.
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De zuurgraad van het anolyt is een ontwerpparameter
van membraancelinstallaties en kan niet worden aangepast zonder gevolgen voor de werking van de
membraancel. Indien niet voor deze optie wordt gekozen, kan een chloraatontleder nodig zijn om het
chloraat vóór het spuien te verwijderen. Het chloraatniveau bij gebruik van de beste beschikbare technieken

Gedurende de resterende levensduur van de kwikcelinstallaties moeten alle mogelijke maatregelen worden
genomen ter bescherming van het milieu in zijn geheel.
Bij de best presterende kwikcelinstallaties komt er jaarlijks gemiddeld tussen de ,–, g kwik per ton
chloorcapaciteit terecht in lucht, water en producten.
Het meeste kwik komt in de diverse soorten procesafval terecht. Er zijn maatregelen nodig om de huidige
en toekomstige kwikemissies ten gevolge van hantering, opslag, behandeling en storten van met kwik
verontreinigd afval tot een minimum terug te brengen.
De ontmanteling van kwikcelinstallaties moet zodanig
worden uitgevoerd dat er tijdens en na de uitbedrijfname van de installatie geen schadelijke gevolgen voor
het milieu zijn en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is. In hoofdstuk . wordt nader ingegaan op
de beschikbare technieken voor het voorkomen en/of
reduceren van emissies, de hantering en de behandeling
van afval, het energieverbruik, de ontmanteling van
kwikcelinstallaties en de omschakeling op de
membraanceltechologie.
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Membraancelinstallaties
De beste beschikbare technieken voor membraancelinstallaties bevatten de volgende maatregelen:
• Minimalisering van de lozing van chloraat en
bromaat in water door gebruik te maken van:
– een zuur milieu in het anolyt (p -) om de
vorming van chloraat (l-) en bromaat (r-)
tot een minimum te beperken
– destructie van chloraat in het pekelcircuit om het
chloraat vóór het spuien te verwijderen.

Kwikcelinstallaties
De beste beschikbare techniek voor kwikcelinstallaties
is de omschakeling op de membraanceltechnologie.

3.5.1

De uitstoot van vrije oxidanten in het water bij gebruik
van de beste beschikbare technieken bedraagt minder
dan  mg/l. Bij het kiezen van de destructiemethode
moet worden gekeken naar de effecten op het milieu in
zijn geheel.
• Gebruik van tetrachloorkoolstofvrije processen voor
het vloeibaar maken en zuiveren van chloor.
• Waterstof moet als chemische stof of als brandstof
worden gebruikt om hulpbronnen te behouden.

in het brijncircuit bedraagt - g/l en het bromaatniveau - mg/l (let op dat het bromaatniveau afhankelijk is van het bromideniveau in het zout).
• Juiste verwerking van gebruikte membranen en
pakkingen.

3.5.2

Productie van ijzer en staal

Deze oplegnotitie is vastgesteld op  september 
3.5.2.1

Oplegnotitie

Inleiding

Status oplegnotitie
Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener
te ondersteunen bij de toepassing van het  referentie
() document voor de productie van ijzer en staal
(versie van december ). Hierin worden het toepassingsgebied van de , de veranderingen in de
Nederlandse regelgeving en de relatie tussen deze 
en andere relevante regelgeving beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met het 
document gelezen worden.
Status BREF
De  heeft een vergelijkbare status als de NeR en
 aanbevelingen; er mag alleen gemotiveerd van
worden afgeweken (voor meer informatie wordt verwezen naar de NeR (§.) en het Handboek vergunningverlening).
Toepassingsgebied

De  heeft betrekking op de ijzer- en staalproductie
in geïntegreerde staalfabrieken en op de staalproductie
in vlamboogovens.
Bij de productie van ijzer en staal kunnen de volgende
processen een rol spelen:
• Het sinteren van ijzererts in de sinterfabriek;
• Het pelletiseren van ijzererts in de pelletfabriek;
• Het verkooksen van steenkool in de cokesfabriek;
• De productie van ruwijzer in de hoogovens;
• De productie van staal in de oxystaalfabriek;
• Het blokgieten of continugieten.

3.5.2

De staalproductie in vlamboogovens omvat het smelten van het staal uit staalschroot in een vlamboogoven
en het gieten (blokgieten of continugieten).
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De belangrijkste milieuaspecten van de ijzer en staalproductie zijn emissies naar de lucht, de productie van
vaste afvalstoffen en bijproducten, het energieverbruik
en de emissies naar water. De  gaat hier per proces
uitgebreid op in.
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De  laat milieu- en veiligheidsaspecten die niet
rechtstreeks verband houden met de productie van ijzer
en staal buiten beschouwing. Het gaat dan bijvoorbeeld om de milieuaspecten van koelsystemen. Hiervoor wordt verwezen naar het horizontale  document voor industriële koelsystemen. Ook aspecten die
overwegend lokaal van aard zijn, zoals geluid, trilling,
geur, bodemverontreiniging en veiligheid, worden niet
in detail behandeld in de .

Een hoofdstuk van de  is gewijd aan alternatieve
processen voor de productie van ijzer en staal (directe
reductie en smeltreductie).
Op het moment van publicatie van deze  wordt in
Nederland zowel via de geïntegreerde route als via de
vlamboogoven ijzer en staal geproduceerd. De  is
dan ook in zijn geheel relevant bij het verlenen van
vergunningen op basis van de Wet milieubeheer en de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Conclusies en aanbevelingen

De implementatie van de  ‘Production of Iron and
Steel’ in de Nederlandse regelgeving leidt ertoe dat:
 De volgende NeR bijzondere regelingen vervallen:
– ‘a Productie van ruwijzer; Sinteren van ijzererts’
– ‘b Productie van ruwijzer; Pelletiseren van
ijzererts’
– ‘c Productie van ruwijzer; Hoogovens’
– ‘d Productie van oxystaal’
– ‘ Cokesfabrieken’
 Bij het nemen van besluiten op basis van de Wet
milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren rekening moet worden gehouden met de
beste beschikbare technieken zoals in de 
beschreven.
Aanvullend hierop geldt het volgende:
Voor zover emissies in de  niet uitdrukkelijk zijn
verbijzonderd, gelden de bepalingen van de NeR
(meest recente versie) en het emissiebeleid water (
,  ). De negatieve milieugevolgen van
onder andere de op- en overslag van kolen, erts,
schroot en (gevaarlijke) afvalstoffen worden niet in
detail behandeld in de . Voor de vergunningverlening kan bij dit onderdeel de bijzondere regeling uit de
NER:‘stofemissie bij verwerking, bereiding, transport,
laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige
goederen’ worden gehanteerd.
• Op enkele plaatsen in de  (pagina , punt 
en ; pagina , punt ; pagina , punt ) wordt
gesproken over omstandigheden, waarin het onwaarschijnlijk is dat aan de milieunormen wordt voldaan.
In de Nederlandse situatie geldt dit in ieder geval in
die situaties waar de luchtkwaliteitsnormen overschreden worden en/of de nationale doelstellingen
voor een stof niet worden gehaald.
• Proces- en stookinstallaties die gebruikt worden in
de ijzer en staalindustrie vallen bij het inwerking
treden daarvan onder de v x emissiehandel
Referenties

NeR
Nederlandse Emissierichtlijn Lucht

Vierde Nota Waterhuishouding, 
 mei  Handboek Wvo-vergunningverlening,
Commissie Integraal Waterbeheer,
mei 

Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel,
December 

3.5.2.2

Samenvatting BREF

Dit referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken in de ijzer- en staalindustrie is de
schriftelijke neerslag van een informatie-uitwisseling
die heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel ,
lid , van Richtlijn // van de Raad. Het document dient te worden beschouwd in het licht van de
inleiding, waarin de doelstellingen en het gebruik van
dit document worden beschreven.
Wat wordt er beschreven
Het beschrijft milieuaspecten van de ijzer- en staalproductie in geïntegreerde staalfabrieken (sinterfabrieken,
pelletfabrieken, kooksfabrieken, hoogovens en
oxystaalfabrieken, inclusief continugieten of blokgieten) en van de staalproductie in vlamboogovens.
De ferrometaalverwerking na de gietfase wordt in dit
document niet behandeld.
Voorgelegde gegevens
De belangrijkste milieuaspecten in verband met de
ijzer- en staalproductie hebben te maken met de emissie naar lucht en met vaste afvalstoffen en bijproducten. De belangrijkste emissies in water worden in deze
sector gevormd door de emissie van afvalwater uit
kooksfabrieken, hoogovens en oxystaalovens.

Hoofdstuk  bevat de conclusies en aanbevelingen.
Algemene informatie
IJzer en staal zijn belangrijke producten, die op grote
schaal worden gebruikt. De productie van ruwstaal in
de Europese Unie bedroeg in  , miljoen ton,
wat overeenkomt met ongeveer % van de wereldproductie.
In de  wordt ongeveer twee derde van het ruwstaal
geproduceerd op  locaties via het hoogoventraject en
ongeveer een derde in  vlamboogovens.
In  werkten er circa . mensen in de ijzer- en
staalindustrie en daarnaast nog grote aantallen in daarvan afhankelijke bedrijfstakken, zoals de bouw, de
automobielindustrie, de werktuigbouw, enz.
IJzer- en staalproductie
De ijzer- en staalindustrie is een zeer materiaal- en
energie-intensieve bedrijfstak. Meer dan de helft van de
bulkinvoer verlaat de fabrieken in de vorm van afvoergassen en vaste afvalstoffen/bijproducten. De meest
relevante emissies zijn die in lucht. De emissie uit
sinterfabrieken vormt, wat de meeste verontreinigende
stoffen betreft, het grootste deel van de totale emissie.
Hoewel er veel moeite is gedaan om de emissie terug te
dringen, is de bijdrage van de sector aan de totale emissies in lucht in de  voor een aantal verontreinigende
stoffen aanzienlijk, met name voor bepaalde zware
metalen en /. Het percentage hergebruikte vaste
afvalstoffen en bijproducten is in het verleden al flink
gestegen, maar er worden nog steeds aanzienlijke
hoeveelheden afgevoerd als stortmateriaal.
De informatie over de voornaamste productie-installaties in geïntegreerde staalfabrieken (zie boven) en voor
de staalproductie in vlamboogovens begint met een
beknopte beschrijving van de toegepaste processen en
technieken, dit tot een goed begrip van zowel de
milieuproblemen als de overige informatie.

7

De algemene informatie omvat statistische gegevens
over de ijzer- en staalproductie in de , geografische
verdeling, economische en werkgelegenheidsaspecten
alsmede een ruwe schatting van de totale milieueffecten
van de sector. Wegens de complexiteit van geïntegreerde
staalfabrieken wordt er eerst een globaal overzicht gegeven (hoofdstuk ) voordat er volledige informatie volgt
over de voornaamste productiefasen, te weten:
• sinterfabrieken (hoofdstuk )
• pelletfabrieken (hoofdstuk )
• kooksfabrieken (hoofdstuk )
• hoogovens (hoofdstuk )
• oxystaalproductie, inclusief gieten (hoofdstuk )

Ten slotte wordt er, om het beeld volledig te maken,
informatie gegeven over nieuwe/alternatieve technieken voor de productie van ijzer (hoofdstuk ).
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Structuur van het document
Globaal bestaat de structuur van dit -document
uit drie hoofddelen:
• Algemene informatie over de sector
• Informatie over geïntegreerde ijzer- en staalfabrieken
• Informatie over de productie van staal in vlamboogovens

De productie van staal in vlamboogovens is volstrekt
verschillend van die in een geïntegreerde staalfabriek en
komt daarom aan de orde in een apart hoofdstuk
(hoofdstuk ).

3.5.2

Het wekt derhalve geen verbazing dat er over deze
aspecten als zodanig goede informatie beschikbaar is,
maar dat is slechts in beperkte mate het geval voor wat
betreft de emissie van geluid en trillingen en maatregelen om deze te minimaliseren. Hetzelfde geldt voor
bodemvervuiling, gezondheid & veiligheid en ook voor
effecten op de natuur. Bovendien is er weinig informatie beschikbaar over de monsternamemethoden, analysemethoden, tijdsintervallen, berekeningswijzen en
referentieomstandigheden die als basis voor de voorgelegde gegevens zijn gebruikt.

Met ‘volledige informatie’ wordt bedoeld alle informatie voor de betreffende productiefasen volgens de voorgeschreven algemene structuur voor -referentiedocumenten over de beste beschikbare technieken. Een
dergelijk overzicht van informatie per installatie wordt
gegeven om de bruikbaarheid van het document in de
praktijk te verhogen.

De gegevens over emissie en verbruik schetsen een
gedetailleerd beeld van de input- en outputmassastromen, geordend op medium (lucht, water, bodem) en
op energie- en lawaaiaspecten (voor sinterfabrieken:
tabel .; voor pelletfabrieken: tabel .; voor kooksfabrieken: tabellen . en .; voor hoogovens: tabel .;
voor oxystaalproductie en gieten: tabel .). Al deze
gegevens zijn afkomstig van bestaande installaties en
zijn onontbeerlijk voor de evaluatie van de beschreven
technieken die dienen te worden bestudeerd voor de
bepaling van de beste beschikbare techniek. Bij de
beschrijving van deze technieken wordt een bepaalde
structuur aangehouden (beschrijving, belangrijkste
gerealiseerde emissieniveaus, toepasbaarheid, crossmedia-effecten, referentiefabrieken, operationele gegevens, belangrijkste reden voor implementatie, economische aspecten, literatuur), die eindigt met conclusies
betreffende de vraag wat de beste beschikbare techniek
is. Deze conclusies zijn gebaseerd op een beoordeling
door experts in de .
Beste beschikbare technieken voor
sinterfabrieken (hoofdstuk 4)

3.5.2

Sinter vormt als product van een agglomeratieproces
van ijzerhoudende materialen een belangrijk bestanddeel van de charge van hoogovens. Het meest relevante
milieuaspect is de emissie van rookgassen uit de sinterband; deze gassen bevatten een groot aantal verontreinigende stoffen, zoals stof, zware metalen, , l, ,
 en organische chloorverbindingen (zoals ’s en
/). De meeste technieken die worden beschreven
in verband met de bepaling van de beste beschikbare
technieken, hebben dan ook betrekking op het terugdringen van de emissies in lucht. Hetzelfde geldt voor
de conclusies; derhalve zijn de belangrijkste parameters
stof en /.
Wat sinterfabrieken betreft, worden de volgende technieken of combinaties van technieken beschouwd als
beste beschikbare technieken.
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 Rookgasontstoffing door toepassing van:
– Geavanceerde elektrostatische precipitatie ()
(bewegende elektrode , -pulssysteem, hoogspannings- …) of
– elektrostatische precipitatie plus doekfilter of
– voorontstoffing (bijvoorbeeld  of cyclonen)
plus hogedrukgaswasser.
Met behulp van deze technieken zijn bij normaal
bedrijf stofemissieconcentraties < mg/m haalbaar. Bij toepassing van een doekfilter zijn emissies
van – mg/m haalbaar.
 Rookgasrecirculatie, indien sinterkwaliteit en geproduceerde hoeveelheid sinter niet sterk afnemen,
door:
– recirculatie van een deel van het rookgas afkomstig
van het gehele oppervlak van de sinterband, of
– gesegmenteerde rookgasrecirculatie

 Minimalisering van /-emissies door:
– Toepassing van rookgasrecirculatie;
– Reiniging van rookgas afkomstig van sinterband;
– gebruik van fijngaswassystemen, waarden <, ng
-/m zijn gerealiseerd.
– Doekfiltratie met toevoeging van bruinkoolpoeder
leidt eveneens tot lage /-emissies (reductie
>%, ,–, ng -/m. – deze waarden zijn
gebaseerd op een willekeurig monster, genomen
gedurende  uur en bij constante omstandigheden).
 Minimalisering van emissie van zware metalen door:
– Gebruik van fijngaswassers om in water oplosbare
chloriden van zware metalen, en dan met name
loodchloride(n), te verwijderen met een rendement van meer dan %, of door gebruikmaking
van een doekfilter onder toevoeging van kalk;
– Voorkomen dat stof uit het laatste -veld teruggevoerd wordt naar de sinterband; storting van dit
stof op een beveiligde stortplaats (waterdichte
ondergrond, opvang en behandeling van percolatiewater), eventueel na waterextractie en precipitatie van zware metalen, teneinde de te storten
hoeveelheid zo veel mogelijk te beperken.
 Minimalisering hoeveelheid vaste afvalstoffen door:
– Recycling van ijzer- en koolstofhoudende bijproducten afkomstig van de geïntegreerde fabrieken,
rekening houdend met het oliegehalte van de
afzonderlijke bijproducten (<,%).
– Voor het beperken van de hoeveelheid vaste afvalstoffen worden de volgende technieken in afnemende prioriteitsvolgorde beschouwd als de beste
beschikbare technieken:
– Zo weinig mogelijk afval produceren
– Selectieve terugvoer naar het sinterproces
– Indien intern hergebruik belemmerd wordt, moet
gekeken worden naar mogelijkheden voor extern
hergebruik
– Indien elke vorm van hergebruik belemmerd
wordt, is storting op een gecontroleerde stortplaats, gecombineerd met het afvalreductieprincipe, de enige mogelijkheid.
 Verlaging van het koolwaterstofgehalte van het
toevoermateriaal en vermijding van antraciet als
brandstof.
– Bij gerecyclede bijproducten/residuen zijn oliegehalten van <,% haalbaar.
 Terugwinning van nuttige warmte:
– Nuttige warmte kan teruggewonnen worden uit
het rookgas dat afkomstig is van de sinterkoeler. In
sommige gevallen is het mogelijk deze warmte
terug te winnen uit het rookgas dat afkomstig is
van het sinterrooster. Rookgasrecirculatie kan ook
gezien worden als een vorm van terugwinning van
nuttige warmte.

 Minimalisering van de -emissie door bijvoorbeeld:
– Verlaging van de zwavelinput (gebruik van kooksbries met een laag zwavelgehalte en minimalisering van het verbruik van kooksbries, gebruik van
ijzererts met een laag zwavelgehalte); indien deze
maatregelen genomen worden, zijn emissieconcentraties < mg /m haalbaar.
– Natte ontzwaveling van het rookgas; een vermindering van de -emissies >% en van de emissieconcentraties < mg /m worden
daardoor haalbaar.
Vanwege de hoge kosten is natte ontzwaveling van
rookgas alleen vereist onder omstandigheden
waarin het onwaarschijnlijk is dat anders aan de
milieunormen wordt voldaan.
 Minimalisering van de x-emissie door bijvoorbeeld:
– rookgasrecirculatie
– rookgasdenitrificatie door:
– regeneratief actief kool proces ()
– selectieve katalytische reductie.
Vanwege de hoge kosten wordt rookgasdenitrificatie alleen toegepast onder omstandigheden waarin
het onwaarschijnlijk is dat anders aan de milieunormen wordt voldaan.
Emissies in water (niet koelwater)
– Deze zijn alleen relevant wanneer spoelwater
wordt gebruikt of wanneer gebruik gemaakt wordt
van een gaswassysteem. In die gevallen moet het
afvalwater gezuiverd wordendoor middel van
precipitatie van zware metalen, neutralisatie en
zandfiltratie. -concentraties < mg /l en
concentraties zware metalen <, mg/l (d, r, u,
g, i, b, n) worden behaald.
Wanneer het ontvangende water zoet is, moet op
het zoutgehalte worden gelet.
Koelwater kan worden hergebruikt.
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Pelletisering is een ander proces om ijzerhoudende
materialen te agglomereren . Terwijl sinter om verschillende redenen bijna altijd in de staalfabriek wordt
geproduceerd, worden pellets voornamelijk op de
mijnlocatie of in de daarbij behorende verschepingshaven geproduceerd. In de  is er dan ook slechts één
pelletfabriek als onderdeel van een geïntegreerde staalfabriek, terwijl er vier zelfstandige fabrieken zijn. Ook
voor deze installaties is de emissie in lucht het belangrijkste milieuaspect. Als gevolg daarvan hebben de
meeste technieken die worden beschreven in verband
met de bepaling van de beste beschikbare technieken,
betrekking op de emissies in lucht, hetgeen ook het
geval is bij de conclusies.

NeR september 2004

Beste beschikbare technieken voor
pelletfabrieken (hoofdstuk 5)

 Efficiënte verwijdering van vaste deeltjes, , l en
, uit het rookgas van de hardingslijn door:
– Gaswassing of
– Semidroge ontzwaveling gevolgd door ontstoffing
(bijvoorbeeld gassuspensie absorptie []) of een
andere techniek met dezelfde efficiëntie.
Het haalbare verwijderingsrendement voor deze
verbindingen is:
– Vaste deeltjes: %; overeenkomend met een haalbare concentratie van < mg stof/m
– : >%; overeenkomend met een haalbare
concentratie van < mg /m
– : >%; overeenkomend met een haalbare
concentratie van  mg /m
– l: >%; overeenkomend met een haalbare
concentratie van < mg l/m
 De emissie in water uit gaswassers wordt geminimaliseerd door middel van waterkringloopsluiting, precipitatie van zware metalen, neutralisatie en zandfiltratie.
 In het proces geïntegreerde x-reductie:
Het ontwerp van de installatie dient te zijn geoptimaliseerd voor de terugwinning van nuttige warmte
en een lage x-emissie uit alle verbrandingsgedeelten (hardingslijn, indien van toepassing, en drogers
bij vergruizers).
In één installatie, van het type ‘roosteroven’, dat
gebruik maakt van magnetieterts, zijn emissies
< g x/t pellets behaald. In andere installaties
(bestaande of nieuwe, van hetzelfde of ander type,
met dezelfde of andere grondstoffen), moeten er op
de specifieke situatie toegesneden oplossingen
worden ontwikkeld; de haalbare x-reductie kan
per locatie verschillen.
 Minimalisering van end-of-pipe x-emissies door
middel van nageschakelde technieken:
Selectieve katalytische reductie of een andere techniek met een x-reductie van ten minste %.
Vanwege de hoge kosten moet rookgasdenitrificatie
alleen worden overwogen onder omstandigheden
waarin het onwaarschijnlijk is dat anders aan de
milieunormen wordt voldaan; op het moment van
schrijven zijn dergelijke installaties nog in geen
enkele commerciële pelletfabriek operationeel.
 Minimalisering van vaste afvalstoffen/bijproducten:
De volgende technieken worden in afnemende prioriteitsvolgorde beschouwd als de beste beschikbare
technieken:
– Zo weinig mogelijk afval produceren
– Effectief gebruik (recycling of hergebruik) van
vaste afvalstoffen/bijproducten
– Gecontroleerde verwerking van niet vermijdbare
afvalstoffen/bijproducten.
 Terugwinning van nuttige warmte;
In de meeste pelletfabrieken wordt al een groot deel
van de energie teruggewonnen. Voor verdere verbeteringen zijn gewoonlijk op de specifieke situatie toegesneden oplossingen noodzakelijk.

3.5.2

In principe zijn de onder de punten  tot en met 
beschreven technieken zowel toepasbaar op nieuwe als
op bestaande installaties, rekening houdend met het in
de inleiding gestelde.

Wat pelletfabrieken betreft, worden de volgende technieken of combinaties van technieken beschouwd als
beste beschikbare technieken.

In principe zijn de onder de punten  tot en met 
beschreven technieken zowel toepasbaar op nieuwe als
op bestaande installaties, rekening houdend met het in
de inleiding gestelde.
Beste beschikbare technieken voor
kooksfabrieken (hoofdstuk 6)

3.5.2

Kooks is nodig als primair reductans in hoogovens.
Ook voor kooksfabrieken geldt dat de emissie in lucht
het meest significant is. Een groot deel hiervan valt
echter onder de noemer vluchtige emissie uit diverse
bronnen, zoals lekkende deksels, oven- en planeerdeuren, klimpijpen en emissies bij bepaalde bewerkingen,
zoals het vullen van de oven, het uitstoten van kooks en
blussen van de kooks. Bovendien ontstaan er vluchtige
emissies in de reinigingsinstallatie voor kooksovengas.
De voornaamste bron van emissie in lucht is het rookgas van het ondervuringsysteem. Vanwege deze bijzondere emissiesituatie is voor een goed begrip gedetailleerde informatie verzameld. De meeste technieken die
worden beschreven in verband met de bepaling van de
beste beschikbare technieken, hebben dan ook betrekking op het minimaliseren van de emissies in lucht.
Daarbij is de nadruk gelegd op een soepele en ononderbroken werking en op het onderhoud van kooksfabrieken, een aspect dat essentieel blijkt te zijn.
Ontzwaveling van kooksovengas om de emissie van 
te minimaliseren, is een maatregel die een hoge prioriteit heeft, niet alleen bij de kooksfabriek zelf, maar ook
bij andere installaties waarin het kooksovengas als
brandstof wordt gebruikt.
Verwerking van afvalwater is een ander belangrijk
aandachtpunt voor kooksfabrieken. Gedetailleerde informatie hierover biedt, samen met een beschrijving
van technieken om de emissies in water te minimaliseren, een helder beeld.
De conclusies weerspiegelen de hiervoor genoemde
aspects. Het verdient derhalve vermelding dat het
droog blussen van kooks in het algemeen niet als de
beste beschikbare techniek wordt beschouwd, maar
alleen onder bepaalde omstandigheden.
Wat kooksfabrieken betreft, worden de volgende technieken of combinaties van technieken beschouwd als
beste beschikbare technieken.
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 Algemeen:
– Intensief onderhoud van kooksovens, ovendeuren,
afdichtingen van deurkozijnen, klimpijpen, vulopeningen en andere uitrusting (een systematisch
programma wordt uitgevoerd door speciaal opgeleid onderhoudspersoneel);
– Reiniging van deuren, afdichtingen van deurkozijnen, vulopeningen plus deksels en klimpijpen na
gebruik.
– Handhaving van een vrije gasstroom in de kooksovens.

 Laden:
– Vullen met laadwagens.
Integraal gezien verdienen ‘rookloos’ laden of
opeenvolgend laden met dubbele klimpijpen of
verbindingspijpen de voorkeur, omdat alle gassen
en vaste deeltjes dan als onderdeel van de reiniging
van kooksovengas worden behandeld. Als de
gassen echter buiten de kooksoven worden verwijderd en gereinigd, verdient laden met behandeling
van de verwijderde gassen op de grond de voorkeur. De reiniging dient te bestaan uit doeltreffende afzuiging gevolgd door verbranding en
doekfiltratie. Emissies van vaste deeltjes van < g/t
kooks zijn haalbaar.
 Verkooksen:
Een combinatie van de volgende maatregelen:
– Gelijkmatige, ongestoorde bedrijfsvoering van de
kooksovens, waarbij sterke temperatuurswisselingen worden voorkomen;
– Het gebruik van deuren met veerbelasting en flexibele afsluiting of deuren met afdichtingsstrip (in
het geval van ovens die lager zijn dan  m en goed
worden onderhouden), waarmee het volgende kan
worden behaald:
<% zichtbare emissies (frequentie van lekken
vergeleken met het totaal aantal deuren) via alle
deuren in nieuwe fabrieken en
<% zichtbare emissies via alle deuren in
bestaande fabrieken.
– Met een waterslot afgedichte klimpijpen, waarmee
<% zichtbare emissies kan worden behaald
(frequentie van lekken vergeleken met het totaal
aantal klimpijpen) via alle pijpen;
– Het verzegelen van vulopeningen met een kleisuspensie (of ander geschikt afdichtmateriaal),
waarmee <% zichtbare emissies kan worden
behaald (frequentie van lekken vergeleken met het
totaal aantal openingen) via alle openingen;
– Planeerdeuren met een afdichtende pakking,
waarmee <% zichtbare emissies kan worden
behaald.
 Stoken:
– Het gebruik van ontzwaveld kooksovengas ()
– Voorkoming van lekkage tussen kooksoven en
verbrandingskamers door ordelijke bedrijfsvoering
van de kooksovens en
– Reparatie van lekkage tussen kooksovens en
verbrandingskamers en
– Gebruik van technieken die lage x-emissies
veroorzaken bij de bouw van nieuwe batterijen,
zoals getrapte verbranding (bij nieuwe/gemoderniseerde fabrieken zijn emissies in de orde van
respectievelijk – g/t kooks en –
mg/m haalbaar).
– Vanwege de hoge kosten wordt rookgasdenitrificatie (bijvoorbeeld ) alleen toegepast in nieuwe
fabrieken onder omstandigheden waarin het
onwaarschijnlijk is dat anders aan de milieunormen wordt voldaan.

Afvalwaterzuivering:
Biologische afvalwaterzuivering met geïntegreerde
nitrificatie/denitrificatie, waarmee
het volgende wordt behaald:
– -verwijdering:
>%
– Sulfide:
<, mg/l
–  ( van Borneff ):
<, mg/l
<, mg/l
–  -:
– Fenolen:
<, mg/l
< mg/l
– Som van +, - en -:
– Zwevende stoffen:
< mg/l
Deze concentraties zijn gebaseerd op een specifiek
afvalwaterdebiet van , m/t kooks.
In principe zijn de onder de punten  tot en met 
beschreven technieken zowel toepasbaar op nieuwe als
op bestaande installaties, rekening houdend met het in
de inleiding gestelde, behalve wat low-x technieken
betreft (alleen voor nieuwe fabrieken).
Beste beschikbare technieken voor hoogovens
(hoofdstuk 7)

De hoogoven blijft verreweg het belangrijkste proces
voor de productie van ruwijzer uit ijzerhoudende materialen. Vanwege de grote invoer van reductans (hoofdzakelijk kooks en steenkool) verbruikt dit proces het
grootste deel van de energie-invoer van een geïntegreerde staalfabriek.
Er treden relevante emissies naar alle media op, en deze
worden in detail beschreven. De technieken die worden beschreven in verband met de bepaling van de
beste beschikbare technieken, hebben dan ook betrekking op al deze aspecten, inclusief het minimaliseren van de energie-invoer. De conclusies die daarop
volgen, hebben voornamelijk betrekking op het terugdringen van de hoeveelheid stof uit het ovenhuis, de
verwerking van afvalwater afkomstig van de wassing
van hoogovengas, het hergebruik van slak en
stof/bezinksel, en ten slotte het minimaliseren van de
energie-invoer en het hergebruik van hoogovengas.
Wat hoogovens betreft, worden de volgende technieken of combinaties van technieken beschouwd als beste
beschikbare technieken.
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 Terugwinning van hoogovengas;
 Directe injectie van reductans;
een poederkoolinjectie van  kg/t ruwijzer heeft
zich bijvoorbeeld al in de praktijk bewezen, maar
grotere injecties zouden heel goed mogelijk kunnen
zijn.
 Terugwinning van energie uit de hoogovengasdruk,
indien aan de daarvoor noodzakelijke voorwaarden
is voldaan;
 Windverhitters:
– emissieconcentraties van stof < mg/Nm en van
x < mg/m (gerelateerd aan een zuurstofgehalte van %) zijn haalbaar
– energiebesparing waar het ontwerp dat toelaat
 Gebruik van teervrije gootbekledingen;

3.5.2

 Uitstoten:
– Afzuiging met een (ingebouwde) kap op de kookstransportmachine, behandeling van het afgezogen
gas met een doekfilter op de grond en het gebruik
van een éénpuntsbluswagen om minder dan  g
stof/t kooks te bereiken (emissies uit de schoorsteen).
 Blussen:
– Nat blussen met minimale emissies, waarbij
minder dan  g stof/t kooks ontstaat (bepaald
volgens de -methode). Het gebruik van proceswater dat sterk verontreinigd is met organische
stoffen (zoals onbehandeld kooksovenafvalwater ,
afvalwater met hoge concentraties koolwaterstoffen, enz.) als bluswater wordt vermeden.
– Droog blussen van kooks (coke dry quenching,
) met terugwinning van nuttige warmte en
verwijdering met behulp van een doekfilter van
stof dat vrijkomt bij het vullen, hanteren en zeven.
In het licht van de huidige energietarieven in de
 beperkt de ongunstige verhouding tussen
instrument/bedrijfskosten en milieuverdiensten
sterk de toepasbaarheid van . Bovendien moet
er voor de teruggewonnen energie een toepassingsmogelijkheid bestaan.
 Ontzwaveling van kooksovengas:
– Ontzwaveling door middel van absorptiesystemen
(het -gehalte van gereinigde gas is
– mg /m) of
– Oxidatieve ontzwaveling (< mg /m),
mits de cross-media-effecten met betrekking tot
toxische verbindingen grotendeels zijn beperkt.
 Gasdichte bedrijfsvoering van de gasreinigingsinstallatie.
Alle maatregelen die praktisch gasdichte bedrijfsvoering van de gasreinigingsinstallatie mogelijk maken,
dienen te worden overwogen, zoals:
– Minimalisering van het aantal flenzen door buizen
samen te lassen, waar dit maar mogelijk is;
– Het gebruik van gasdichte pompen (bijvoorbeeld
magnetische pompen);
– Het voorkomen van emissies uit drukventielen in
opslagtanks door de afvoerbuis van elk ventiel aan
te sluiten op de hoofdleiding waarin het kooksovengas wordt opgevangen (of door de gassen op
te vangen en vervolgens te verbranden).
 Voorbehandeling van afvalwater:
– Doeltreffende ammoniakstripping met alkaliën.
Het rendement van het strippen dient verband te
houden met de erop volgende afvalwaterzuivering.
In het effluent van de stripper zijn -concentraties van  mg/l haalbaar;
– Teerverwijdering.

3.5.2
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 Reiniging van hoogovengas met efficiënte
ontstoffing;
Grove vaste deeltjes worden bij voorkeur verwijderd
met behulp van droge scheidingstechnieken
(bijvoorbeeld een deflector) en dienen te worden
hergebruikt. Vervolgens worden fijne vaste deeltjes
verwijderd met behulp van:
– een gaswasser of
– een natte elektrostatische precipitator of
– een andere techniek met dezelfde verwijderingsefficiëntie.
Een restconcentratie vaste deeltjes van < mg/m is
haalbaar.
 Ontstoffing van het ovenhuis (aftapopeningen,
goten, slakspanen, laadpunten van rijdende
mengers).
De emissie dient te worden geminimaliseerd door
afdekking van de goten, afzuiging van de genoemde
emissiebronnen en zuivering door middel van doekfiltratie of elektrostatische precipitatie. Stofemissieconcentraties van – mg/m zijn haalbaar. Wat betreft de
diffuse emissies is – g stof/t ruwijzer haalbaar; hierbij
is de afvangefficiëntie van rookgassen van belang.
Rookonderdrukking met behulp van stikstof (in
specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld indien het
ontwerp van het ovenhuis het toelaat en er stikstof
beschikbaar is).
 Zuivering van afvalwater afkomstig van de wassing
van hoogovengas:
a Maximaal hergebruik van waswater;
b Coagulatie/sedimentatie van zwevend stof (residuele zwevend stof van < mg/l zijn haalbaar als
jaarlijks gemiddelde, als daggemiddelde kan een
waarde van  mg/l voorkomen);
c Hydrocyclonage van bezinksel gevolgd door
hergebruik van de grove fractie indien een acceptabele scheiding mogelijk is, gelet op de voorkomende korrelgroottes.
 Zoveel mogelijk beperken van de emissie bij de slakverwerking en van de hoeveelheid slak die als stortmateriaal wordt afgevoerd;
Slakverwerking bij voorkeur door middel van granulatie indien de marktomstandigheden dat toelaten.
Rookcondensatie indien stankbestrijding gewenst is.
Overal waar puttenslak wordt geproduceerd, dient
geforceerde afkoeling met water zoveel mogelijk te
worden beperkt of te worden vermeden indien de
ruimtelijke omstandigheden dat toelaten.
Minimalisering van vaste afvalstoffen/bijproducten.
Wat vaste afvalstoffen betreft, worden de volgende
technieken in afnemende prioriteitsvolgorde
beschouwd als de beste beschikbare technieken:
a Minimalisering van de productie van vaste afvalstoffen
b Effectief hergebruik van vaste afvalstoffen/bijproducten, met name hergebruik van grof stof afkomstig van de behandeling van hoogovengas en van
stof afkomstig van het ontstoffingssysteem van het
ovenhuis; volledig hergebruik van slak (bijvoorbeeld in de cementindustrie of voor de wegenbouw)

c Gecontroleerde afvoer van onvermijdelijke afvalstoffen/bijproducten (fijne fractie bezinksel
afkomstig van de reiniging van hoogovengas, een
deel van het puin)
In principe zijn de onder de punten  tot en met 
beschreven technieken zowel toepasbaar op nieuwe als
op bestaande installaties, rekening houdend met het in
de inleiding gestelde.
Beste beschikbare technieken voor
oxystaalproductie en gieten (hoofdstuk 8)

Het doel van de oxystaalproductie is het oxideren van de
ongewenste verontreinigingen die nog aanwezig zijn in
het hete metaal uit hoogovens. Hieronder valt de voorbehandeling van het hete metaal, het oxidatieproces in
de oxystaaloven, de secundaire metallurgische behandeling en het gieten (continugieten en/of blokgieten). De
voornaamste milieuaspecten zijn de emissies in lucht uit
diverse bronnen, die worden beschreven, en diverse
soorten vaste afvalstoffen/bijproducten, die eveneens
worden beschreven. Bovendien komt er afvalwater vrij
bij de natte ontstoffing (indien van toepassing) en bij het
continugieten. Dientengevolge hebben de technieken
die worden beschreven in verband met de bepaling van
de beste beschikbare technieken, betrekking op deze aspecten, en tevens op de terugwinning van oxystaalovengas. De conclusies gaan voornamelijk over de minimalisering van de stofemissie uit de verschillende bronnen en
maatregelen voor hergebruik van vaste afvalstoffen/
bijproducten, afvalwater van de natte ontstoffing en de
terugwinning van oxystaalovengas.
Wat oxystaal en gieten betreft, worden de volgende
technieken of combinaties van technieken beschouwd
als beste beschikbare technieken.
 Beperking van de emissie van vaste deeltjes bij de
voorbehandeling van vloeibaar ruwijzer (waaronder
ontzwaveling, ontslakken en transport van vloeibaar
ruwijzer), door middel van:
– Efficiënte afzuiging;
– Daaropvolgende zuivering met behulp van doekfilters of elektrostatische precipitatie.
Met doekfilters zijn emissieconcentraties van
– mg/m haalbaar en met elektrostatische
precipitatie concentraties van – mg/m.
 Terugwinning van oxystaalovengas en primaire
ontstoffing door:
– Onderdrukte verbranding en
– Droge elektrostatische precipitatie (in nieuwe en
bestaande situaties) of
– Gaswassing (in bestaande situaties).
Het opgevangen oxystaalovengas wordt gereinigd en
opgeslagen voor gebruik als brandstof. In sommige
gevallen is het niet rendabel of, met het oog op een
goed energiebeheer, niet haalbaar om het oxystaalovengas terug te winnen. Het gas kan dan worden
verbrand waarbij stoomvorming optreedt. De soort
verbranding (volledige of onderdrukte verbranding)
die wordt toegepast, is afhankelijk van het lokale
energiebeheerssysteem.





Beste beschikbare technieken voor
elektrostaalproductie en gieten (hoofdstuk 9)

Het directe smelten van ijzerhoudend materiaal, met
name schroot, wordt gewoonlijk uitgevoerd in vlamboogovens. Deze ovens verbruiken een grote hoeveelheid elektrische energie en veroorzaken veel emissies in
lucht en veel vaste afvalstoffen/bijproducten, met name
filterstof en slak. De emissies van de oven in lucht
bestaan uit een uiteenlopende reeks anorganische
verbindingen (ijzeroxidestof en zware metalen) en
organische stoffen zoals de belangrijke organische
chloorverbindingen chloorbenzeen,  en /. De
technieken die worden beschreven in verband met de
bepaling van de beste beschikbare technieken, hebben
betrekking op deze zaken. In de conclusies over de
emissies in lucht zijn stof en /F de belangrijkste
parameters. Ook het voorverwarmen van schroot
wordt beschouwd als beste beschikbare techniek, evenals het hergebruiken/recyclen van slak en stof.
Wat elektrostaalproductie en gieten betreft, worden de
volgende technieken of combinaties van technieken
beschouwd als beste beschikbare technieken.
 Efficiënte stofopvang
– Met een combinatie van rechtstreekse rookgasafzuiging (e of e opening) en afzuigkapsystemen of
– ‘hondenhok’ (doghouse) en afzuigkapsystemen of
– volledige afzuiging van in gebouw aanwezige lucht
is wat de opvang van primaire en secundaire emissies van een  betreft, een rendement van %
en meer haalbaar.
 Rookgasontstoffing door:
– Een geschikt doekfilter, dat in het geval van
nieuwe installaties zorgt voor minder dan  mg
stof/m en in het geval van bestaande installaties
minder dan  mg stof/m (beide vastgesteld als
daggemiddelde waarde).
Het minimaliseren van het stofgehalte correleert met
het reduceren van de emissies van zware metalen,
met uitzondering van zware metalen in de gasfase
(bijvoorbeeld kwik).
 Het minimaliseren van organische chloorverbindingen (vooral / en -emissies) door:
– een geschikte vorm van naverbranding in het
kanaalsysteem voor de rookgassen of in een aparte
naverbrandingskamer met aansluitende snelle
afkoeling om de-novo-synthese te voorkomen,
en/of
– injectie van bruinkoolpoeder in het kanaal vóór de
doekfilters.
/-emissieconcentraties ,–, ng
-/m zijn haalbaar.
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In principe zijn de onder de punten  tot en met 
beschreven technieken zowel toepasbaar op nieuwe als
op bestaande installaties (mits er geen andere indicaties
zijn), rekening houdend met het in de inleiding
gestelde.

3.5.2



Opgevangen stof en/of bezinksels moeten zo veel
mogelijk worden hergebruikt. Denk aan het
gewoonlijk hoge zinkgehalte van het stof/bezinksel.
Er moet speciale aandacht worden geschonken aan
de emissies van vaste deeltjes vanuit de lansopening.
Deze moet tijdens het zuurstofblazen worden afgedekt en indien nodig moet er inert gas in de lansopening worden geïnjecteerd om de vaste deeltjes te
verdrijven.
Secundaire ontstoffing door:
– Efficiënte afzuiging tijdens het laden en aftappen
en vervolgens zuivering met behulp van doekfilters
of elektrostatische precipitatie of een andere techniek die het stof even doeltreffend verwijdert.
Circa % van het stof kan worden afgevangen.
Met doekfilters kan een reststofgehalte van
– mg/m worden bereikt en met elektrostatische precipitatie een gehalte van – mg/m.
Denk eraan dat het zinkgehalte van het stof
gewoonlijk hoog is.
– Efficiënte afzuiging tijdens de hantering van vloeibaar ruwijzer (overgieten), het ontslakken van het
hete metaal en de secundaire metallurgie en
vervolgens zuivering met behulp van doekfilters of
een andere techniek die het stof even doeltreffend
verwijdert. Hierbij zijn emissies van minder dan
 g/t  haalbaar.
Rookonderdrukking met een inert gas tijdens het
overgieten van vloeibaar ruw ijzer uit de rijdende
menger (of de hete metaalmenger) in de laadpan
om rook/stof-ontwikkeling zo veel mogelijk te
beperken.
Minimalisering/beperking van emissies in water
ontstaan bij de primaire natte ontstoffing van
oxystaalovengas, waarbij de volgende maatregelen
worden toegepast:
– Droog reinigen van oxystaalovengas wanneer daarvoor ruimte is;
– Maximaal hergebruik van waswater (bijvoorbeeld
via een -injectie bij onderdrukte verbranding);
– Coagulatie en sedimentatie van zwevende stoffen;
 mg/l is haalbaar.
Beperking van emissies in water dat bij directe
koeling in de continugietmachines ontstaat, door:
– Maximaal hergebruik van proces- en koelwater;
– Coagulatie en sedimentatie van zwevende stoffen;
– Verwijdering van olie door middel van afroomtanks of een andere effectieve installatie;
Minimalisering van de hoeveelheid vaste afvalstoffen
Wat de productie van vaste afvalstoffen betreft, worden
de volgende technieken in afnemende prioriteitsvolgorde beschouwd als beste beschikbare technieken:
– Minimalisering van de productie van afvalstoffen
– Effectief gebruik (recycling of hergebruik) van
vaste afvalstoffen/bijproducten; met name hergebruik van oxystaalovenslak en van grof en fijn stof
dat bij de reiniging van oxystaalovengas is ontstaan
– Gecontroleerde verwijdering van onvermijdelijke
afvalstoffen

3.5.3

 Voorverwarmen van schroot (in combinatie met
punt ) om nuttige warmte van primaire rookgassen
terug te winnen
– Door een deel van het schroot voor te verwarmen,
kan circa  kh/t bespaard worden; wanneer de
totale schroothoeveelheid voorverwarmd wordt, is
een besparing van maximaal  kh/t vloeibaar
staal mogelijk. De mogelijkheid schroot voor te
verwarmen is afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden en de haalbaarheid daarvan moet
van installatie tot installatie onderzocht worden.
Wanneer schrootvoorverwarming wordt toegepast, moet rekening worden gehouden met een
mogelijke toename in de emissie van organische
verontreinigende stoffen.
 Minimalisering van vaste afvalstoffen/bijproducten
Wat vaste afvalstoffen betreft, worden de volgende
technieken in afnemende prioriteitsvolgorde
beschouwd als de beste beschikbare technieken:
– Minimalisering van de productie van afvalstoffen.
– Minimalisering van de afvalstroom door slak en
filterstof uit ’s te recyclen; al naar gelang de
lokale omstandigheden kan filterstof in de vlamboogoven gerecycled worden om een zinkverrijking te realiseren tot maximaal %. Filterstof met
een zinkgehalte van meer dan % kan gebruikt
worden in de non-ferrometaalindustrie.
– Filterstof afkomstig van de productie van hooggelegeerd staal kan behandeld worden om de legeringsmaterialen terug te winnen.
– Indien het ontstaan van bepaalde vaste afvalstoffen
niet kan worden voorkomen en indien deze stoffen zich niet lenen voor recycling, moet de
hoeveelheid zo beperkt mogelijk worden gehouden. Indien dit en het hergebruik van dergelijke
stoffen niet mogelijk is, is gecontroleerde verwijdering de enige optie.
 Emissies in water
– Waterkoelsysteem met gesloten kringloop voor het
koelen van ovenelementen.
– Afvalwater afkomstig van het continugieten
– Maximaal hergebruik van koelwater
– Precipitatie/sedimentatie van zwevende stoffen
– Verwijdering van olie in afroomtanks of een
andere effectieve installatie.
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In principe zijn de onder de punten  tot en met 
beschreven technieken zowel toepasbaar op nieuwe als
op bestaande installaties, rekening houdend met het in
de inleiding gestelde.
Mate van overeenstemming

De overeenstemming over dit -document is groot.
Er zijn tijdens de - en -besprekingen geen
meningsverschillen naar voren gekomen. Er bestaat een
brede consensus aangaande het document.

3.5.3

Pulp- en papierindustrie

Deze oplegnotitie is vastgesteld op  september 
3.5.3.1

Oplegnotitie

Inleiding

Status oplegnotitie
Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener
ondersteuning te bieden bij de toepassing van het 
referentie () document voor de pulp- en papierindustrie. Hierin worden het toepassingsgebied van de
, de veranderingen in de Nederlandse regelgeving
als gevolg van deze  en de relatie tussen deze 
en andere relevante regelgeving beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met het document worden gelezen.
Status BREF
De  heeft een vergelijkbare status als de NeR en
 aanbevelingen; er mag alleen gemotiveerd van
worden afgeweken (voor meer informatie wordt verwezen naar de NeR (§.) en het Handboek vergunningverlening.
Toepassingsgebied

De  Pulp- en papierindustrie beschrijft de relevante productieprocessen, de bijbehorende milieuaspecten, de technieken die als  (best available techniques) zijn te beschouwen en de resultaten die met die
technieken gehaald kunnen worden.
De volgende  pulp- en papierproductieprocessen
worden beschreven:
• De kraftcelstofproductie (hoofdstuk )
• Dde sulfietcelstofproductie (hoofdstuk )
• De mechanische en chemisch-mechanische pulpproductie (hoofdstuk )
• De verwerking van kringloopvezels (hoofdstuk )
• De papierproductie en aanverwante processen
(hoofdstuk )
De  laat milieu- en veiligheidsaspecten die niet
rechtstreeks verband houden met de pulp- en papierproductie buiten beschouwing. Het gaat dan bijvoorbeeld om de milieuaspecten van koelsystemen en de
emissies bij de opslag en overslag van grondstoffen;
hiervoor wordt verwezen naar de horizontale 
documenten voor de industriële koelsystemen en voor
op- en overslag van grondstoffen.
In Nederland wordt voornamelijk papier en karton
geproduceerd uit kringloopvezels (ca. %). Nieuwe
celstof wordt voornamelijk geïmporteerd uit het
buitenland. Pulpproductie uit hout vindt marginaal
plaats en bedraagt slechts enkele procenten van de
totale productie. In Nederland vindt pulpproductie
alleen plaats door mechanische of warmte-mechanische
processen. De mechanische pulpproductie is in de
papierfabriek geïntegreerd. Het sulfaat- of kraftcelstofproces en het sulfietcelstofproces worden in Nederland
niet toegepast.

De  Pulp- en papierindustrie is daarom in de
huidige situatie slechts gedeeltelijk relevant (hoofdstuk
, ,  en ) bij het verlenen van vergunningen op basis
van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren.
Conclusies en aanbevelingen

 Bij het verlenen van Wvo- en Wm-vergunningen aan
papier- en kartonfabrieken in Nederland moeten
vergunningverleners rekening houden met de beste
beschikbare technieken (), zoals in de  Pulpen papierindustrie is beschreven.
 De beste beschikbare technieken geven een invulling
aan de saneringsinspanning, die volgens het emissiebeleid voor water geleverd moet worden om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
Voor de relatie tussen de -richtlijn en de uitwerking van het emissiebeleid voor water in de Wvovergunningvelening wordt verwezen naar het 
Handboek Wvo-vergunningverlening ( mei
).
 Voor de beoordeling van stoffen en preparaten en het
beoordelen van restlozingen zijn de Algemene
Beoordelingsmethodiek () en de immisietoets
van toepassing (, mei ;  juni )
 Voorzover emissies in de  niet uitdrukkelijk zijn
verbijzonderd, gelden de algemene bepalingen van
de NeR.
Referenties:

Dit referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken in de pulp- en papierindustrie is de
schriftelijke neerslag van een informatie-uitwisseling
die heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel ,
lid , van Richtlijn // van de Raad. Het document dient te worden beschouwd in het licht van de
inleiding, waarin de doelstellingen en het gebruik van
dit document worden beschreven.
Papier is hoofdzakelijk een laag vezels met een aantal
toegevoegde chemicaliën die de eigenschappen en de
kwaliteit van de laag beïnvloeden. Behalve vezels en
chemicaliën is er voor de vervaardiging van pulp en
papier een grote hoeveelheid proceswater en energie in
de vorm van stoom en elektriciteit nodig. De belangrijkste milieukwesties in verband met de pulp- en
papierproductie zijn derhalve emissies in water, emissies in lucht en energieverbruik. Naar verwachting zal
afval geleidelijk een groter milieuprobleem gaan
vormen.
Pulp ten behoeve van de papierproductie kan langs
chemische of mechanische weg uit zuivere vezels
worden vervaardigd of worden gefabriceerd door teruggewonnen papier opnieuw tot pulp te maken. Een
papierfabriek kan eenvoudigweg pulp bewerken dat
elders is gemaakt of kan in de pulpproductieactiviteiten
op dezelfde locatie worden geïntegreerd.
Dit document gaat over de relevante milieuaspecten
van de pulp- en papierproductie uit diverse vezelstoffen
in geïntegreerde en niet-geïntegreerde pulp- en papierfabrieken. In niet-geïntegreerde pulpfabrieken (marktpulp) wordt slechts pulp vervaardigd dat vervolgens op
de open markt wordt verkocht. Niet-geïntegreerde
papierfabrieken kopen pulp en gebruiken deze voor
hun papierproductie. In geïntegreerde pulp- en papierfabrieken vindt de pulp- en papierproductie op
dezelfde locatie plaats. Kraftcelstoffabrieken werken
zowel niet-geïntegreerd als geïntegreerd terwijl sulfietcelstoffabrieken gewoonlijk in de papierproductie zijn
geïntegreerd. De mechanische pulpfabricage en verwerking van kringloopvezels vormt gewoonlijk een integraal onderdeel van de papierproductie, maar is in
enkele afzonderlijke gevallen een zelfstandige activiteit
geworden.
Voorafgaande processen die voor het milieu relevant
zijn, zoals bosbeheer, de productie van proceschemicaliën buiten de locatie en het vervoer van grondstoffen
naar de fabriek, en latere processen, zoals de verwerking of het bedrukken van papier, komen in dit document niet aan de orde. Milieuaspecten die niet specifiek betrekking hebben op de pulp- en papierproductie,
zoals de op- en overslag van chemicaliën, de veiligheid
en gevaren op de werkplek, warmtekrachtcentrales,
koel- en vacuümsystemen en de zuivering van ruwwater worden niet of slechts kort besproken.
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De volgende horizontale ’s zijn ook relevant voor
de papierproducerende industrie:
• Industriële koelsystemen
• Behandeling van afvalwater en rookgassen
• Monitoring
• Economische en cross media vraagstukken
• Emissies van opslag of gevaarlijke stoffen

Samenvatting BREF

3.5.3

 mei : Handboek Wvo-vergunningverlening,
Commissie Integraal Waterbeheer,
mei 
 mei : Het beoordelen van stoffen en preparaten
voor de uitvoering van het emissiebeleid
water, Commissie Integraal Waterbeheer, mei 
 juni : Emissie-immissie, prioritering van bronnen en de immissietoets, Commissie
Integraal Waterbeheer, juni 
:
Reference document on Best Available
Techniques in the Pulp and Paper
Industry, December 

3.5.3.2

Dit -document bestaat uit een inleidend gedeelte
(algemene informatie, hoofdstuk ) en vijf hoofdonderdelen:
• de kraftcelstofproductie (hoofdstuk ),
• de sulfietcelstofproductie (hoofdstuk ),
• de mechanische en chemisch-mechanische pulpproductie (hoofdstuk ),
• de verwerking van kringloopvezels (hoofdstuk ), en
• de papierproductie en aanverwante processen
(hoofdstuk )
Elk van deze hoofdstukken heeft volgens het algemene
overzicht van de -referentiedocumenten over de
beste beschikbare technieken vijf hoofddelen. De
meeste lezers hoeven het document niet in zijn geheel
door te nemen, maar kunnen zich beperken tot de
hoofdstukken of delen die van belang zijn voor de
fabriek in kwestie. Marktkraftcelstoffabrieken komen
slechts aan de orde in hoofdstuk , geïntegreerde kraftcelstof- en papierfabrieken in de hoofdstukken  en 
en relevante informatie over geïntegreerde kringlooppapierverwerkingsfabrieken kan worden gevonden in
de hoofdstukken  en .
Aan het eind van het document bevindt zich een referentielijst en een woordenlijst van termen en afkortingen om de inhoud begrijpelijker te maken.

3.5.3

De algemene informatie (hoofdstuk ) bevat statistische
gegevens over het papierverbruik in Europa, de geografische verdeling van de pulp- en papierproductie in
Europa, enkele economische aspecten, een globaal
overzicht van de pulp- en papierproductie en fundamentele milieuvraagstukken en een classificatie van de
pulp- en papierfabrieken in Europa. Het hoofdstuk
met algemene informatie wordt afgesloten met enkele
algemene opmerkingen over de bepaling van de beste
beschikbare technieken voor de sector, die gekenmerkt
wordt door zeer uiteenlopende producten en (combinaties van) processen en een hoog percentage procesgeïntegreerde technische oplossingen.
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Elk van de vijf belangrijkste hoofdstukken geeft informatie over de volgende aspecten: toegepaste processen
en technieken; de belangrijkste milieukwesties in deze
sector als de vraag naar hulpbronnen en energie, emissies en afval; de beschrijving van relevante technieken
met het oog op de beperking van de uitstoot, de minimalisering van de hoeveelheid afval en energiebesparing; de bepaling van de beste beschikbare technieken;
en technieken in opkomst.
Wat betreft de gemelde emissie- en verbruikscijfers
moet men bedenken dat de gegevens van het ene land
niet altijd volledig met die van een ander land kunnen
worden vergeleken, omdat in de diverse lidstaten
enkele verschillende meetmethoden zijn gebruikt. (Zie
bijlage  voor meer informatie hierover; de conclusies
die in dit document worden getrokken, veranderen
evenwel niet door het gebruik van die verschillende
methoden.)

De bespreking van de technieken die bestudeerd
worden in verband met de bepaling van de beste
beschikbare technieken, volgt steeds hetzelfde stramien
en behelst een korte beschrijving van de techniek, de
belangrijkste milieuprestaties, toepasbaarheid, crossmedia-effecten, operationele ervaringen, economische
aspecten, de drijvende krachten achter de toepassing
van deze techniek, voorbeeldinstallaties en referentieliteratuur. In het deel over de beste beschikbare technieken worden de emissie- en verbruiksniveaus bij
gebruik van deze technieken genoemd. De conclusies
over deze technieken zijn gebaseerd op praktijkvoorbeelden en het deskundige oordeel van de .
De pulp- en papierproductie vormt een complex
gebied dat bestaat uit vrij veel procesfasen en verschillende producten. De diverse grondstoffen en de processen die in de pulp- en papierproductie worden
gebruikt, kunnen ten behoeve van de bespreking echter
in een aantal eenheden worden opgesplitst. In dit
document worden milieukwesties en relevante technieken voor de preventie en beperking van emissies/afval
en terugdringing van het energie- en grondstoffenverbruik in vijf hoofdklassen onderverdeeld en afzonderlijk beschreven (hoofdstukken  t/m ). Waar dit
passend is en nodig wordt geacht, worden deze hoofdklassen verder onderverdeeld in subklassen.
Het document geeft op sectorniveau de verscheidenheid aan grondstoffen, energiebronnen, producten en
processen in de Europese papierindustrie weer. Binnen
elke hoofdproductcategorie zijn er in bepaalde gevallen
echter een reeks grondstoffen- en productspecificaties
die geen betrekking hebben op de productie van standaardkwaliteiten en die de bedrijfsomstandigheden en
de mogelijkheden tot verbetering kunnen beïnvloeden.
Dit geldt vooral voor speciale papierfabrieken waarin
achter elkaar een groot aantal verschillende kwaliteiten
worden geproduceerd of voor papierfabrieken die
‘speciale papierkwaliteiten’ vervaardigen.
De informatie-uitwisseling heeft enkele conclusies over
de beste beschikbare technieken opgeleverd. In elk van
de hoofdstukken moet men de delen raadplegen
waarin deze technieken worden beschreven, wil men
daarvan en van de bijbehorende emissies een volledig
begrip krijgen. De belangrijkste bevindingen worden
hieronder samengevat.
Beste beschikbare technieken voor alle processen
(algemeen)

Tijdens de informatie-uitwisseling bleek dat de emissies en het verbruik het doeltreffendst kunnen worden
teruggedrongen en dat de economische prestaties het
effectiefst kunnen worden verbeterd door de beste
beschikbare processen en uitstootbeperkende technologieën toe te passen in combinatie met:
• Opleiding, onderwijs en motivatie van personeel en
exploitanten;
• Optimalisering van de procesbesturing;

• Voldoende onderhoud van de technische eenheden
en de bijbehorende uitstootbeperkende technieken;
• Een milieubeheersysteem dat zorgt voor een optimaal beheer, de bewustwording vergroot en doelen
en maatregelen en procesinstructies en taakomschrijvingen, enz. omvat.
Beste beschikbare technieken voor
kraftcelstofverwerking (hoofdstuk 2)

Het sulfaat- of kraftproces is wereldwijd het overheersende pulpproductieproces dankzij de superieure pulpsterkte en het gebruik voor alle houtsoorten. Bij de
kraftcelstofproductie gaat de aandacht uit naar afvalwatereffluent, de uitstoot in lucht van o.a. onwelriekende gassen en het energieverbruik. In sommige
landen zal naar verwachting ook afval vanuit milieuperspectief een punt van zorg worden. De belangrijkste
grondstoffen zijn hernieuwbare bronnen (hout en
water) en chemicaliën voor koken en bleken. De
uitstoot in water behelst voornamelijk organische stoffen. Het effluent van de bleekinstallatie waar chloorhoudende bleekmiddelen worden gebruikt, bestaat o.a.
uit organisch gebonden chloorverbindingen, die als
 worden gemeten. Sommige verbindingen die door
fabrieken worden geloosd, hebben een toxisch effect op
waterorganismen. Emissies van kleurstoffen kunnen
een negatieve invloed hebben op de levende organismen in het ontvangende milieu. De uitstoot van
nutriënten (stikstof en fosfor) kan bijdragen tot eutrofiëring in het ontvangende milieu. Metalen die uit het
hout geëxtraheerd zijn, worden in lage concentraties
geloosd, maar door de grote debieten kan de belasting
toch aanzienlijk zijn. De hoeveelheid gechloreerde en
niet-gechloreerde organische stoffen in het effluent van
pulpfabrieken is sterk teruggebracht, hetgeen in
belangrijke mate te danken is aan ingrepen in het
proces.

Voor fabrieken waar gebleekte en ongebleekte kraftcelstof wordt vervaardigd, hebben de emissies in water bij
gebruik van een passende combinatie van de beste
beschikbare technieken de volgende waarden:
Debiet CZV
m 3 /Adt kg/Adt
Gebleekte 30-50
pulp
Ongebleek- 15-25
te pulp

BZV
kg/Adt

TSS
kg/Adt

AOX
kg/Adt

Totaal N Totaal P
kg/Adt kg/Adt

8-23

0,3-1,5

0,6-1,5

< 0,25

0,1-0,25 0,01-0,03

5-10

0,2-0,7

0,3-1,0

–

0,1-0,2

0,01-0,02

Deze emissieniveaus hebben betrekking op jaarlijkse
gemiddelden. Bij het waterdebiet wordt ervan uitgegaan dat het koelwater en ander schoon water afzonderlijk worden geloosd. De waarden gelden uitsluitend
voor de bijdrage van de pulpproductie. In geïntegreerde fabrieken moeten hierbij de emissies van de
papierproductie (zie hoofdstuk ) worden opgeteld
overeenkomstig de vervaardigde productmix.

De beste beschikbare technieken voor het terugdringen
van de emissies in lucht zijn:
• Opvangen en verbranding van geconcentreerde
onwelriekende gassen en beheersing van de resulterende -uitstoot. De sterke gassen kunnen worden
verbrand in de terugwinningsketel, de kalkoven of
een aparte oven met lage x-uitstoot. De rookgassen
van laatstgenoemde oven bevatten een hoge concentratie  die in een gaswasser wordt teruggewonnen.
• Uit allerlei bronnen worden ook verdunde onwelriekende gassen opgevangen en verbrand en de resulterende  wordt gecontroleerd.
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Afvoergasemissies uit verschillende bronnen worden als
het andere relevante milieuvraagstuk beschouwd.
Emissies in de atmosfeer worden veroorzaakt door de
terugwinningsketel, kalkoven, schorsoven, spaanopslag, kookpot, het wassen van de pulp, de bleekinstallatie, de chemische voorbereiding van het bleken, de
verdamping, het zeven, het wassen, de voorbereiding
van het witwater en verschillende tanks. Hiertoe behoren ook de diffuse emissies die op diverse punten in het
proces ontsnappen. De belangrijkste puntbronnen zijn
de terugwinningsketel, de kalkoven en hulpketels. De
emissies bestaan voornamelijk uit stikstofoxiden,
zwavelhoudende verbindingen als zwaveldioxide en
onwelriekende verbindingen van gereduceerd zwavel.
Daarnaast worden er deeltjes uitgestoten.

3.5.3

Als beste beschikbare technieken voor kraftcelstoffabrieken worden beschouwd:
• Droog ontschorsen van hout;
• Sterkere onthouting alvorens tot bleken wordt overgegaan door het kookproces uit te breiden en te
wijzigen of extra zuurstoffasen toe te voegen;
• Uiterst doeltreffend wassen en zeven van bruine stof
in gesloten cyclus;
• Bleken zonder elementair chloor () met lage 
of bleken geheel zonder chloor ();
• Recycling van een deel van het hoofdzakelijk alkalische proceswater van de bleekinstallatie;
• Effectief systeem voor toezicht op lekken/morsen
van vloeistof en voor de insluiting en terugwinning
daarvan;
• Strippen en hergebruik van de condensaten afkomstig uit de verdampingsinstallatie;
• Voldoende capaciteit van de installatie waar het
zwarte afvalloog wordt verdampt en de terugwinningsketel om de belasting van de extra vloeistof en
de droge vaste stoffen aan te kunnen;
• Opvangen en hergebruik van schoon koelwater;

• Uitrusting met voldoende grote buffertanks voor de
opslag van overtollige vloeistof die bij koken en
terugwinning ontstaat, en vuile condensaten om een
plotselinge piekbelasting en incidentele storingen in
de externe effluentbehandelingsinstallatie te voorkomen;
• Naast procesgeïntegreerde maatregelen worden
primaire behandeling en biologische behandeling als
beste beschikbare technieken voor kraftcelstoffabrieken beschouwd.

• De -emissies uit de terugwinningsketel worden
verminderd door een efficiënte verbrandingscontrole
en -meting;
• De -emissies uit de kalkoven worden verminderd
door beheersing van de overtollige zuurstof, door
gebruik van een brandstof met een laag zwavelgehalte
en door het oplosbare restnatrium in het kalkleem
dat naar de oven wordt gebracht, te controleren.
• De -uitstoot uit de terugwinningsketels wordt
beheerst door de terugwinningsketel te stoken met
zwarte afvalloog met een hoge concentratie droge
vaste stof en/of een rookgaswasser te gebruiken;
• De beste beschikbare techniek voor de beheersing
van x-emissies uit de terugwinningsketel (d.w.z.
zorgen voor een goede menging en verdeling van de
lucht in de ketel), kalkoven en hulpketels wordt
bereikt door de stookcondities te regelen; voor
nieuwe of gewijzigde installaties kan dit ook middels
een passend ontwerp plaatsvinden;
• De -uitstoot uit hulpketels wordt beperkt door
gebruik van schors, gas, olie en kolen met een laag
zwavelgehalte of door de zwavelemissies met een
gaswasser te beheersen.
• Rookgassen uit terugwinningsketels, hulpketels
(waarin andere biobrandstoffen en/of fossiele brandstoffen worden verbrand) en kalkovens worden met
doeltreffende elektrostatische precipitators gereinigd
om de stofemissies te verminderen.

3.5.3

Voor fabrieken waar gebleekte en ongebleekte kraftcelstof wordt vervaardigd, hebben de emissies in water bij
gebruik van een passende combinatie van de beste
beschikbare technieken de in de onderstaande tabel
vermelde waarden. De emissies hebben betrekking op
jaarlijkse gemiddelden en standaardcondities. De
uitstoot uit hulpketels, bijv. door de opwekking van
stoom die voor het drogen van pulp en/of papier wordt
gebruikt, wordt buiten beschouwing gelaten. Voor de
emissies uit hulpketels wordt verwezen naar het deel
over de beste beschikbare technieken voor hulpketels
(zie verderop).
Stof
kg/Adt
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Gebleekte en 0,2-0,5
ongebleekte
kraftcelstof

SO 2 (als S)
kg/Adt

NOx (NO+NO2 als
NO 2 ) in kg/Adt

TRS (als S)
kg/Adt

0,2-0,4

1,0-1,5

0,1-0,2

De waarden gelden uitsluitend voor de bijdrage van de
pulpproductie. Dit betekent dat in geïntegreerde
fabrieken de cijfers voor de procesemissies slechts
verband houden met de kraftcelstofproductie en geen
luchtemissies omvatten uit stoomketels of installaties
ten behoeve van elektriciteitsopwekking die eventueel
worden gebruikt om de energie te verschaffen die voor
de papierproductie noodzakelijk is.

De beste beschikbare technieken voor de beperking van
de hoeveelheid afval zijn een minimale productie van
vaste afvalstoffen en de terugwinning, de recycling en
het hergebruik van deze materialen waar dit maar
uitvoerbaar is. De afzonderlijke verzameling en tussentijdse opslag van afvalfracties bij de bron kan hiertoe
een bijdrage leveren. Wanneer het verzamelde afval niet
in het proces kan worden hergebruikt, worden de
externe toepassing van rest-/afvalstoffen als vervangingsmiddel of de verbranding van organische stoffen
in deugdelijk ontworpen ketels waarbij terugwinning
van energie plaatsvindt, als beste beschikbare technieken beschouwd.
Om het verbruik van nieuwe stoom en elektrische
energie te verminderen en de interne opwekking van
stoom en energie te bevorderen, zijn een aantal maatregelen voorhanden. In energie-efficiënte niet-geïntegreerde pulpfabrieken is de hoeveelheid warmte die uit
zwart afvalloog en de verbranding van schors wordt
gegenereerd, groter dan de hoeveelheid energie die voor
het gehele productieproces nodig is. In sommige gevallen moet echter stookolie worden gebruikt, zoals bij
het opstarten, en tevens in vele kalkovenfabrieken.
Energie-efficiënte kraftcelstof- en –papierfabrieken
verbruiken de volgende hoeveelheden warmte en elektriciteit:
• Niet-geïntegreerde fabrieken waar gebleekte kraftcelstof wordt vervaardigd: – /Adt proceswarmte
en ,–, h/Adt elektriciteit;
• Geïntegreerde fabrieken waar gebleekte kraftcelstofen papier wordt vervaardigd (bijv. ongecoat fijn
papier): – /Adt proceswarmte en
,–, h/Adt elektriciteit;
• Geïntegreerde fabrieken waar ongebleekte kraftcelstof en -papier wordt vervaardigd (bijv. kraftliner):
–, /Adt proceswarmte en –, h/Adt
elektriciteit.
Beste beschikbare technieken voor
sulfietcelstofverwerking (hoofdstuk 3)

Er wordt veel minder sulfietcelstof gefabriceerd dan
kraftcelstof. Het pulpproductieproces kan met verschillende kookchemicaliën worden uitgevoerd. Dit document richt zich op de vervaardiging van magnesiumsulfietcelstof omdat deze wat betreft capaciteit en
aantal fabrieken in Europa van groot belang is.
In vele opzichten lijken het kraft- en sulfietproces op
elkaar, niet in het minst als het gaat om de verschillende interne en externe maatregelen die kunnen
worden toegepast om de emissies in het milieu te
beperken. De belangrijkste verschillen uit milieuoogpunt tussen de twee chemische pulpproductieprocessen
betreffen de chemische eigenschappen van het kookproces, het chemische bereidings- en terugwinningssysteem en het feit dat minder hoeft te worden gebleekt
omdat sulfietcelstof van zichzelf al lichter is.

Net als bij de productie van kraftcelstof geldt ook voor
de fabricage van sulfietcelstof dat de aandacht uitgaat
naar het afvalwatereffluent en de emissies in de lucht.
De belangrijkste grondstoffen zijn hernieuwbare hulpbronnen (hout en water) en chemicaliën voor koken en
bleken. De uitstoot in water behelst voornamelijk organische stoffen. Sommige verbindingen die door de
fabrieken worden geloosd, hebben een toxisch effect op
waterorganismen. Emissies van kleurstoffen kunnen
een negatieve invloed hebben op de levende organismen in het ontvangende milieu. De uitstoot van
nutriënten (stikstof en fosfor) kan bijdragen tot eutrofiëring in het ontvangende milieu. Metalen die uit het
hout geëxtraheerd zijn, worden in lage concentraties
geloosd, maar door de grote debieten kan de belasting
toch aanzienlijk zijn Voor het bleken van sulfietcelstof
wordt het gebruik van chloorhoudende bleekmiddelen
gewoonlijk vermeden en wordt het -bleekproces
toegepast. Het effluent van de bleekinstallatie bevat
derhalve geen relevante hoeveelheden organisch gebonden chloorverbindingen.

Debiet CZV
m 3 /Adt kg/Adt
Gebleekte 40-55
pulp

20-30

BZV
kg/Adt

TSS
kg/Adt

AOX
kg/Adt

Totaal N Totaal P
kg/Adt kg/Adt

1-2

1,0-2,0

–

0,15-0,5 0,02-0,05

Deze emissieniveaus hebben betrekking op jaarlijkse
gemiddelden. Bij de bepaling van het afvalwaterdebiet
wordt ervan uitgegaan dat koelwater en ander schoon
water apart worden geloosd. De waarden gelden
uitsluitend voor de bijdrage van de pulpproductie. In
geïntegreerde fabrieken moeten hierbij de emissies van
de papierproductie (zie hoofdstuk ) worden opgeteld
overeenkomstig de vervaardigde productmix.
Afvoergasemissies uit verschillende bronnen worden als
het andere relevante milieuvraagstuk beschouwd.
Emissies in de atmosfeer worden veroorzaakt door
verschillende bronnen waarvan de terugwinningsketel
en de schorsoven het meest relevant zijn. Minder
geconcentreerde  bevattende emissies worden
veroorzaakt door wassen en zeven, door ontsnapte
lucht uit de verdampers en door diverse tanks. Een deel
van deze uitstoot ontsnapt op verschillende punten in
het proces in diffuse vorm. De emissies bestaan voornamelijk uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof.
De beste beschikbare technieken voor het terugdringen
van de emissies in de lucht zijn:
• Opvang van geconcentreerd vrijgekomen  en
terugwinning in tanks met verschillende drukniveaus;
• Opvang van diffuus vrijgekomen  uit allerlei
bronnen, waarna deze als verbrandingslucht in de
terugwinningsketel worden gebracht;
• Beheersing van de -uitstoot uit de terugwinningsketel(s) door middel van elektrostatische precipitators en meerfasige rookgaswassers en opvang en
reiniging van diverse ontsnapte lucht;
• Beperking van de -uitstoot uit hulpketels door
gebruik van schors, gas, olie en kolen met een laag
zwavelgehalte of door de zwavelemissies te beheersen;
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Als beste beschikbare technieken voor sulfietcelstoffabrieken worden beschouwd:
• Droog ontschorsen van hout;
• Sterkere onthouting alvorens tot bleken wordt overgegaan door het kookproces uit te breiden en te
wijzigen;
• Uiterst doeltreffend wassen en zeven van bruine stof
in gesloten cyclus;
• Effectief systeem voor toezicht op de uitgestroomde
vloeistof en voor de insluiting en terugwinning
daarvan;
• Sluiting van de bleekinstallatie wanneer gebruik
wordt gemaakt van een op natrium gebaseerd kookproces;
• -bleekproces;

Voor fabrieken waar gebleekte sulfietcelstof wordt
vervaardigd, hebben de emissies in water bij gebruik
van een passende combinatie van de beste beschikbare
technieken de volgende waarden.

3.5.3

De informatie over de technieken die beschreven
worden in verband met de bepaling van de beste
beschikbare technieken, is over het algemeen veel
schaarser dan voor kraftcelstoffabrieken. Door de
beperkte informatie die de leden van de  in de loop
van de informatie-uitwisseling verstrekten, konden dan
ook slechts enkele technieken even uitvoerig als voor de
kraftcelstofproductie worden beschreven. De beschikbare gegevens zijn relatief beperkt. Dit kan gedeeltelijk
worden gecompenseerd door de gelijkenissen die er
tussen de sulfiet- en kraftcelstofproductie bestaan. Een
aantal technieken voor de kraftcelstofproductie ter
preventie en bestrijding van verontreiniging worden in
de meeste opzichten ook aangewend voor de fabricage
van sulfietcelstof. Waar specifieke verschillen tussen de
kraft- en sulfiettechnologieën bestonden, zijn er pogingen ondernomen om de benodigde informatie te verzamelen. Alleen informatie uit Oostenrijk, Duitsland en
Zweden kon evenwel worden gebruikt voor de
beschrijving van de technieken en de conclusies daaromtrent. De uitstoot in water is door ingrepen in het
proces aanzienlijk verminderd.

• Neutralisering van verdund afvalloog vóór de
verdamping gevolgd door hergebruik van de meeste
condensaten in het proces of anaërobe behandeling;
• Om onnodige belasting en incidentele storingen
tijdens de externe effluentbehandeling als gevolg van
vloeistof dat bij koken en terugwinning ontstaat, en
vuile condensaten te voorkomen, worden voldoende
grote buffertanks voor opslag noodzakelijk geacht;
• Naast procesgeïntegreerde maatregelen worden
primaire en biologische behandeling als beste
beschikbare technieken voor sulfietcelstoffabrieken
beschouwd.

• Vermindering van de hoeveelheid ruikende gassen
via efficiënte opvangsystemen;
• Beperking van de x-uitstoot uit de terugwinningsketel en hulpketels door de stookcondities te regelen;
• Reiniging van rookgassen uit de hulpketels met doeltreffende elektrostatische precipitators om de stofemissies te verminderen;
• Geoptimaliseerde verbranding van reststoffen met
energieterugwinning.
De emissieniveaus tijdens het proces bij gebruik van
een passende combinatie van de beste beschikbare
technieken worden in de onderstaande tabel aangegeven. De uitstoot uit hulpketels, bijv. door de opwekking van stoom die voor het drogen van pulp en/of
papier wordt gebruikt, wordt buiten beschouwing gelaten. Voor deze installaties worden de emissies bij
gebruik van de beste beschikbare technieken in het deel
over hulpketels vermeld.

Gebleekte pulp

Stof
kg/Adt

SO 2 (als S)
kg/Adt

NOx (als NO2)
kg/Adt

0,02-0,15

0,5-1,0

1,0-2,0

De emissies hebben betrekking op jaarlijkse gemiddelden en standaardcondities. De waarden gelden uitsluitend voor de bijdrage van de pulpproductie. Dit betekent dat in geïntegreerde fabrieken de cijfers voor de
procesemissies slechts verband houden met de pulpproductie en geen luchtemissies omvatten uit hulpketels of
installaties ten behoeve van elektriciteitsopwekking die
eventueel in bedrijf worden gesteld om de energie te
verschaffen die voor de papierproductie noodzakelijk is.

3.5.3
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De beste beschikbare technieken voor de beperking van
de hoeveelheid afval zijn een minimale productie van
vaste afvalstoffen en de terugwinning, de recycling en
het hergebruik van deze materialen waar dit maar
uitvoerbaar is. De afzonderlijke verzameling en tussentijdse opslag van afvalfracties bij de bron kan hiertoe
een bijdrage leveren. Wanneer het verzamelde afval niet
in het proces kan worden hergebruikt, worden de
externe toepassing van rest-/afvalstoffen als vervangingsmiddel of de verbranding van organische stoffen
in deugdelijk ontworpen ketels waarbij terugwinning
van energie plaatsvindt, als beste beschikbare technieken beschouwd.
Om het verbruik van nieuwe stoom en elektrische
energie te verminderen en de interne opwekking van
stoom en elektriciteit te bevorderen, zijn een aantal
maatregelen voorhanden. Sulfietcelstoffabrieken
produceren zelf voldoende stoom en elektriciteit door
de verwarmingswaarde van het geconcentreerde afvalloog, de schors en het houtafval te gebruiken. In geïntegreerde fabrieken zijn extra stoom en elektriciteit
nodig die in krachtcentrales op of buiten de locatie
worden gegenereerd. Geïntegreerde sulfietcelstof- en
papierfabrieken verbruiken – /Adt proceswarmte
en ,–, h/Adt elektriciteit.

Beste beschikbare technieken voor mechanische
en chemisch-mechanische pulpproductie
(hoofdstuk 4)

Bij de mechanische pulpproductie worden de houtvezels van elkaar gescheiden doordat mechanische
energie op de houtmatrijs wordt uitgeoefend. Het doel
hiervan is het belangrijkste deel van de lignine te
behouden om zo een grote opbrengst en een acceptabele sterkte en lichtheid te krijgen. Er kunnen twee
hoofdprocessen worden onderscheiden:
• het houtslijpproces waarbij houtblokken tegen een
draaiende slijpsteen worden gedrukt en gelijktijdig
inwerking van water plaatsvindt, en
• houtslijp die wordt vervaardigd door houtspanen
tussen schijfrefiners te vervezelen.
De eigenschappen van de pulp kunnen worden beïnvloed door de procestemperatuur te verhogen en in
geval van malen door de chemische voorbehandeling
van de houtspanen. Het pulpfabricageproces waarbij
het hout van tevoren met chemicaliën zachter wordt
gemaakt en onder druk wordt gemalen, wordt
chemisch-thermomechanische pulpproductie ()
genoemd en komt in dit document ook aan de orde.
De mechanische pulpproductie is grotendeels in de
papierfabricage geïntegreerd. Derhalve worden de
emissieniveaus bij gebruik van de beste beschikbare
technieken voor geïntegreerde pulp- en papierfabrieken
vermeld (behalve voor ).
Bij de mechanische en chemisch-mechanische pulpproductie gaat de aandacht uit naar het afvalwatereffluent en het elektriciteitsverbruik voor de aandrijving van
slijpstenen of refiners. De belangrijkste grondstoffen
zijn hernieuwbare hulpbronnen (hout en water) en
enkele chemicaliën voor het bleken (wat betreft 
ook voor de chemische voorbehandeling van de
spanen). Als hulpmiddelen voor de verwerking en om
de producteigenschappen te verbeteren (papierhulpstoffen) worden tijdens de papierfabricage diverse additieven gebruikt. De uitstoot in water behelst voornamelijk organische stoffen die in opgeloste of
gedispergeerde vorm in de waterfase verloren gaan. Als
mechanische pulp in een of twee stappen met een alkalisch peroxide wordt gebleekt, komen er aanzienlijk
meer organische verontreinigende stoffen vrij. Bleken
met peroxide resulteert in een extra -belasting vóór
behandeling van ongeveer  kg /Adt. Sommige
verbindingen die door de fabrieken worden geloosd,
hebben een toxisch effect op waterorganismen. De
uitstoot van nutriënten (stikstof en fosfor) kan bijdragen tot eutrofiëring in het ontvangende milieu. Metalen die uit het hout geëxtraheerd zijn, worden in lage
concentraties geloosd, maar door de grote debieten kan
de belasting toch aanzienlijk zijn.

Een groot deel van de technieken die beschreven
worden in verband met de bepaling van de beste
beschikbare technieken, heeft betrekking op de
uitstoot in water. Bij mechanische pulpproductieprocessen zijn de watersystemen gewoonlijk heel dicht
bij elkaar in de buurt. Overtollig gezuiverd water uit de
papiermachine wordt meestal gebruikt ter compensatie
van het water dat het circuit samen met de pulp en de
uitval verlaat.
Als beste beschikbare technieken voor mechanische
pulpfabrieken worden beschouwd:
• Droog ontschorsen van hout
• Minimalisering van uitval door deze doeltreffend te
verwerken
• Hercirculatie van water in de afdeling mechanische
pulpproductie
• Effectieve scheiding van de watersystemen van de
pulp- en papierfabriek door middel van verdikkingsmiddelen
• Een tegenstroom-witwatersysteem van papierfabriek
naar pulpfabriek, afhankelijk van de mate van integratie
• Gebruik van voldoende grote buffertanks voor de
opslag van geconcentreerde afvalwaterstromen uit
het proces (hoofdzakelijk voor )
• Primaire en biologische behandeling van het effluent
en in sommige gevallen ook uitvlokking of chemische neerslag.
Als het gaat om -fabrieken wordt een combinatie
van anaërobe en aërobe behandeling van het afvalwater
eveneens als een efficiënt behandelingssysteem gezien.
Ten slotte zou het met name een interessante oplossing
voor de modernisering van de fabrieken zijn om het
meest verontreinigde afvalwater te verdampen en het
condensaat te verbranden waarbij de restanten aan een
geactiveerd-slibbehandeling worden onderworpen.

CZV
kg/Adt

BZV
kg/Adt

TSS
kg/Adt

AOX
Totaal N Totaal P
kg/Adt kg/Adt kg/Adt

15-20

10-20

0,5-1,0

0,5-1,0

–

0,1-0,2

12-20

2,0-5,0

0,2-0,5

0,2-0,5

<0,01

0,04-0,1 0,004-0,01

1)

Uitsluitend bijdrage van pulpproductie.

2)

Zoals fabrieken waar kranten papier, licht gestreken tijdschriftenpapier en zwaar
gesatineerd papier worden vervaardigd.

0,005-0,01

Bij de mechanische pulpproductie hangt het bereik van
de -waarden in het bijzonder af van het deel van de
vezelsamenstelling dat met peroxide wordt gebleekt,
omdat bleken met peroxide leidt tot een grotere initiële
belasting met organische stoffen vóór behandeling.
Derhalve gelden de hoogste waarden van het emissiebereik bij gebruik van de beste beschikbare technieken
voor papierfabrieken met een hoog percentage
peroxide gebleekte thermomechanische pulp ().
Emissies in de atmosfeer worden hoofdzakelijk
gevormd door de uitstoot in verband met de warmteen elektriciteitsopwekking in hulpketels en vluchtige
organische stoffen (). Bronnen van de -emissies
zijn spaanhopen en de afvoer van lucht uit de vaten
waar het wassen van de houtspanen plaatsvindt, en uit
andere vaten alsmede condensaten die ontstaan bij de
terugwinning van stoom uit refiners die met vluchtige
houtbestanddelen zijn verontreinigd. Een deel van deze
uitstoot ontsnapt op verschillende punten in het proces
in diffuse vorm.
De beste beschikbare technieken om de uitstoot in de
lucht te beperken, zijn een doeltreffende warmteterugwinning uit refiners en het terugdringen van de emissies uit verontreinigde stoom. Behalve de emissies worden er bij de mechanische pulpproductie
ook stoffen in de atmosfeer gebracht die niet procesgerelateerd zijn maar door energieopwekking ter plaatse
zijn ontstaan. Warmte en elektriciteit worden geproduceerd door de verbranding van verschillende soorten
fossiele brandstoffen of hernieuwbare houtrestanten als
schors. De beste beschikbare technieken voor hulpketels worden hieronder verder besproken.
De beste beschikbare technieken voor de beperking van
de hoeveelheid afval zijn een minimale productie van
vaste afvalstoffen en de terugwinning, de recycling en
het hergebruik van deze materialen waar dit uitvoerbaar is. De afzonderlijke verzameling en tussentijdse
opslag van afvalfracties bij de bron kan hiertoe een
bijdrage leveren. Wanneer het verzamelde afval niet in
het proces kan worden hergebruikt, worden de externe
toepassing van rest-/afvalstoffen als vervangingsmiddel
of de verbranding van organische stoffen in deugdelijk
ontworpen ketels waarbij terugwinning van energie
plaatsvindt, als beste beschikbare technieken
beschouwd, zodat het storten van uitval tot een minimum wordt teruggebracht.
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Niet-geïntegreerde
CTMP-fabrieken1)
Geïntegreerde
mechanische
pulp- en papierfabrieken 2)

Debiet
m 3 /Adt

Wat betreft geïntegreerde mechanische pulp- en
papierfabrieken verwijzen de emissieniveaus zowel naar
de pulp- als naar de papierproductie en houden deze
verband met het aantal kg verontreinigende stof per
ton gefabriceerd papier.

3.5.3

De emissieniveaus bij gebruik van een passende combinatie van deze technieken worden voor niet-geïntegreerde -fabrieken en geïntegreerde mechanische
pulp- en papierfabrieken apart vermeld. Deze emissieniveaus hebben betrekking op jaarlijkse gemiddelden.

In geval van geïntegreerde -fabrieken moeten
hierbij de emissies van de papierproductie (zie hoofdstuk ) worden opgeteld overeenkomstig de gefabriceerde productmix.

Om het verbruik van nieuwe stoom en elektrische
energie te verminderen, zijn een aantal maatregelen
voorhanden. Energie-efficiënte mechanische pulp- en
papierfabrieken verbruiken de volgende hoeveelheden
stoom en elektriciteit:
• Niet-geïntegreerde : Voor het drogen van pulp
kan teruggewonnen proceswarmte worden gebruikt,
waardoor geen primaire stoom nodig is. Het elektriciteitsverbruik bedraagt – h/Adt.
• Geïntegreerde krantenpapierfabrieken verbruiken
– /t proceswarmte en – h/t elektriciteit. De
stoombehoefte is afhankelijk van de vezelsamenstelling en van de mate waarin stoom uit de refiners
wordt teruggewonnen.
• Geïntegreerde fabrieken waar licht gestreken tijdschriftenpapier wordt vervaardigd, verbruiken –
/t proceswarmte en ,–, h/t elektriciteit. Er
dient te worden opgemerkt dat de vezelsamenstelling
van dit papier gewoonlijk slechts voor ongeveer een
derde uit  of  bestaat. De rest is gebleekte
kraftcelstof, vulstoffen en coatingkleurstoffen. Als de
productie van gebleekte kraftcelstof op dezelfde locatie plaatsvindt (geïntegreerd), moet de benodigde
energie voor de kraftcelstoffabricage hierbij worden
opgeteld volgens de vervaardigde vezelsamenstellingsmix.
• Geïntegreerde fabrieken waar zwaar gesatineerd
papier wordt vervaardigd, verbruiken – /t
proceswarmte en ,–, h/t elektriciteit.
Beste beschikbare technieken voor de verwerking
van kringloopvezels (hoofdstuk 5)

3.5.3
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Teruggewonnen vezels zijn een onontbeerlijke grondstof voor de papierproducerende industrie geworden
vanwege de gunstige prijs van teruggewonnen vezels
vergeleken met de overeenkomstige kwaliteiten zuivere
pulp en doordat de recycling van teruggewonnen
papier door veel Europese landen wordt gestimuleerd.
De verwerkingssystemen voor teruggewonnen papier
variëren naar gelang de te produceren papierkwaliteit,
bijv. pakpapier, krantenpapier, testliner of zijdepapier
en de gebruikte samenstelling. Over het algemeen
kunnen kringloopvezelprocessen in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld:
• processen met uitsluitend mechanische reiniging,
d.w.z. zonder ontinkten. Deze omvatten producten
als testliner, golfbasispapier, bordpapier en karton.
• processen met mechanische en chemische installaties, d.w.z. met ontinkten. Deze omvatten producten
als krantenpapier, zijdepapier, print- en kopieerpapier, tijdschriftenpapier (zwaar gesatineerd en licht
gestreken papier), enkele kwaliteiten karton of voor
de markt bestemde ontinkte papierstof.
De grondstoffen voor de op kringloopvezels gebaseerde
papierproductie bestaan voornamelijk uit teruggewonnen papier, water, chemische additieven en energie in de
vorm van stoom en elektriciteit. Grote hoeveelheden
water worden gebruikt als proceswater en koelwater.

Als hulpmiddelen voor de verwerking en om de
producteigenschappen te verbeteren (papierhulpstoffen) worden tijdens de papierfabricage diverse additieven gebruikt. De milieueffecten van de verwerking van
teruggewonnen papier zijn hoofdzakelijk emissies in
water, vaste afvalstoffen (met name als ontinkten door
spoelen wordt toegepast zoals in zijdepapierfabrieken)
en emissies in de atmosfeer. De uitstoot in de atmosfeer
houdt vooral verband met de energie die wordt opgewekt bij de verbranding van fossiele brandstoffen in
installaties ten behoeve van elektriciteitsopwekking.
De meeste fabrieken waar teruggewonnen papier wordt
verwerkt, zijn in de papierproductie geïntegreerd.
Derhalve worden de emissieniveaus bij gebruik van de
beste beschikbare technieken voor geïntegreerde fabrieken vermeld.
Een groot deel van de technieken die beschreven
worden in verband met de bepaling van de beste
beschikbare technieken, heeft betrekking op de
uitstoot in water.
Als beste beschikbare technieken voor de verwerking
van teruggewonnen papier worden beschouwd:
• Scheiding van minder verontreinigd water van
vervuild water en recycling van proceswater;
• Optimaal waterbeheer (waterkringloopvoorziening),
waterzuivering door sedimentatie-, flotatie- of filtertechnieken en recycling van proceswater voor
verschillende doeleinden;
• Strikte scheiding van watercircuits en tegenstroom
van proceswater;
• Genereren van gezuiverd water voor ontinktingsinstallaties (flotatie);
• Plaatsing van een egalisatiebekken en primaire
behandeling;
• Biologische effluentbehandeling. Een doeltreffende
optie voor ontinkte kwaliteiten en afhankelijk van de
omstandigheden ook voor niet-ontinkte kwaliteiten
is aërobe biologische behandeling en in sommige
gevallen tevens uitvlokking en chemische neerslag.
Wat betreft niet-ontinkte kwaliteiten gaat de voorkeur uit naar mechanische behandeling gevolgd door
een anaërobe-aërobe biologische behandeling. Deze
fabrieken hebben gewoonlijk meer geconcentreerd
afvalwater te verwerken wegens een meer gesloten
waterkringloop;
• Gedeeltelijke recycling van gezuiverd water na biologische behandeling. De mate waarin water kan
worden gerecycled, hangt af van de specifieke papierkwaliteiten die worden geproduceerd. Voor nietontinkte papierkwaliteiten is dit de beste beschikbare
techniek. De voor- en nadelen dienen evenwel zorgvuldig te worden onderzocht en gewoonlijk is een
extra bewerking nodig (tertiaire behandeling).
• Behandeling van interne watercircuits.

Voor geïntegreerde fabrieken waar papier wordt teruggewonnen, hebben de emissies bij gebruik van een
passende combinatie van de beste beschikbare technieken de volgende waarden:
Debiet CZV
m 3 /t kg/t
Geïntegreerde
<7
kringloopvezelpapierfabrieken
zonder ontinkten1)
Kringloopvezel- 8–15
papierfabrieken
met ontinkten2)
Op kringloop8-25
vezels gebaseerde
zijdepapierfabrieken

BZV
kg/t

TSS
kg/t

Totaal N
kg/t

Totaal P
kg/t

AOX
kg/t

0,5-1,5 <0,05-0,15 0,05-0,15 0,02-0,05 0,002-0,005 <0,5

2-4

<0,05-0,5

0,1-0,3

0,05-0,1

2,0-4,0 <0,05-0,4

0,1-0,4

0,05-0,25 0,005-0,015 <0,5

1)

Bijv. wellenstoff, testliner, white topliner, karton, enz.

2)

Bijv. krantenpapier, print- en schrijfpapier, enz.

0,005-0,01

<0,5

De emissieniveaus hebben betrekking op jaarlijkse
gemiddelden en worden voor processen met en zonder
ontinkten afzonderlijk vermeld. Bij de bepaling van het
afvalwaterdebiet wordt ervan uitgegaan dat koelwater
en ander schoon water apart worden geloosd. De waarden gelden voor geïntegreerde fabrieken, d.w.z. de
verwerking van teruggewonnen papier en de papierproductie vinden plaats op dezelfde locatie.
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De uitstoot in lucht in op kringloopvezels gebaseerde
papierfabrieken betreft voornamelijk installaties ten
behoeve van de productie van warmte waarbij in
sommige gevallen tegelijkertijd elektriciteit wordt
opgewekt. Energiebesparing komt derhalve overeen
met het terugdringen van de luchtemissies. De elektriciteitsinstallatie zijn gewoonlijk standaardketels en
kunnen net als iedere andere installatie ten behoeve van
elektriciteitsopwekking worden behandeld. Om het
energieverbruik en de uitstoot in de lucht te verminderen, worden de volgende maatregelen als beste beschikbare technieken beschouwd: warmte/krachtkoppeling,
verbetering van bestaande ketels en gebruik van energiezuiniger machines bij de vervanging van apparatuur.
Voor de emissieniveaus bij gebruik van de beste
beschikbare technieken wordt verwezen naar het deel
dat handelt over de beste beschikbare technieken voor
hulpketels (zie verderop).

Energie-efficiënte fabrieken waar papier wordt teruggewonnen, verbruiken de volgende hoeveelheden proceswarmte en elektriciteit:
• Geïntegreerde kringloopvezelpapierfabrieken zonder
ontinkten (bijv. testliner, golfblad): –, /t
proceswarmte en ,–, h/t elektriciteit;
• Geïntegreerde zijdepapierfabrieken met een installatie voor ontinkte papierstof: – /t proceswarmte
en ,–, h/t elektriciteit;
• Geïntegreerde krantenpapier- of print- en schrijfpapierfabrieken met een installatie voor ontinkte
papierstof: –, /t proceswarmte en –, h/t
elektriciteit.

3.5.3

De gezamenlijke behandeling van afvalwater van een
kringloopvezelpapierfabriek of een consortium van
dergelijke fabrieken in de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt ook als de beste beschikbare
techniek beschouwd, wanneer deze gezamenlijke
behandeling een geschikte methode is om het effluent
uit de papierfabriek te verwerken. Voordat deze optie
als beste beschikbare techniek kan worden gezien, moet
het verwijderingsrendement van het gezamenlijke
afvalwaterzuiveringssysteem worden berekend en
moeten de vergelijkbare verwijderingsrendementen of
emissieconcentraties worden vastgesteld.

De beste beschikbare technieken voor de beperking van
de hoeveelheid afval zijn een minimale productie van
vaste afvalstoffen en de terugwinning, de recycling en
het hergebruik van deze materialen waar dit maar
uitvoerbaar is. De afzonderlijke verzameling en tussentijdse opslag van afvalfracties bij de bron kan hiertoe
een bijdrage leveren. Wanneer het verzamelde afval niet
in het proces kan worden hergebruikt, worden de
externe toepassing van rest-/afvalstoffen als vervangingsmiddel of de verbranding van organische stoffen
in deugdelijk ontworpen ketels waarbij terugwinning
van energie plaatsvindt, als beste beschikbare technieken beschouwd. De hoeveelheid vaste afvalstoffen kan
worden teruggebracht via een optimale terugwinning
van vezels door de grondstofopwerkingsinstallaties te
moderniseren, via optimalisering van het aantal reinigingsfasen tijdens de opwerking van grondstof en de
toepassing van  (‘dissolved air flotation’) als doorlopende behandeling van watercircuits teneinde vezels
en vulstoffen terug te winnen en het proceswater te
zuiveren. Er moet een evenwicht worden gevonden
tussen de reinheid van de papierstof, vezelverliezen en
energiebehoeften en kosten en deze factoren zijn
gewoonlijk afhankelijk van de papierkwaliteiten. De
beperking van de hoeveelheid te storten vaste afvalstoffen is de beste beschikbare techniek. Dit kan worden
bereikt door een efficiënte verwerking van uitval en slib
ter plaatse (ontwatering) om zo het gehalte aan droge
vaste stof te verhogen, en door vervolgens het slib en de
uitval te verbranden waarbij energie wordt teruggewonnen. De geproduceerde as kan als grondstof voor
bouwmaterialen dienen. Er bestaan verschillende
opties voor de verbranding van uitval en slib. De
toepasbaarheid wordt beperkt door de omvang van de
fabriek en tot op zekere hoogte door de brandstof die
respectievelijk voor de opwekking van stoom en elektriciteit wordt gebruikt.

Beste beschikbare technieken voor de
papierproductie en aanverwante processen
(hoofdstuk 6)

De vervaardiging van vezels voor de papierproductie is
beschreven in de hoofdstukken  t/m . In hoofdstuk 
wordt de productie van (bord)papier los van de pulpfabricage beschreven. Deze benadering is gekozen omdat
in elke papierfabriek voor de (bord)papiermachine
dezelfde eenheidsprocessen nodig zijn ongeacht of de
fabricage al dan niet in de pulpproductie is geïntegreerd. Wanneer de papierproductie als onderdeel van
de geïntegreerde pulpfabrieken zou worden beschreven, zou dat de technische beschrijving ingewikkelder
maken. Ten slotte geldt dat wat aantallen betreft de
meeste papierfabrieken in Europa niet-geïntegreerde
fabrieken zijn.
Voor geïntegreerde papierfabrieken is dit hoofdstuk
relevant voor zover het de papierproductie betreft.
Papier wordt gemaakt uit vezels, water en chemische
additieven. Voorts is er voor het gehele proces een heleboel energie nodig. Elektriciteit wordt hoofdzakelijk
gebruikt voor de aandrijving van verschillende motoren en voor het malen tijdens de opwerking van grondstof. De proceswarmte wordt voornamelijk gebruikt
voor de verwarming van water, andere vloeistoffen en
lucht, voor de verdamping van water in het drogergedeelte van de papiermachine en voor de omzetting
van stoom in elektriciteit (in geval van warmte/krachtkoppeling). Grote hoeveelheden water worden als
proceswater en koelwater gebruikt. Als hulpmiddelen
voor de verwerking en om de producteigenschappen te
verbeteren (papierhulpstoffen) kunnen tijdens de
papierfabricage diverse additieven worden gebruikt.

3.5.3

De milieukwesties die bij papierfabrieken een rol
spelen, zijn voornamelijk emissies in water en het
verbruik van energie en chemicaliën. Er worden ook
vaste afvalstoffen gegenereerd. De uitstoot in de atmosfeer houdt vooral verband met de energie die wordt
opgewekt bij de verbranding van fossiele brandstoffen
in installaties ten behoeve van elektriciteitsopwekking.
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De beste beschikbare technieken voor het terugdringen
van de emissies in water zijn:
• Minimalisering van het watergebruik voor verschillende papierkwaliteiten door meer recycling van
proceswater en waterbeheer;
• Beheersing van de mogelijke nadelen van het afsluiten van de watersystemen;
• Aanleg van een uitgebalanceerd opslagsysteem voor
witwater, (helder) filtraat en uitval en gebruik van
constructies, ontwerpen en machines die minder
water verbruiken, wanneer dat uitvoerbaar is. Dit
gebeurt meestal wanneer machines of bestanddelen
worden vervangen of bij ombouw;
• Toepassing van maatregelen om de frequentie en
gevolgen van onopzettelijke lozingen te beperken;
• Opvangen en hergebruik van schoon koel- en
afdichtwater of afzonderlijke lozingen;

• Afzonderlijke voorbehandeling van afvalwater dat bij
coating is ontstaan;
• Vervanging van mogelijke schadelijke stoffen door
minder schadelijke alternatieven;
• Effluentbehandeling van afvalwater door plaatsing
van een egalisatiebekken;
• Primaire behandeling, secundaire biologische en/of
in sommige gevallen secundaire chemische neerslag
of uitvlokking van afvalwater. Wanneer uitsluitend
chemische behandeling plaatsvindt, zal het gehalte van de lozingen iets hoger liggen, maar deze
zal dan voornamelijk gemakkelijk afbreekbaar materiaal bevatten.
Voor niet-geïntegreerde papierfabrieken worden de
emissieniveaus bij gebruik van de beste beschikbare
technieken in de onderstaande tabel vermeld waarbij
de waarden voor ongecoat en gecoat fijn papier en
zijdepapier afzonderlijk worden aangegeven. De
verschillen tussen de papierkwaliteiten zijn echter niet
erg groot.
Parameters

Eenheden

Ongecoat
fijn papier

Gecoat fijn
papier

Zijdepapier

BZV5
CZV
TSS
AOX
Totaal P
Totaal N
Debiet

kg/t papier
kg/t papier
kg/t papier
kg/t papier
kg/t papier
kg/t papier
m3/t papier

0,15-0,25
0,5-2
0,2-0,4
<0,005
0,003-0,01
0,05-0,2
10-15

0,15-0,25
0,5-1,5
0,2-0,4
<0,005
0,003-0,01
0,05-0,2
10-15

0,15-0,4
0,4-1,5
0,2-0,4
<0,01
0,003-0,015
0,05-0,25
10-25

De emissieniveaus voor de beste beschikbare technieken hebben betrekking op jaarlijkse gemiddelden; de
bijdrage van de pulpproductie is buiten beschouwing
gelaten. Hoewel deze waarden gelden voor niet-geïntegreerde fabrieken kunnen ze ook worden gebruikt om
de emissies vast te stellen die worden veroorzaakt door
papierproductie-eenheden in geïntegreerde fabrieken.
Bij de bepaling van het afvalwaterdebiet wordt ervan
uitgegaan dat koelwater en ander schoon water apart
worden geloosd.
De gezamenlijke behandeling van afvalwater van een
papierfabriek of een consortium van papierfabrieken in
de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt
ook als de beste beschikbare techniek beschouwd,
wanneer deze gezamenlijke behandeling een geschikte
methode is om het effluent uit de papierfabriek te
verwerken. Voordat deze optie als beste beschikbare
techniek kan worden gezien, moet het verwijderingsrendement van het gezamenlijke afvalwaterzuiveringssysteem worden berekend en moeten de vergelijkbare
verwijderingsrendementen of emissieconcentraties
worden vastgesteld.

De uitstoot in lucht uit niet-geïntegreerde papierfabrieken houdt voornamelijk verband met stoomketels en
installaties ten behoeve van elektriciteitsopwekking.
Deze installaties zijn over het algemeen standaardketels
en verschillen niet van anderestookinstallaties. Er
wordt verondersteld dat zij op dezelfde wijze als elke
andere hulpketel met dezelfde capaciteit worden afgeregeld (zie hieronder).
De beste beschikbare technieken voor het vaste afval
zijn een minimale productie van vaste afvalstoffen en
de terugwinning, het hergebruik en de recycling van
herbruikbare materialen voor zover dat mogelijk is.
De afzonderlijke verzameling van afvalfracties bij de
bron en de tussentijdse opslag van rest-/afvalstoffen
kan ertoe bijdragen dat een groter percentage kan
worden hergebruikt of gerecycled in plaats van gestort.
Andere beschikbare technieken zijn de vermindering
van vezel- en vulstofverliezen, de toepassing van ultrafiltratie voor de terugwinning van het bij coating
ontstane afvalwater (alleen voor gecoate kwaliteiten) en
de doeltreffende ontwatering van de residuen en het
slib tot zeer droge vaste stoffen. De beste beschikbare
techniek is de beperking van de hoeveelheid te storten
afval door de terugwinningsmogelijkheden te onderzoeken en – indien haalbaar – afval te gebruiken voor
de recycling van materiaal of voor verbranding met
energieterugwinning.

Beste beschikbare technieken voor hulpketels
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Afhankelijk van de actuele energiebalans van de pulpof papierfabriek, het soort externe brandstoffen dat
wordt gebruikt, en het mogelijke gebruik van mogelijke biobrandstoffen als schors en houtafval, moet er
gekeken worden naar emissies in de atmosfeer uit hulpketels. Pulp- en papierfabrieken waar pulp uit nieuwe
vezels wordt vervaardigd, gebruiken meestal schorsketels. Wat betreft niet-geïntegreerde papierfabrieken
en kringloopvezelpapierfabrieken houdt de uitstoot in
lucht voornamelijk verband met stoomketels en/of
installaties ten behoeve van elektriciteitsopwekking.
Deze installaties zijn over het algemeen standaardketels
en verschillen niet van anderestookinstallaties. Er
wordt verondersteld dat zij op dezelfde wijze als elke
andere installatie met dezelfde capaciteit worden afgeregeld. Daarom worden de algemeen erkende beste
beschikbare technieken voor hulpketels in dit document slechts kort genoemd. Deze technieken zijn:
• warmte/krachtkoppeling als de warmte/elektriciteitverhouding dat toestaat;
• gebruik van hernieuwbare bronnen als hout of
houtafval, indien deze worden gegenereerd, om de
uitstoot van fossiele  terug te dringen;
• beheersing van de x-emissies uit hulpketels door
de stookcondities te regelen en door de plaatsing van
branders met een lage x-uitstoot;
• beperking van de -uitstoot door het gebruik van
schors, gas of brandstoffen met een laag zwavelgehalte of beheersing van de zwavelemissies;
• In hulpketels waarin verbranding van vaste brandstoffen plaatsvindt, worden efficiënte elektrostatische
precipitators (of zakfilters) gebruikt om stof te
verwijderen.

3.5.3

In het algemeen geldt in deze sector dat het gebruik
van energie-efficiënte technologieën als de beste
beschikbare techniek wordt beschouwd. In de vele
fasen van het productieproces bestaan er talrijke opties
voor energiebesparing. Gewoonlijk zijn deze maatregelen gekoppeld aan investeringen om de procesapparatuur te vervangen, om te bouwen of te moderniseren.
Er dient te worden opgemerkt dat energiebesparende
maatregelen meestal niet uitsluitend met het oog op
energiebesparing worden getroffen. Een efficiënte
productie, verbetering van de productkwaliteit en
beperking van de totale kosten vormen de belangrijkste
basis voor investeringen. Energiebesparing kan worden
bewerkstelligd door de invoering van een systeem om
het energiegebruik en de prestaties te volgen, een effectievere ontwatering van het papierweefsel in het persgedeelte van de papiermachine door middel van perstechnologie met een brede druklijn en het gebruik van
andere energie-efficiënte technologieën, zoals pulpen
tot een hoge consistentiegraad, energie-efficiënte maalprocédés, vorming van duplo-producten, geoptimaliseerde vacuümsystemen, aandrijvingen met regelbare
snelheid voor ventilatoren en pompen, elektrische
motoren met hoog rendement, elektrische motoren
van de juiste grootte, terugwinning van stoomcondensaten, meer vaste stoffen in de lijmpers of warmteterugwinningssystemen voor uitlaatlucht. Het rechtstreekse
gebruik van stoom kan worden beperkt door zorgvuldige procesintegratie middels een ‘pinch’-analyse.

Energie-efficiënte niet-geïntegreerde papierfabrieken
verbruiken de volgende hoeveelheden warmte en elektriciteit:
• Niet-geïntegreerde fabrieken voor de productie van
ongecoat fijn papier hebben –, /t proceswarmte
en ,–, h/t elektriciteit nodig;
• Niet-geïntegreerde fabrieken voor de productie van
gecoat fijn papier hebben – /t proceswarmte en
,–, h/t elektriciteit nodig;
• Niet-geïntegreerde fabrieken voor de productie van
zijdepapier op basis van zuivere vezels hebben
,–, /t proceswarmte en ,–, h/t elektriciteit nodig.

Vrijgekomen
stoffen

Kolen

Zware
stookolie

Gasolie

Gas (bijv.)
schors)

Biobrandstof

mg S/MJ brandstoftoevoer
mg NOx/MJ
brandstoftoevoer
mg stof/Nm3

100-2001)
(50-100)5)
80-1102)
(50-80 SNCR)3)
10-304)
bij 6% O2

100-2001)
(50-100)5)
80-1102)
(50-80 SNCR)3)
10-404)
bij 3% O2

25-50

<5

<15

45-602)

30-602)

10-30
3% O2

<5
3% O2

60-1002)
(40-70 SNCR)3)
10-304)
bij 6% O2

1)

De zwavelemissie van olie- of kolenketels hangt af van de beschikbaarheid.
van olie en kolen met een laag zwavelgehalte. Een zekere vermindering van de hoeveelheid zwavel
kon worden bereikt door inspuiting van calciumcarbonaat.

2)

Er wordt uitsluitend verbrandingstechnologie toegepast.

3)

Secundaire maatregelen als SNCR (selectieve niet-katalytische reductie) worden eveneens toegepast; dit geldt normaal alleen voor grotere installaties.

4)

Bijbehorende waarden wanneer efficiënte elektrostatische precipitators worden gebruikt.

5)

Bij gebruik van een gaswasser; dit geldt alleen voor grotere installaties.

In de bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven
van de emissies bij gebruik van de beste beschikbare
technieken uit hulpketels in de pulp- en papierindustrie, waarin verschillende soorten brandstoffen worden
verbrand. De waarden hebben betrekking op jaarlijkse
gemiddelden en standaardcondities. De totale productspecifieke uitstoot in lucht is evenwel sterk locatiegebonden (bijv. soort brandstof, grootte en type installatie, geïntegreerde of niet-geïntegreerde fabriek,
elektriciteitsopwekking).

3.5.3

Er dient te worden opgemerkt dat hulpketels in de pulpen papierindustrie zeer uiteenlopende afmetingen hebben
(van  tot meer dan  ). Wat betreft de kleinere
ketels kan alleen het gebruik van brandstof met een laag
zwavelgehalte en van verbrandingstechnieken tegen redelijke kosten geschieden; voor de grotere ketels kunnen
daarnaast beperkende maatregelen worden getroffen. Dit
verschil komt in de bovenstaande tabel tot uitdrukking.
Het hogere bereik wordt als beste beschikbare techniek
voor kleinere installaties beschouwd en wordt gehaald
wanneer de juiste brandstofkwaliteit en interne maatregelen zijn toegepast; de lagere niveaus (tussen haakjes) zijn
het gevolg van aanvullende beperkende maatregelen als
 en gaswassers en worden als beste beschikbare techniek voor grotere installaties aangemerkt.
Gebruik van chemicaliën en additieven
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In de pulp- en papierindustrie wordt een groot aantal
chemicaliën gebruikt afhankelijk van de geproduceerde
papierkwaliteit, het procesontwerp en de werking daarvan en de productkwaliteiten die moeten worden
verwezenlijkt. Enerzijds zijn voor de vervaardiging van
pulp proceschemicaliën vereist, anderzijds worden bij
de papierfabricage chemische additieven en hulpstoffen
toegepast. Chemische additieven worden gebruikt om
het papier diverse eigenschappen te geven terwijl
chemische hulpstoffen bedoeld zijn om de efficiëntie
van het productieproces te vergroten en de verstoring
daarvan te beperken.
Ten aanzien van het gebruik van chemische stoffen
worden de beschikbaarheid van een databank voor alle
gebruikte chemicaliën en additieven en de toepassing
van het vervangingsbeginsel als beste beschikbare technieken beschouwd.

Dat betekent dat, indien verkrijgbaar, minder gevaarlijke producten worden gebruikt. Er worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat bij de verwerking
en opslag van chemicaliën onopzettelijk lozingen in
grond en water plaatsvinden.
Mate van overeenstemming

Dit -document heeft bijval gekregen van de meeste
leden van de  en deelnemers aan de de vergadering
van het informatie-uitwisselingsforum. De  – die de
pulp- en papierindustrie vertegenwoordigt – en een paar
lidstaten waren niet geheel tevreden over deze definitieve
versie en bestreden enkele conclusies die in het document worden getrokken. Hieronder worden enkele van
de belangrijkste punten van onenigheid genoemd en in
hoofdstuk  wordt daar dieper op ingegaan.
De  en één lidstaat waren van mening dat er onvoldoende was gekeken naar de economische verschillen
tussen nieuwe/bestaande en grote/kleine fabrieken en dat
er in het -document duidelijke verschillen hadden
moeten worden vastgesteld. Voorts geloven de  en
drie lidstaten dat een standaardfabriek niet gelijktijdig
alle vermelde emissie- en verbruiksniveaus kan bereiken
bij gebruik van een passende combinatie van de diverse
technieken die als beste beschikbare technieken worden
beschouwd. Naar hun oordeel heeft er geen voldoende
geïntegreerde beoordeling van alle parameters plaatsgehad. In tegenstelling tot deze mening zijn er echter fabrieken gevonden die wel gelijktijdig alle vermelde niveaus
bereiken en het bovengenoemde minderheidsstandpunt
werd door de meeste -leden niet gedeeld.
Behalve deze algemene kwesties waren er ook enkele
specifieke zaken waarbij de eindconclusies niet
unaniem door de  werden onderschreven. De 
en twee lidstaten zijn van oordeel dat bij gebruik van
de beste beschikbare technieken de bovenwaarde van
het bereik van  voor de productie van gebleekte
kraftcelstof , kg/Adt moet zijn in plaats van
, kg/Adt. De  en één lidstaat vinden tevens dat
bij gebruik van de beste beschikbare technieken enkele
van de waardebereiken voor de verschillende papierkwaliteiten te stringent zijn.

Daarentegen zijn sommige -leden van mening dat
bepaalde vastgestelde niveaus buitensporig schappelijk
zijn gezien de meer recente prestaties van enkele pulpen papierfabrieken.

3.5.4

Ook het Europees Milieubureau – dat milieuorganisaties vertegenwoordigt – had op sommige punten een
afwijkende mening. Zo oordeelde het dat de -bleekmethode in kraftcelstoffabrieken niet voldoet aan de
criteria voor de beste beschikbare technieken als het
gaat om het voorzorgs- en preventiebeginsel en dat in
het algemeen tertiaire zuivering van effluent behandeling met ozon, peroxide of -straling moet omvatten
gevolgd door biofiltratie.

3.5.4.1

Cement- en kalk
producerende industrie

Deze oplegnotitie is vastgesteld op  september 
Oplegnotitite

Inleiding

Status oplegnotitie
Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener
ondersteuning te bieden bij de toepassing van het 
referentie () document voor de cement- en kalk
producerende industrie. Hierin worden het toepassingsgebied van de , de veranderingen in de
Nederlandse regelgeving als gevolg van deze  en de
relatie tussen deze  en andere relevante regelgeving
beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met het 
document gelezen worden.
Status BREF
De  heeft een vergelijkbare status als de NeR en
 aanbevelingen; er mag alleen gemotiveerd van
worden afgeweken (voor meer informatie wordt verwezen naar de NeR (§.) en het Handboek Wvovergunningverlening).
Toepassingsgebied

De  heeft betrekking op de processen voor de
productie van cementklinker en ongebluste kalk.

De belangrijkste milieuaspecten van de productie van
cementklinker zijn emissies van stikstofoxides, zwaveloxides en stof. Het belangrijkste milieuaspect van kalkproductie is de emissie van stof.

De  laat milieu- en veiligheidsaspecten die niet
rechtstreeks verband houden met de cement en kalk
productie buiten beschouwing. Het gaat dan bijvoorbeeld om de milieuaspecten van koelsystemen en de
emissies bij de opslag en overslag van grondstoffen;
hiervoor wordt verwezen naar de horizontale 
documenten voor industriële koelsystemen en voor
opslag en overslag van bulkgoederen.
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De  gaat bij de keuze van de beste beschikbare
technieken uit van algemene primaire maatregelen
(procesgeïntegreerde maatregelen), al dan niet in
combinatie met nageschakelde emissiebeperkende
technieken.

3.5.4

In de  zijn voor de productie van cementklinker
beste beschikbare technieken beschreven voor cementovens en voor de productie van kalk voor kalkovens en
maalinstallaties.
Voor winning, opslag en verwerking van grond-,
brand- en hulpstoffen en de verdere verwerking,
opslag, verpakking en transport van half- en eindproduct zijn geen technieken beschreven.

Er is in Nederland één cementfabriek die onder de
-richtlijn valt. Er zijn in Nederland geen zelfstandig opererende kalkfabrieken. Er zijn wel kalkproductielijnen als onderdeel van suikerfabrieken. Deze vallen
eveneens onder de -richtlijn.
De  is in zijn geheel relevant bij het verlenen van
vergunningen op basis van de Wet milieubeheer en de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Speciale aandachtpunten

Cementovens vallen bij het inwerking treden daarvan
onder de v x emissiehandel. In dit besluit staat
voor de productie van cementklinker een zogenaamde
-waarde.
De cementovens moeten echter ook voldoen aan emissie-eisen die vallen binnen de grenzen die in de  als
beste beschikbare technieken zijn aangegeven.
In  is het Besluit verbranden afvalstoffen (va) in
werking getreden. Dit besluit strekt ter implementatie
van de Europese Richtlijn betreffende de verbranding
van afval (//). Cementovens vallen onder de
werking van het va. In het va staan emissie-eisen
voor cementovens waarin afvalstoffen worden meeverbrand. De emissie-eisen voor bestaande cementovens
gelden vanaf  december  en zijn rechtstreeks
werkend.
Conclusies en aanbevelingen
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De implementatie van de  ‘Cement and Lime
Manufacturing Industries’ in de Nederlandse regelgeving houdt in dat:
• De algemene eisen van de NeR aan de emissies van
fijn stof, x en x komen te vervallen en worden
vervangen door de  en deze paragraaf, voor
zover ze betrekking hebben op de productie van
cementklinker als omschreven in bijlage  van de
-richtlijn, en voorzover geen afvalstoffen worden
(mee)verbrand;
• De algemene eisen van de NeR aan de emissies van
fijn stof komen te vervallen en worden vervangen
door de  en deze oplegnotitie, voor zover ze
betrekking hebben op de productie van ongebluste
kalk als omschreven in bijlage  van de -richtlijn;
Cementovens vallen bij het inwerking treden daarvan onder de v x emissiehandel; Bestaande
cementovens, waarin afvalstoffen worden meeverbrand moeten vanaf  december  voldoen aan
de emissie-eisen voor cementovens zoals opgenomen
in het Besluit verbranden afvalstoffen.
• De  adviseert bij de Wvo vergunningverlening
rekening te houden met de stand van de techniek
zoals in de  en deze oplegnotitie beschreven.

Aanvullend hierop geldt het volgende:
• Voor zover emissies in de  niet uitdrukkelijk zijn
verbijzonderd, gelden de algemene bepalingen van
de NeR (meest recente versie) en het emissiebeleid
water ( ,  ).
Referenties

NeR
Nederlandse Emissierichtlijn Lucht

Vierde Nota Waterhuishouding, 
 mei  Handboek Wvo-vergunningverlening,
Commissie Integraal Waterbeheer,
mei 

Reference document on Best Available
Techniques in the Cement and Lime
Manufacturing Industries, December 

3.5.4.2

Samenvatting BREF

Dit referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken in de cement- en kalkindustrie is de
schriftelijke neerslag van een informatie-uitwisseling
die heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel ,
lid , van Richtlijn // van de Raad. Het document dient te worden beschouwd in het licht van de
inleiding, waarin de doelstellingen en het gebruik van
dit document worden beschreven.
Dit -document bestaat uit twee delen, een voor de
cementindustrie en een voor de kalkindustrie, met
volgens het algemene overzicht elk zeven hoofdstukken.
Cementindustrie

Cement is een basismateriaal voor de sectoren bouw en
civiele techniek. De resultaten van de cementindustrie
houden rechtstreeks verband met de situatie in de
bouw in het algemeen en zijn derhalve nauw gekoppeld aan de algehele stand van zaken met betrekking
tot de economie. De cementproductie in de Europese
Unie bedroeg in   miljoen ton, ofwel circa %
van de productie wereldwijd.
Na het winnen, vergruizen en homogeniseren van
grondstoffen is de eerste stap in de cementproductie
het branden van calciumcarbonaat, waarna het resterende calciumoxide samen met kiezelaarde, aluinaarde
en ijzeroxide bij hoge temperaturen wordt gesinterd
om klinker te vormen. Vervolgens wordt de klinker
met gips en andere bestanddelen vergruisd of vermalen
zodat er cement ontstaat.

De cementindustrie is een energie-intensieve bedrijfstak waarbij de energie –% van de productiekosten voor haar rekening neemt (exclusief kapitaalkosten). Er kunnen verschillende brandstoffen worden
gebruikt om de warmte te verkrijgen die voor het
proces is vereist. In  waren de meest gebruikte
brandstoffen in Europa petroleumkooks (%) en
kolen (%), gevolgd door verscheidene soorten
afval (%), stookolie (%), bruinkool (%) en
gas (%).

Momenteel wordt ongeveer % van het cement in
Europa vervaardigd in droogprocesovens, % komt
voor rekening van halfdroog- en halfnatprocesovens en
de resterende Europese productie, ongeveer %, is
afkomstig uit natprocesovens. Wanneer de natprocesovens die in Europa in bedrijf zijn, worden vernieuwd,
is de algemene verwachting dat zij naar droogprocesovensystemen worden omgebouwd. Hetzelfde geldt
voor halfdroog- en halfnatovensystemen.
Het sinteren van de klinker is het belangrijkste onderdeel van het proces waar het gaat om de belangrijke
milieueffecten van de vervaardiging van cement, namelijk energiegebruik en uitstoot in de lucht. De voornaamste milieu-emissies zijn stikstofoxiden (x),
zwaveldioxide () en stof. Terwijl de uitstoot van stof
al meer dan vijftig jaar op grote schaal wordt teruggedrongen en de beperking van de -uitstoot specifiek
voor de desbetreffende installatie is, vormt de vermindering van de x-emissie een relatief nieuw vraagstuk
voor de cementindustrie.
Veel cementfabrieken hebben algemene primaire maatregelen genomen, zoals de optimalisering van de procesbesturing, het gebruik van moderne, gravimetrische
vaste-brandstoftoevoersystemen, geoptimaliseerde
koelerverbindingen en het gebruik van energiebeheersystemen. Deze maatregelen worden gewoonlijk getroffen
om de klinkerkwaliteit te verbeteren en de productiekosten te verlagen, maar leiden tevens tot een verminderd
energiegebruik en gereduceerde luchtemissies.
De beste beschikbare technieken) voor de beperking
van de x-uitstoot zijn een combinatie van algemene
primaire maatregelen, primaire maatregelen om de
x-uitstoot te beheersen, gefaseerde verbranding en
selectieve niet-katalytische reductie (). Het emissieniveau) bij gebruik van deze technieken bedraagt
– mg x/m (als ).
)

Zie hoofdstuk . voor kwalificaties over de toepasbaarheid en
haalbaarheid.
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Om  ton klinker te produceren, wordt er in de 
gemiddeld , ton grondstoffen verbruikt. Een groot
deel van het gewichtsverlies tijdens het proces is het
gevolg van de kooldioxide-uitstoot in lucht in de calcineringsreactie (a → a + ).

Het branden en sinteren van de klinker vindt plaats in
een draaitrommeloven die deel kan uitmaken van een
nat of droog lange-ovensysteem, een halfnat of halfdroog ovensysteem met roostervoorverwarmer (Lepol),
een droog ovensysteem met suspensievoorverwarmer of
een ovensysteem met voorverwarmer/voorcalcinering.
Als beste beschikbare techniek) voor de productie van
cementklinkers wordt een droogprocesoven beschouwd
met trapsgewijze suspensievoorverwarming en voorcalcinering. De bijbehorende energieconsumptie is .
 per ton klinker.

3.5.4

Natuurlijke kalkafzettingen als kalksteen, mergel of
krijt vormen de bron voor het ontstaan van calciumcarbonaat. Kiezelaarde, ijzeroxide en aluinaarde worden
gevonden in diverse ertsen en mineralen als zand, schalie, klei en ijzererts. Verbrandingsresten van elektriciteitscentrales, hoogovenslak en andere procesresiduen
kunnen de natuurlijke grondstoffen gedeeltelijk
vervangen.

In  waren er in de Europese Unie  installaties
waar cementklinker en gereed cement werden gefabriceerd en  ovens, die echter niet alle in bedrijf waren.
Daarnaast waren er  maalinrichtingen (molens)
zonder ovens. In de afgelopen jaren is de productieomvang van de ovens gekomen op circa . ton
klinker per dag.

Dit emissieniveau kan worden gezien in het kader van
het huidige emissiebereik van <–. mg x/m
en tegen de achtergrond dat de meeste ovens in de
Europese Unie naar verluidt met behulp van primaire
maatregelen een uitstoot van minder dan . mg/m
kunnen bewerkstelligen.
Hoewel er steun was voor de bovengenoemde beste
beschikbare technieken om de x-uitstoot te beheersen, was er in de  ook een afwijkend standpunt dat
inhield dat het emissieniveau bij gebruik van deze technieken in de range ligt van – mg x/m (als
). Ook was er de mening() dat selectieve katalytische reductie () een beste beschikbare techniek
vormt met een emissieniveau van – mg x/m
(als ).
De beste beschikbare technieken) voor de beperking
van de -uitstoot zijn een combinatie van algemene
primaire maatregelen en de toevoeging van een absorptiemiddel voor oorspronkelijke emissieniveaus van niet
hoger dan ongeveer . mg /m en een natte of
droge gaswasser voor ongereinigde stromen met emissieniveaus van meer dan ongeveer . mg /m.
Het emissieniveau) bij gebruik van deze technieken is
- mg /m. De -uitstoot uit cementfabrieken wordt in de eerste plaats bepaald door het gehalte
vluchtige zwavelverbindingen in de grondstoffen.
Ovens die gebruik maken van grondstoffen met weinig
of geen vluchtig zwavelverbindingen, hebben -emissies die beduidend lager liggen, zonder dat daarvoor
uitstootbeperkende technieken hoeven te worden
toegepast. Het huidige emissiebereik is <–. mg
/m.
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De beste beschikbare technieken voor de beperking van
stofemissies zijn een combinatie van algemene primaire
maatregelen en een doeltreffende verwijdering van
vaste deeltjes uit puntbronnen door toepassing van
elektrostatische precipitators en doekfilters. Het emissieniveau) bij gebruik van deze technieken is –
mg stof/m. Het huidige emissiebereik bedraagt –
mg stof/m uit puntbronnen. De beste beschikbare
technieken omvatten ook de minimalisering en preventie van stofemissies uit diffuse bronnen als beschreven
in deel ....
De beste beschikbare technieken voor de beperking van
de hoeveelheid afval zijn de recycling en hergebruik in
het proces van de verzamelde vaste deeltjes, waar dat
uitvoerbaar is. Wanneer het verzamelde stof niet kan
worden gerecycled, wordt het gebruik van dit stof in
andere commerciële producten, indien mogelijk, als
een beste beschikbare techniek beschouwd.
)
)

Zie hoofdstuk . voor kwalificaties over de toepasbaarheid en
haalbaarheid.
De vermelde emissieniveaus vormen de dagelijkse
gemiddelden onder standaardomstandigheden van  ,
, kPa, % zuurstof en droog gas.

Aanbevolen wordt rond het jaar  dit referentiedocument bij te werken, met name als het gaat om het
terugdringen van de xuitstoot (ontwikkeling van
-technologie en  met hoog rendement).
Andere kwesties die in dit document niet volledig zijn
behandeld en tijdens de herziening kunnen worden
besproken, zijn:
• meer informatie over chemische additieven die als
slurry-verdunners dienen,
• cijfermatige gegevens over de aanvaardbare frequentie en duur van -trips, en
• bijbehorende emissiewaarden op basis van de beste
beschikbare technieken voor , metalen, l, ,
 en /.
Kalkindustrie

Kalk wordt gebruikt in een breed scala van producten,
bijvoorbeeld als vloeimiddel bij het raffineren van staal,
als een bindmiddel in de bouw en bij de behandeling
van water om onzuiverheden te laten neerslaan. Kalk
wordt tevens op grote schaal gebruikt voor de neutralisering van zuurhoudende bestanddelen van industriële
effluent en rookgassen. Met een jaarlijkse productie
van rond de  miljoen ton kalk fabriceren de landen ongeveer % van de voor de afzet relevante
kalkproductie wereldwijd.
Het kalkproductieproces bestaat uit het branden van
calcium- en/of magnesiumcarbonaten waarbij kooldioxide vrijkomt en het afgeleide oxide wordt verkregen (a → a + ). Het calciumoxideproduct
uit de oven wordt in het algemeen vergruisd, vermalen
en/of gezeefd voordat het in een silo wordt opgeslagen.
Vanuit de silo wordt de gebrande kalk in de vorm van
ongebluste kalk aan de eindgebruiker geleverd of overgebracht naar een hydrateringsinstallatie waar hij met
water tot gebluste kalk reageert.
De term kalk behelst zowel ongebluste als gebluste kalk
en is synoniem met de term kalkproducten. Ongebluste of gebrande kalk is calciumoxide (a).
Gebluste kalk bestaat hoofdzakelijk uit calciumhydroxide (ca[]) en omvat zuivere gebluste kalk (droog
calciumhydroxidepoeder) en kalkmelk (dispersies van
calciumhydroxidedeeltjes in water).
Bij de kalkproductie wordt in het algemeen tussen de
, en , ton kalksteen per ton afzetbare ongebluste
kalk gebruikt. Het verbruik is afhankelijk van het soort
product, de zuiverheid van het kalksteen, de calcineringsgraad en de hoeveelheid afvalproducten. Het
grootste deel van het verlies bij het proces verdwijnt als
kooldioxide-uitstoot in lucht.
De kalkindustrie is een zeer energie-intensieve bedrijfstak waarbij energie tot % van de totale productiekosten voor haar rekening neemt. De ovens werken op
vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen. Het
gebruik van aardgas is de laatste paar jaren aanzienlijk
toegenomen.

In  waren de meest gebruikte brandstoffen aardgas
(%) en kolen, inclusief steenkool, kooks, bruinkool
en petroleumkooks (%), gevolgd door olie (%) en
overige brandstoffen (%).
In  waren er circa  kalkproducerende installaties in de Europese Unie (uitgezonderd de kalkproductie voor eigen gebruik) en in totaal ongeveer  ovens,
voor het merendeel schachtovens en regeneratieschachtovens met gelijkstroom. De productieomvang
van de ovens ligt tussen de  en  ton per dag.
De belangrijkste milieukwesties in verband met de
kalkproductie zijn luchtverontreiniging en energiegebruik. Het kalkbrandingsproces is de belangrijkste
emissiebron en tevens de grootste energiegebruiker.
Het blussen en malen van kalk als secundaire processen
kan ook van belang zijn. De voornaamste milieu-emissies zijn stof, stikstofoxiden (x), zwaveldioxide ()
en koolmonoxide ().

De -uitstoot, die hoofdzakelijk uit de draaitrommelovens afkomstig is, hangt af van het zwavelgehalte van
de brandstof, het ontwerp van de oven en het vereiste
zwavelgehalte van de geproduceerde kalk. De -emissies kunnen derhalve worden teruggedrongen door de
selectie van brandstoffen met een laag zwavelgehalte en
tevens door de productie van kalk met hogere zwavelgehaltes. Er zijn technieken beschikbaar voor de
toevoeging van absorptiemiddelen, maar deze worden
momenteel niet in de kalkindustrie toegepast.
Voordat dit referentiedocument wordt bijgewerkt, kan
het nuttig zijn een overzicht te maken van de huidige
uitstootbeperkende technieken, emissies en het
verbruik en de controlevoorschriften in de kalkindustrie.

Veel kalkfabrieken hebben algemene primaire maatregelen genomen zoals optimalisering van de procesbesturing. Deze maatregelen worden gewoonlijk
getroffen om de productkwaliteit te verbeteren en de
productiekosten te verlagen, maar leiden tevens tot een
verminderd energiegebruik en gereduceerde luchtemissies.

De beste beschikbare technieken voor de beperking van
afval zijn het gebruik van stof, niet-gespecificeerde
ongebluste kalk en zuivere gebluste kalk in bepaalde
commerciële producten.

)

De vermelde emissieniveaus vormen de dagelijkse
gemiddelden onder standaardomstandigheden van  ,
, kPa, % zuurstof en droog gas, behalve voor
hydrateringsinstallaties waar de bedrijfscondities gelden.
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De x-uitstoot hangt voornamelijk af van de kwaliteit
van de gefabriceerde kalk en het ontwerp van de oven.
In enkele draaitrommelovens zijn branders met een
lage x-uitstoot aangebracht. Andere x-beperkende
technologieën zijn in de kalkindustrie niet toegepast.
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De beste beschikbare technieken voor de beperking van
de stofemissies zijn een combinatie van algemene
primaire maatregelen en een doeltreffende verwijdering
van vaste deeltjes uit puntbronnen door toepassing van
doekfilters, elektrostatische precipitators en/of natwassers. Het emissieniveau) bij gebruik van deze technieken is  mg stof/m. Het huidige emissiebereik
bedraagt – mg stof/m uit puntbronnen. De beste
beschikbare technieken omvatten ook de minimalisering en preventie van stofemissies uit diffuse bronnen
als beschreven in deel ....

3.5.5

Ferrometaalbewerking

Deze oplegnotitie is vastgesteld op  september 
3.5.5.1

Oplegnotitite

Inleiding

Status oplegnotitie
Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener
te ondersteunen bij de toepassing van het  referentie
() document voor de ferrometaalbewerking.
Hierin worden het toepassingsgebied van de , de
veranderingen in de Nederlandse regelgeving en de
relatie tussen deze  en andere relevante regelgeving
beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met het 
document gelezen worden.
Status BREF
De  heeft een vergelijkbare status als de NeR en
 aanbevelingen; er mag alleen gemotiveerd van
worden afgeweken (voor meer informatie wordt verwezen naar de NeR (§.) en het Handboek vergunningverlening).
Toepassingsgebied

De inhoud van de  Ferrometaalbewerking sluit aan
op de  Productie ijzer en staal waarin de productie
van ruwijzer en staal tot en met het gietproces wordt
behandeld. De  Ferrometaalbewerking behandelt
het warmwalsen, koudwalsen en -trekken, thermische
metaalbekleding en de bijbehorende voor- en nabehandeling van de staalproducten.
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Categorie ..a van bijlage  van Richtlijn //
noemt alleen uitdrukkelijk warmwalserijen (> t/h).
Niettemin worden ook koudwalserijen en bijbehorende processen als beitsen en ontvetten behandeld in
de . Categorie ..c van bijlage  heeft betrekking
op het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal
(> t/h). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
continu thermische bekleding van staal en de thermische bekleding van gefabriceerde staalproducten.
Zodoende maakt ook het discontinu thermisch bekleden van staalproducten, loonverzinken geheten, deel
uit van dit document. Smederijen en ijzergieterijen
(categorie ..b en . van bijlage ) maken geen deel
uit van dit document en vallen ook niet onder de categorieën elektrolytische bekleding of organische bekleding van staal. De productie van non-ferrometalen die
gebruikt worden bij de bekleding wordt beschreven in
de  voor de non-ferrometaalbewerking.

De  bestaat uit vier delen. In de delen  t/m 
komen de verschillende industriële deelsectoren van de
ferrometaalbewerkende industrie aan de orde. Voor
deze structuur is gekozen vanwege de grote verschillen
in omvang en karakter van de activiteiten die onder de
term ‘ferrometaalbewerking’ vallen. Het gaat om de
volgende deelsectoren, die een samenvatting op hoofdlijnen geven van de processen in de ferrometaalbewerkende industrie:
Deel , warm- en koudvervormen; waaronder
• Warmbandwalserijen
• Koudwalserijen
• Draadtrekkerijen
• Zuurbehandeling
• Gloeien
Deel , continubekleding; waaronder:
• Continu warmdompelbekleding
• Aluminisering van plaatmateriaal
• Lood-tinbekleding van plaatmateriaal
• Bekleding van draad
Deel , discontinu verzinken
Deel  gaat niet over een industriële deelsector maar
bevat de technische beschrijvingen van een aantal
milieumaatregelen die in meer dan één deelsector
worden gebruikt. Daarvoor is gekozen om herhaling
voor elke deelsector te voorkomen. De beschrijvingen
in deel  moeten altijd worden gezien in relatie tot de
meer specifieke informatie over de toepassing binnen
de afzonderlijke deelsectoren.
De  laat milieu- en veiligheidsaspecten die niet
rechtstreeks verband houden met de ferrometaalbewerking buiten beschouwing. Het gaat dan bijvoorbeeld
om de milieuaspecten van koelsystemen. Hiervoor
wordt verwezen naar het horizontale  document
voor industriële koelsystemen. Ook aspecten die overwegend lokaal van aard zijn, zoals geluid, trilling, geur,
bodemverontreiniging en veiligheid, worden niet in
detail behandeld in de .
Op het moment van publicatie van deze oplegnotitie
wordt in Nederland zowel warmwalsen, koudwalsen,
draadtrekken als (dis)continu bekleden toegepast. De
 is dan ook in zijn geheel relevant bij het verlenen
van vergunningen op basis van de Wet milieubeheer en
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Conclusies en aanbevelingen

De implementatie van de  ‘Ferrous Metals Processing’ in de Nederlandse regelgeving leidt ertoe dat:
• Bij het nemen van besluiten op basis van de Wet
milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren rekening moet worden gehouden met de
beste beschikbare technieken zoals in de 
beschreven.

Aanvullend hierop geldt het volgende:
Voor zover emissies in de  niet uitdrukkelijk zijn
verbijzonderd, gelden de algemene bepalingen van de
NeR (meest recente versie) en het emissiebeleid water
( ,  ). De negatieve milieugevolgen
van onder andere de op- en overslag van schroot en
(gevaarlijke) afvalstoffen worden niet in detail behandeld in de . Voor de vergunningverlening kan bij
dit onderdeel de bijzondere regeling uit de NeR:‘stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en
lossen alsmede opslag van stuifgevoelige goederen’
worden gehanteerd.
• Proces- en stookinstallaties die gebruikt worden in
de ferrometaalbewerkende industrie vallen bij het
inwerking treden daarvan onder de v x
emissiehandel.
• Binnen de  bestond overeenstemming over de
beste beschikbare technieken en de bijbehorende
emissie-/verbruiksniveaus, behalve daar waar
Procesonderdeel

Beste beschikbare
technieken

uitdrukkelijk verschillende opvattingen (‘split views’)
worden vermeld. In het geval van een dergelijke ‘split
view’ is een keuze gemaakt door de Nederlandse
overheid, die aansluit bij de Nederlandse situatie.
In de  Ferrometaalbewerking is in ieder geval
sprake van de ‘split views’ zoals in de tabel beschreven.
Referenties

NeR
Nederlandse Emissierichtlijn Lucht

Vierde Nota Waterhuishouding, 
 mei  Handboek Wvo-vergunningverlening,
Commissie Integraal Waterbeheer,
mei 

Reference document on Best Available
Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry, December 

‘split-view’

Nederlandse
overheidsstandpunt

Warmwalsprocessen
Machinaal schoonbranden

Slijpen

Herverhittings- en hittebehandelingsovens

Koudwalsprocessen
Afwikkelen van de coils Afzuigsystemen waarbij de afgezogen lucht wordt gezuiverd met
doekfilters en het verzamelde stof
wordt hergebruikt.
Afvlakken en lassen
Afzuigkappen en vervolgens
uitstootbeperking met behulp van
doekfilters.

Verschillende opvattingen
over stofniveau:
• <5 mg/Nm3
• <20 mg/Nm3
Verschillende opvattingen
over stofniveau:
• <5 mg/Nm3
• <20 mg/Nm3

• <5 mg/Nm3

• 20–50 mg/Nm3

• <5 mg/Nm3

• Lager S-gehalte of
aanvullende SO2reductiemaatregelen is
de beste beschikbare
techniek.

• SCR en SNCR zijn de
beste beschikbare
technieken (de mogelijkheid om SCR of
SNCR toe te passen is
sterk afhankelijk van de
procesomstandigheden
en dient van geval tot
geval bepaald worden).
• <5 mg/Nm3

• <5 mg/Nm3

• <5 mg/Nm3

• <5 mg/Nm3
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Afvlakken en lassen

Verschillende opvattingen
over stofniveau:
• <5 mg/Nm3
• <20 mg/Nm3
Elektrostatische precipitator, als er Verschillende opvattingen
geen doekfilters kunnen worden
over stofniveau:
gebruikt omdat de damp zeer
• <10 mg/Nm3
vochtig is.
• 20–50 mg/Nm3
Afscherming van machinaal
Verschillende opvattingen
slijpen en aparte cabines,
over stofniveau:
uitgerust met afzuigkappen voor
• <5 mg/Nm3
handmatig slijpen en stofbeperking • <20 mg/Nm3
met behulp van doekfilters.
Verschillende opvattingen:
• beperking van het
zwavelgehalte in brandstof tot <1% is de beste
beschikbare techniek;
• verlaging zwavelgrenswaarde of aanvullende
SO2-reductiemaatregelen
is de beste beschikbare
techniek.
Verschillende opvattingen:
• SCR en SNCR zijn de
beste beschikbare
technieken;
• Onvoldoende informatie
om te kunnen beslissen
of SCR/SNCR al dan
niet de beste beschikbare
technieken zijn.
Afzuigsystemen waarbij de afgeVerschillende opvattingen
zogen lucht wordt gezuiverd met
over stofniveau:
doekfilters en het verzamelde stof • <5 mg/Nm3
wordt hergebruikt.
• <20 mg/Nm3
Afzuigkappen en vervolgens
Verschillende opvattingen
uitstootbeperking met behulp van over stofniveau:
doekfilters.
• <5 mg/Nm3
• <20 mg/Nm3

3.5.5

Eindwals

Afscherming van machinaal
schoonbranden en stofbeperking
met behulp van doekfilters.

3.5.5.2

Samenvatting BREF

Dit referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken in de ferrometaalbewerking is de
schriftelijke neerslag van een informatie-uitwisseling
die heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel ,
lid , van Richtlijn // van de Raad. Het document dient te worden beschouwd in het licht van de
inleiding, waarin de doelstellingen en het gebruik van
dit document worden beschreven.
Dit -document bestaat uit vier delen (–). In de
delen  t/m  komen de verschillende industriële deelsectoren van de ferrometaalbewerkende industrie aan
de orde: , warm- en koudvormen; , continubekleding; , discontinu verzinken. Voor deze structuur is
gekozen vanwege de grote verschillen in omvang en
karakter van de activiteiten die onder de term ‘ferrometaalbewerking’ vallen.
Deel  gaat niet over een industriële deelsector maar
bevat de technische beschrijvingen van een aantal
milieumaatregelen. Die maatregelen behelzen technieken die worden beschreven in verband met het bepalen
van de beste beschikbare technieken in meer dan één
deelsector. Daarvoor is gekozen om herhaling bij de
technische beschrijvingen in hoofdstuk  te voorkomen. Deze beschrijvingen moeten altijd worden gezien
in relatie tot de meer specifieke informatie over de
toepassing binnen de afzonderlijke deelsectoren.
Die informatie wordt gegeven in het betreffende
hoofdstuk .
Deel A

Warm- en koudvormen

3.5.5

Het warm- en koudvormen van ferrometalen omvat
diverse productiemethoden , zoals het warm walsen,
koud walsen en trekken van staal. Met uiteenlopende
productielijnen wordt een grote verscheidenheid aan
halffabrikaten en eindproducten gemaakt, zoals warmen koudgewalste platte producten, warmgewalste lange
producten, getrokken lange producten, buizen en
draad.
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Warm walsen
Bij warm walsen ondergaan het formaat, de vorm en de
metallurgische eigenschappen van staal veranderingen
doordat het hete metaal herhaaldelijk tussen elektrisch
aangedreven walsen wordt samengedrukt (bij temperaturen tussen  en °). De vormen en maten van
het ingevoerde staal variëren sterk bij warm
walsen–gietblokken, plakken, voorgewalste blokken,
knuppels, ‘beam blanks’–naargelang het te fabriceren
product. De via warm walsen verkregen producten
kunnen op grond van hun vorm in twee soorten
worden onderverdeeld: platte en lange producten.
De totale -productie aan warmgewalste producten
bedroeg in  , miljoen ton, waarvan ,
miljoen ton platte producten (circa %) [Stat ].
Duitsland is de grootste producent van platte producten, met , miljoen ton per jaar, gevolgd door

Frankrijk met , miljoen ton, België met , miljoen
ton, Italië met , miljoen ton en het Verenigd
Koninkrijk met , miljoen ton. Bij het overgrote deel
van de warmgewalste platte producten gaat het om
breedband.
Bij de overige % warmgewalste producten gaat het
om lange producten. In  ging het om circa
, miljoen ton. De twee grootste producenten zijn
Italië, met circa , miljoen ton en Duitsland met
, miljoen ton, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk
( miljoen ton) en Spanje (, miljoen ton). Wat betreft
het tonnage is bij de lange producten de walsdraadproductie het belangrijkst, die ruwweg een derde van de
totale productie uitmaakt. Daarna komen wapeningsstaal en walsdraad met elk een aandeel van ongeveer
een vierde van de totale productie.
Bij staalbuizen is de  met , miljoen ton in 
(,% van de totale wereldproductie) de grootste
producent, gevolgd door Japan en de Verenigde Staten.
De Europese staalbuissector is sterk geconcentreerd.
Vijf landen – Duitsland (, miljoen ton), Italië
(, miljoen ton), Frankrijk (, miljoen ton), het
Verenigd Koninkrijk (, miljoen ton) en Spanje
(, miljoen ton) – nemen zo’n % van de totale productie voor hun rekening. In een aantal landen is
% van de nationale productie of nog meer in handen
van een enkel bedrijf. Naast de grote geïntegreerde
ondernemingen die stalen buizen (en dan voornamelijk
gelaste buizen) produceren, is er een relatief groot
aantal onafhankelijke kleine en middelgrote bedrijven.
Enkele fabrikanten, vaak met een geringe productie in
termen van tonnage, maken producten met een hoge
toegevoegde waarde. Zij hebben zich gespecialiseerd in
het vervaardigen van buizen met specifieke afmetingen
en kwaliteiten volgens specificatie van de klant.
Bij warmbandwalserijen kunnen doorgaans de
volgende stappen in het productieproces worden
onderscheiden: conditioneren van het ingevoerde
materiaal (schoonbranden, slijpen); voorverwarmen tot
walsbare temperatuur; walshuidverwijdering; walsen
(voorwalsen en breedtereductie, walsen tot de gewenste
omvang en eigenschappen) en afwerken (afbramen,
slitten, snijden). Ze worden onderverdeeld naar het
soort product dat ze vervaardigen, en hun ontwerp:
blok- en plaatblokwalserijen, warmstripwalserijen,
plaatwalserijen (dikke platen), staafwalserijen en draadwalserijen, constructie- en kaliberwalserijen alsmede
buiswalserijen.
De belangrijkste milieuaspecten bij het warmwalsproces hebben betrekking op de uitstoot in lucht, met
name van x en x; het energieverbruik van ovens;
(diffuse) stofemissies bij het hanteren van producten,
het walsen of de mechanische oppervlaktebehandeling;
effluent met daarin olie en vaste stoffen en oliehoudend afval.

De bedrijfstak gaf als x-emissies voor herverhittingsen hittebehandelingsovens de volgende concentraties
op: – mg/Nm en specifieke emissies
– g/t; andere bronnen meldden concentraties tot
 mg/m en – bij voorverwarming van verbrandingslucht van maximaal .° – van meer dan
. mg/m. De -emissies uit ovens zijn afhankelijk van de gebruikte brandstof; de gerapporteerde
waarden liggen tussen ,–. mg/m en
,– g/t. Het energieverbruik lag bij deze ovens
tussen , en , /t; met als karakteristieke waarden
– /t.
Wat betreft de stofuitstoot bij het hanteren van
producten, het walsen en de mechanische oppervlaktebehandeling zijn er maar zeer weinig gegevens beschikbaar over de afzonderlijke processen. Gemeld zijn de
volgende concentratiewaarden:
• Schoonbranden: – mg/m
• Slijpen: <– mg/m
• Walstuigen: – mg/m en
• Coilverwerking: ongeveer  mg/m.
Bij emissies in water gaat het bij warm walsen voornamelijk om effluent met daarin olie en vaste stoffen, in
totaal tussen  en  mg/l totaal zwevend stof en
,– mg/l koolwaterstoffen. Het oliehoudende afval
dat ontstaat bij afvalwaterreiniging, ligt tussen
,– kg/t , naargelang het soort wals.
In hoofdstuk  worden meer details gegeven over de
emissie- en verbruiksgegevens voor de andere onderdelen van het productieproces in warmwalserijen. De
beschikbare gegevens worden daar samen met beschrijvende informatie gepresenteerd.

Beste beschikbare technieken /verschillende opvattingen

Emissie- en verbruikswaarden

Opslag en hanteren van grondstoffen
en hulpstoffen
• Het opvangen van gemorst en weggelekt
materiaal met passende maatregelen, bijv.
veiligheidsputten en drainage.
• Het afscheiden van olie van het verontreinigde drainagewater en hergebruik van
de teruggewonnen olie.
• Het behandelen van het afgescheiden
water in de waterzuiveringsinstallatie.
Machinaal schoonbranden
• Afscherming van machinaal schoonVerschillende opvattingen
branden en stofbeperking met behulp
over stofniveau:
van doekfilters.
• < 5 mg/Nm3
• <20 mg/Nm3
• Elektrostatische precipitator, als er geen
Verschillende opvattingen
doekfilters kunnen worden gebruikt omdat over stofniveau:
de damp zeer vochtig is.
• <10 mg/Nm3
• 20–50 mg/Nm3
• Afzonderlijke opvang van schilfers/ijzerkrullen ontstaan bij het schoonbranden.
Slijpen
• Afscherming van machinaal slijpen en
Verschillende opvattingen
aparte cabines, uitgerust met afzuigover stofniveau:
kappen voor handmatig slijpen en stof• <5 mg/Nm3
beperking met behulp van doekfilters.
• <20 mg/Nm3
Alle oppervlaktezuiverende processen
• Behandeling en hergebruik van het waterontstaan bij alle oppervlaktezuiverende
processen (afscheiding van vaste deeltjes).
• Intern hergebruik of verkoop van schilfers,
ijzerkrullen en stof (met het oog op
hergebruik).
Herverhittings- en hittebehandelingsovens
• Algemene maatregelen, onder meer ten
aanzien van ontwerp, gebruik en onderhoud van de oven, zoals beschreven in
hoofdstuk A.4.1.3.1.
• Het voorkomen van overmatig lucht- en
warmteverlies bij het vullen, door operationele maatregelen (minimale opening
van de deur voor vuldoeleinden) of structurele oplossingen (installatie van beter
sluitende multisegmentdeuren).
• Zorgvuldige brandstofkeuze en automaSO2-niveaus:
tisering/besturing van de oven ter
• <100 mg/Nm3
optimalisering van de stookcondities.
• <400 mg/Nm3
– voor aardgas;
tot max. 1700 mg/Nm3
– voor alle andere soorten gas en gasmengsels;
– voor stookolie (<1% S).
Verschillende opvattingen:
• Beperking van het zwavelgehalte in brandstof tot <1% is de beste beschikbare
techniek;
•Verlaging zwavelgrenswaarde of aanvullende SO2-reductiemaatregelen is de
beste beschikbare techniek.
• Terugwinnen van warmte in het rookgas
Energiebesparing
door voorverwarming van het toevoer25–50% en potentiële
materiaal.
NOx-reductie max
• Terugwinnen van warmte in het rookgas
50% (naargelang het
met behulp van regeneratieve of
systeem).
recuperatieve brandersystemen.
• Terugwinnen van warmte in het rookgas
met behulp van een restwarmteketel (waste
heat boiler) of ‘skid’-verdampingskoeling
(als er behoefte is aan stoom).
• Tweede generatie low-NOx branders.
NOx 250–400 mg/Nm3
(3% O2) zonder luchtvoorverwarming.
Potentiële NOx-reductie
circa 65% vergeleken
met conventionele
systemen.
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Binnen de  bestond overeenstemming over de
beste beschikbare technieken en de bijbehorende emissie-/verbruiksniveaus als genoemd in de volgende tabel,
behalve daar waar uitdrukkelijk verschillende opvattingen (‘split views’) worden vermeld.

Warmwalsprocessen – belangrijkste bevindingen
ten aanzien van de beste beschikbare technieken
en de bijbehorende emissie-/verbruiksniveaus

3.5.5

De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de beste
beschikbare technieken voor de afzonderlijke delen van
het productieproces en de verschillende milieuaspecten
bij het warm walsen van staal zijn samengevat in tabel .
Alle emissiecijfers worden uitgedrukt als daggemiddelde waarden. De uitstoot in lucht is gebaseerd op
standaardcondities ( , , kPa en droog gas).
Lozingen in het water worden uitgedrukt als gemiddelde hoeveelheid per dag van een debietgerelateerd
samengesteld -uursmonster of een debietgerelateerd
samengesteld monster gerekend over de daadwerkelijke
bedrijfstijd (voor installaties waar niet in drie ploegen
wordt gewerkt).

Tabel 1

Tabel 1

Warmwalsprocessen (vervolg)

Beste beschikbare technieken /verschillende opvattingen

Emissie- en verbruikswaarden

Herverhittings- en hittebehandelingsovens
• Beperking van de luchtvoorverwarmingstemperatuur. Afweging energiebesparing
vs. NOx-uitstoot:
De voordelen van verminderd energieverbruik en minder SO2-, CO2- en
CO-uitstoot moeten worden afgewogen
tegen de nadelen van mogelijke hogere
NOx-emissies.
Verschillende opvattingen:
Behaalde niveaus:1)
• SCR en SNCR zijn de beste beschikbare
• SCR: NOx <320 mg/Nm3
technieken;
• SNCR: NOx <205 mg/Nm3
• Onvoldoende informatie om te kunnen
• ammoniak slip 5 mg/Nm3
beslissen of SCR/SNCR al dan niet de
beste beschikbare technieken zijn.
• Beperking van het warmteverlies bij tussen
producten door minimalisering van de
opslagtijd en door isolatie van de plakken/
voorgewalste blokken (warmte-isolerende
box of thermische afdekking) afhankelijk
van de opzet van het productieproces.
• Wijzigingen in de logistiek en de tussenopslag om een maximale snelheid te
bereiken bij de indirecte warme verbinding
(de maximumsnelheid is afhankelijk van
productieschema’s en productkwaliteit).

3.5.5

• Voor nieuwe installaties, vrijwel direct
gietwerk en dunne-plakgieten, voor zover
het te walsen product op die manier kan
worden geproduceerd.
Walshuidverwijdering
• Tracking van materiaal ter vermindering
van het water- en energieverbruik.
Transport van gewalste voorraad
• Reductie van ongewenst energieverlies
door coil-omkastingen of coil-terugwinnings
ovens en warmtestralingsschermen voor
hulprails.
Eindwals
• Watergordijnen gevolgd door een afvalwaterbehandeling waarbij de vaste
deeltjes (ijzeroxiden) worden afgescheiden
en opgevangen voor hergebruik van het ijzer.
• Afzuigsystemen waarbij de afgezogen
Verschillende opvattingen
lucht wordt gezuiverd met doekfilters en
over stofniveau:
het verzamelde stof wordt hergebruikt.
• <5 mg/Nm3
•<20 mg/Nm3
Afvlakken en lassen
• Afzuigkappen en vervolgens uitstootbeperking met behulp van doekfilters.
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Koelen (machines, enz.)
• Afzonderlijke koelwatersystemen met
gesloten circuits.
Afvalwaterbehandeling / schilfer- en oliehoudend proceswater
• Gebruik van gesloten circuits met een
recirculatiepercentage van >95%.
• Beperking van emissies door middel van
een geschikte combinatie van behandelingstechnieken (gedetailleerd beschreven in de
hoofdstukken A.4.1.12.2 en D.10.1).

• Recirculatie van walsschilfers die bij de
waterbehandeling zijn opgevangen, in het
metallurgische proces.
• Opgevangen oliehoudend afval/slib moet
worden ontwaterd om het te kunnen
gebruiken voor thermische toepassingen
of om het veilig te kunnen afvoeren.

Beste beschikbare technieken /verschillende opvattingen
Preventie van koolwaterstofverontreiniging
• Preventieve periodieke controles en
preventief onderhoud van afsluiters,
pakkingen, pompen en pijpleidingen.
• Het gebruik van moderne lagers en
afdichtingen voor strek- and steunwalsen,
installatie van lekindicatoren in de
meerlijnen (bijv. bij hydrostatische lagers).
• Opvang en zuivering van verontreinigd
drainagewater bij de diverse verbruikers
(hydraulische aggregaten), afscheiding en
gebruik van de oliefractie, bijv. voor
thermische toepassingen d.m.v. hoogoveninjectie. Verdere verwerking van het afgescheiden water in de waterzuiveringsinstallatie of in zuiverhuizen met ultrafiltratie of vacuümverdamper.
Walswerkplaatsen
• Gebruik van een ontvetter op waterbasis
voor zover dat technisch aanvaardbaar is
met het oog op de gewenste reinigingsgraad.
• Als organische oplosmiddelen moeten
worden gebruikt, verdienen ongechloreerde oplosmiddelen de voorkeur.
• Opvang van smeermiddel van de walstaatsen en correcte verwerking van dat afval,
zoals door middel van verbranding.
• Behandeling van het slib dat bij het slijpen
ontstaat, door middel van magnetische
afscheiding voor herwinning van metaaldeeltjes en recirculatie in het staalfabricageproces.
• Afvoer van olie- en smeermiddelhoudende
residuen afkomstig van slijpschijven, bijv.
door verbranding.
• Storten van minerale residuen afkomstig
van slijpschijven en versleten slijpschijven
op stortplaatsen.
• Behandeling van koelvloeistoffen en snijemulsies om olie en water te scheiden.
Correcte verwijdering van oliehoudende
residuen, bijv. door verbranding.
• Behandeling van afvalwatereffluent ten
gevolge van koeling en ontvetting en
emulsiescheiding in de waterzuiveringsinstallatie van de warmbandwalserij.
• Hergebruik van staal- en ijzerdraaisel in
het staalfabricageproces.
1)

Verschillende opvattingen
over stofniveau:
• <5 mg/Nm3
• <20 mg/Nm3

•SS: <20 mg/l
•Olie: <5 mg/l2)
•Fe: <10 mg/l
•Crtot: <0.2 mg/l3)
•Ni: <0.2 mg/l3)
•Zn: <2 mg/l

Emissie- en verbruikswaarden

Dit zijn emissieniveaus zoals die zijn opgegeven voor de enige bestaande
SCR-fabriek (wandeloven) en de enige bestaande SNCR-fabriek (wandeloven).

2)

olie gebaseerd op willekeurige metingen.

3)

0,5 mg/l voor installaties die roestvrij staal bewerken.

Koud walsen
Bij koud walsen worden de eigenschappen van heet
gewalst stripmateriaal, bijv. de dikte, mechanische en
technologische kenmerken, gewijzigd door de strip
tussen walsen samen te drukken zonder het ingevoerde
materiaal vooraf te verwarmen. Dit materiaal bestaat uit
coils uit warmbandwalserijen. De stappen in het productieproces en de procesvolgorde in een koudbandwalserij
zijn afhankelijk van de kwaliteit van het behandelde
staal. De volgende productstappen worden toegepast
voor gelegeerd en laaggelegeerd staal (koolstofstaal): beitsen;
walsen om de dikte te verminderen; gloeien of hittebehandeling voor een kristallijne structuur; nawalsen of
skin-pass-walsen van gegloeide strip om de gewenste
mechanische eigenschappen, vorm en oppervlakteruwheid te verkrijgen, en afwerken.
Het proces voor hooggelegeerd staal (roestvrij staal) is
wat uitgebreider dan dat voor koolstofstaal. De voornaamste stappen zijn: warm gloeien en beitsen van
band; koud walsen; eindgloeien en beitsen (of
witgloeien); skin-pass-walsen en afwerken.
Bij koudgewalste producten gaat het voornamelijk om
strips en plaatstaal (doorsneedikte ,– mm) met een
hoge kwaliteit oppervlakteafwerking en precieze metallurgische eigenschappen voor toepassing in hoogwaardige producten.
De productie van koudgewalst breedband (platen)
bedroeg in  circa , miljoen ton. ( ).
De belangrijkste producenten waren Duitsland, met
een productie van circa , miljoen ton, Frankrijk met
, miljoen ton, Italië met ,, het Verenigd Koninkrijk
met , miljoen ton en België met , miljoen ton.

Voor het gemengd beitsen van roestvrijstaal zijn
-emissies opgegeven tussen de ,– mg/m
(,–, g/t). Behalve de zuurhoudende uitstoot in
lucht ontstaat er ook x. Als range werd opgegeven
–~ mg/m (–. g/t specifieke emissie),
waarbij twijfels bestaan over de laagste waarden.
Er waren maar weinig gegevens beschikbaar over de
stofemissies als gevolg van het hanteren van staal en
activiteiten waarbij de walshuid wordt verwijderd. De
opgegeven range voor mechanische walshuidverwijdering lag tussen – g/t voor specifieke emissies en
voor concentraties tussen < – mg/m.
In hoofdstuk  worden meer details gegeven over de
emissie- en verbruiksgegevens voor de andere onderdelen van het productieproces bij koud walsen. De
beschikbare gegevens worden daar samen met beschrijvende informatie gepresenteerd.
De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de beste
beschikbare technieken voor de afzonderlijke delen van
het productieproces en de verschillende milieukwesties
bij het koud walsen van staal zijn samengevat in tabel .
Alle emissiecijfers worden uitgedrukt als daggemiddelde
waarden. De uitstoot in lucht is gebaseerd op standaardcondities ( , , kPa en droog gas). Lozingen in het
water worden uitgedrukt als gemiddelde hoeveelheid per
dag van een debietgerelateerd samengesteld -uursmonster of een debietgerelateerd samengesteld monster
gerekend over de daadwerkelijke bedrijfstijd (voor installaties waar niet in drie ploegen wordt gewerkt).
Binnen de  bestond overeenstemming over de
beste beschikbare technieken en de bijbehorende emissie-/verbruiksniveaus als genoemd de volgende tabel,
behalve daar waar uitdrukkelijk verschillende opvattingen worden vermeld.

NeR september 2004 37

In  produceerde Duitsland circa % van de totale
hoeveelheid geslitte strip, te weten , miljoen ton,
gevolgd door Italië en Frankrijk met elk een productie
van , miljoen ton.

Zuurhoudende emissies in lucht kunnen bij koud
walsen het gevolg zijn van beitsen en de regeneratie van
zuur. De emissies verschillen naar gelang het soort
beitsproces dat is gebruikt – en is voornamelijk afhankelijk van het verbruikte zuur. Bij zoutzuurbeitsbaden
zijn l-emissies van maximaal – mg/m (maximaal  g/t) gemeld. De bedrijfstak zelf gaf een range
van  –< mg/m (~, g/t) op. Voor zwavelzuurbeitsbaden zijn -emissies van – mg/m en
,–, g/t opgegeven.

3.5.5

De productie van koudgewalst bandstaal, verkregen
door het koud walsen van warmgewalst bandstaal of
door het slitten en koud walsen van warmgewalste
plaat, bedroeg in  circa , miljoen ton (, miljoen
ton koudgewalste en , miljoen ton geslitte strip).
De koudwalssector in de  is geconcentreerd en
gefragmenteerd tegelijk. De  grootste bedrijven zijn
verantwoordelijk voor % van de productie. De
overige % is verdeeld over  bedrijven. De structuur van de sector wordt gekenmerkt door nationale
verschillen in de omvang van de ondernemingen en de
concentratie van de bedrijfstak. De meeste grote bedrijven bevinden zich in Duitsland, dat de markt met zo’n
% van de -productie domineert (, miljoen ton
in ). Bij het overgrote deel van de ondernemingen
gaat het evenwel om kleine en middelgrote bedrijven.
[Bed]

De belangrijkste milieuaspecten bij koud walsen zijn:
zuurhoudend afval en afvalwater; ontvettingsdamp,
zuur- en oliehoudende nevelemissies in lucht; oliehoudend afval en afvalwater; stof, bijv. van walshuidverwijdering en het afwikkelen van de coils; x afkomstig
van de gemengde beitsbaden en verbrandingsgassen
ontstaan bij het stoken van de ovens.

Tabel 2

Koudwalsprocessen – belangrijkste bevindingen
ten aanzien van de beste beschikbare technieken
en de bijbehorende emissie-/verbruiksniveaus

Beste beschikbare technieken /verschillende opvattingen

3.5.5
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Afwikkelen van de coils
• Watergordijnen gevolgd door een afvalwaterbehandeling waarbij de vaste
deeltjes worden afgescheiden en opgevangen voor hergebruik van het ijzer.
• Afzuigsystemen waarbij de afgezogen
lucht wordt gezuiverd met doekfilters en
het verzamelde stof wordt hergebruikt.
Beitsen
Voor zover mogelijk dienen algemene maatregelen voor de terugdringing van het zuurverbruik en het genereren van zuurhoudend
afval te worden genomen als beschreven in
hoofdstuk A.4.2.2.1., met name de
volgende technieken:
• Het voorkomen van corrosie bij staal door
gebruik te maken van de juiste methoden
voor opslag, hanteren, koeling, enz.
• Vermindering van de belasting van de
beitsstap door de walshuid vooraf in een
gesloten eenheid mechanisch te verwijderen, met gebruikmaking van een
afzuigsysteem en doekfilters.
• Gebruik van een elektrolytisch voor-beitsbad.
• Gebruik van moderne, geoptimaliseerde
beitsfaciliteiten (sproei- of wervelbeitsbaden
in plaats van dompelbeitsbaden).
• Mechanische filtratie en recirculatie om de
standtijd van beitsbaden te verlengen.
• Ionenuitwisseling of elektrodialyse bij de
aftapstroom (voor gemengd beitsen) of
andere methoden voor het terugwinnen
van vrij zuur (zoals beschreven in hoofdstuk D.6.9) voor regeneratie van het bad.
HCl-beitsen
• Hergebruik van gebruikt HCl
• of regeneratie van het zuur door middel
van ’spray roasting’ of de gefluïdiseerdbedmethode (of equivalente processen)
met recirculatie van het geregeneerde
materiaal; gaswassysteem als beschreven
in hoofdstuk 4 voor de regeneratieinstallatie; hergebruik van het Fe2O3bijproduct.
• Volledig gesloten apparatuur of apparatuur
voorzien van afzuig- en wassystemen voor
afgezogen lucht.
H2SO4-beitsen
• Herwinning van het vrije zuur door
kristallisatie; gaswasapparatuur voor
terugwinningsinstallatie.
• Volledig gesloten apparatuur of apparatuur
voorzien van afzuig- en wassystemen
voor afgezogen lucht.
Gemengd beitsen
• Terugwinning van vrij zuur (door ionenuitwisseling of dialyse bij de aftapstroom)
• of zuurregeneratie – met behulp van
‘spray roasting’:
of door verdamping:
• Gesloten apparatuur /afzuig- en wassystemen en daarnaast:
• wassen met H2O2, ureum, enz.
• of onderdrukking van NOx door toevoeging van H2O2 of urea aan het beitsbad
• of SCR.
• Of: het gebruik van beitsbaden zonder
salpeterzuur plus gesloten apparatuur of
apparatuur uitgerust met afzuig- en wassystemen.

Emissie- en verbruikswaarden

Verschillende opvattingen
• <5 mg/Nm3
• <20 mg/Nm3

• stof: 20–50 mg/Nm3
• HCl: 2–30 mg/Nm3
• SO2: 50–100 mg/Nm3
• CO: 150 mg/Nm3
• CO2: 180.000 mg/Nm3
• NO2: 300–370 mg/Nm3

• stof: 10–20 mg/Nm3
• HCl: 2–30 mg/Nm3

• H2SO4: 5–10mg/Nm3
• SO2: 8–20 mg/Nm3
• H2SO4: 1–2 mg/Nm3
• SO2: 8–20 mg/Nm3

• stof: <10 mg/Nm3
• HF: < 2 mg/Nm3
• NO2: <200 mg/Nm3
• HF: <2 mg/Nm3
• NO2: <100 mg/Nm3
Voor alle technieken:
• NOx: 200–650 mg/Nm3
• HF: 2–7 mg/Nm3

Beste beschikbare technieken /verschillende opvattingen

Emissie- en verbruikswaarden

Verwarming van zuur
• Indirecte verwarming door middel van
warmtewisselaars of, als de stoom voor
de warmtewisselaars eerst moet worden
geproduceerd, door middel van dompelverbranding.
• Geen gebruik van directe stoominjectie.
Minimalisering van het afvalwater
• Cascade-spoelsystemen met intern hergebruik van de overloop (bijv. in beitsbaden
of bij wassing).
• Zorgvuldige afstemming en beheer van
het ‘beitszuurregeneratie-spoelsysteem’.
Afvalwaterbehandeling
• Behandeling door middel van neutralisatie, • SS: <20 mg/l
uitvlokking, enz. als het spuien van
• olie: <5 mg/l1)
zuurhoudend water uit het systeem
• Fe: <10 mg/l
onvermijdelijk is.
• Crtot: <0.2 mg/l2)
• Ni: <0.2 mg/l2)
• Zn: <2 mg/l
Emulsiesystemen
• Preventie van verontreiniging door regelmatige controle van afsluiters, pijpleidingen, enz. en controle op lekken.
• Continue bewaking van de emulsiekwaliteit.
• Het gebruik van emulsiecircuits met
reiniging en hergebruik van emulsie voor
een langere standtijd.
• Behandeling van gebruikte emulsie om het
oliegehalte terug te dringen, bijv. door
middel van ultrafiltratie of elektrolytische
splitsing.
Walsen en nawalsen
• Afzuigsysteem met behandeling van de
afgezogen lucht door middel van mistfilters
(druppelscheider).
Ontvetten
• Ontvettingscircuit met reiniging en hergebruik van het ontvettingsmiddel. Passende
maatregelen voor de reiniging zijn
mechanische methoden en membraanfiltratie als beschreven in hoofdstuk A.4.
• Behandeling van afgewerkt ontvettingsmiddel door middel van elektrolytische
emulsiesplitsing of ultrafiltratie ter
beperking van het oliegehalte; hergebruik
van de afgescheiden oliefractie;
behandeling (neutralisatie, enz.) van de
afgescheiden waterfractie vóór lozing.
• Afzuigsysteem voor ontvettingsdamp en
wassing.
Gloeiovens
• Voor continu-ovens, lage NOx branders.
• Voorverwarming van verbrandingslucht
door middel van regeneratieve of
recuperatieve branders, of
• Voorverwarming van grondstoffen door
middel van rookgas.
Afwerken/oliën
• Afzuigkappen gevolgd door mistfiltersen/
of elektrostatische precipitatoren, of
• Elektrostatisch oliën.
Afvlakken en lassen
• Afzuigkappen met stofvang door middel
van doekfilters.

Koelen (machines, enz.)
• Afzonderlijke koelwatersystemen met
gesloten circuits.
Walswerkplaatsen
• Zie de beste beschikbare technieken voor
walswerkplaatsen bij warm walsen.
Metallische bijproducten
• Opvang van schroot afkomstig van snijwerkzaamheden, koppen en staarten en
recirculatie in het metallurgische proces.
1)

Olie gebaseerd op willekeurige metingen.

2)

Voor roestvrij staal <0.5 mg/l.

Koolwaterstoffen:
• 5–15 mg/Nm3

NOx 250–400 mg/Nm3
zonder luchtvoorverwarming, 3% O2.
Reductiepercentage 60%
voor NOx (en 87% voor
CO)

Verschillende opvattingen
over stofniveau:
• <5 mg/Nm3
• <20 mg/Nm3

Draadtrekken
Draadtrekken is een proces waarbij walsdraad / draad
wordt versmald door het door kegelvormige openingen
(trekstenen) met een kleinere doorsnede te trekken.
Het ingevoerde materiaal bestaat doorgaans uit walsdraad met een doorsnede tussen , en  mm, afkomstig van warmbandwalserijen in de vorm van coils. Een
draadtrekkerij omvat doorgaans de volgende proceslijnen:
• voorbehandeling van de walsdraad (mechanische
walshuidverwijdering, beitsen)
• droog of nat draadtrekken (doorgaans diverse trekgangen met afnemende treksteenmaten)
• warmtebehandeling (continu/discontinu gloeien,
patenteren, olieharden)
• afwerken
De Europese Unie kent de grootste draadtrekindustie
ter wereld, gevolgd door Japan en Noord-Amerika. In
Europa wordt jaarlijks circa  miljoen ton draad geproduceerd. Inclusief de diverse draadproducten, zoals
prikkeldraad, roosters, afrasteringen, gaas, spijkers,
enz., ligt de productie van de sector op meer dan
 miljoen ton per jaar. De Europese draadtreksector
wordt gekenmerkt door een groot aantal middelgrote,
gespecialiseerde bedrijven. De productie van de
bedrijfstak komt echter grotendeels voor rekening van
een paar grote fabrikanten. Naar schatting % van de
bedrijven is verantwoordelijk voor % van de totale
productie (% van de bedrijven voor %).
De afgelopen  jaar zijn de onafhankelijke draadtrekkerijen steeds meer verticaal geïntegreerd. Naar schatting % van de draadtrekkers in Europa zijn geïntegreerde bedrijven, die samen goed zijn voor zo’n %
van de totale staaldraadproductie (..).

Wat betreft de uitstoot in lucht bij beitsactiviteiten zijn
l-concentraties van – mg/m opgegeven. Bij het
continugloeien en patenteren wordt gebruik gemaakt
van loodbaden. Dat leidt tot loodhoudend afval,
– kg/t bij continugloeien en – kg/t bij het patenteren. De opgegeven Pb-uitstoot in lucht bij het patenteren is <,– mg/m en de Pb-concentraties in
overlopend water van het afschrikbad bedragen
– mg/l.

Binnen de  bestond overeenstemming over de beste
beschikbare technieken en de bijbehorende emissie/verbruiksniveaus als genoemd in de volgende tabel.
Tabel 3

Draadtrekken – belangrijkste bevindingen ten
aanzien van de beste beschikbare technieken en
de bijbehorende emissie-/verbruiksniveaus

Beste beschikbare technieken

Emissie- en verbruikswaarden

Discontinu beitsen
• Intensieve bewaking van badparameters: • HCl: 2–30 mg/Nm3
temperatuur en concentratie.
• Werken binnen de grenzen die worden
gesteld in deel D/hoofdstuk D.6.1 ‘
Gebruik van open beitsbaden’
• Voor beitsbaden met een sterke dampemissie, bijv. verwarmde of geconcentreerde HCl-baden: installatie van laterale
afzuiging en indien mogelijk behandeling
van de afgezogen lucht bij nieuwe en
bestaande installaties.
Beitsen
• Cascade-beitsen (capaciteit >15.000 ton
walsdraad per jaar) of
• Terugwinning van de vrijzuurfractie en
hergebruik binnen de beitserij.
• Externe regeneratie van afvalzuur.
• Hergebruik van afvalzuur als secundaire
grondstof.
• Walshuidverwijdering zonder gebruik van
zuur, bijv. gritstralen, mits de kwaliteitseisen dat toestaan.
• Tegenstroom-cascadespoeling.
Droog trekken
• Afsluiten van de trekmachine (en, indien
nodig, de machine aansluiten op een filter
of vergelijkbare apparatuur), voor alle
nieuwe machines met treksnelheid ≥ 4 m/s.
Nat trekken
• Reiniging en hergebruik van treksmeermiddel.
• Behandeling van afgewerkt smeermiddel
om het oliegehalte in de lozing te verminderen en/of het afvalvolume te beperken, bijv. door middel van chemische
ontmenging, elektrolytische emulsiesplitsing of ultrafiltratie.
• Behandeling van de uitlaatwaterfractie.
Droog en nat trekken
• Gesloten koelwatercircuits.
• Geen gebruik van open koelwatersystemen.
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De belangrijkste milieuaspecten bij draadtrekken
hebben betrekking op de uitstoot in lucht bij het
beitsen, zuurafval en afvalwater; vluchtige zeepstof
(droog trekken), afgewerkt smeermiddel en effluent
(nat trekken), verbrandingsgas uit ovens en emissies en
loodhoudend afval uit loodbaden.

De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de beste
beschikbare technieken voor de afzonderlijke delen van
het productieproces en de verschillende milieukwesties
bij draadtrekken zijn samengevat in tabel . Alle emissiecijfers worden uitgedrukt als daggemiddelde waarden. De uitstoot in lucht is gebaseerd op standaardcondities ( , , kPa en droog gas). Lozingen in het
water worden uitgedrukt als gemiddelde hoeveelheid
per dag van een debietgerelateerd samengesteld uursmonster of een debietgerelateerd samengesteld
monster gerekend over de daadwerkelijke bedrijfstijd
(voor installaties waar niet in drie ploegen wordt
gewerkt).

3.5.5

De grootste staaldraadproducent is Duitsland met %
(circa , miljoen ton) van de -productie, gevolgd
door Italië (ongeveer %, , miljoen ton), het
Verenigd Koninkrijk, de Benelux (hoofdzakelijk
België), Frankrijk en Spanje.

In hoofdstuk  worden meer details gegeven over de
emissie- en verbruiksgegevens voor de andere onderdelen van het productieproces bij draadtrekken. De
beschikbare gegevens worden daar samen met beschrijvende informatie gepresenteerd.

Tabel 3

Draadtrekken (vervolg)

Beste beschikbare technieken

Emissie- en verbruikswaarden

Discontinu-gloeiovens, continu-gloeiovens
voor roestvrij staal en ovens gebruikt voor
olieharding en nawalsen
• Verbranding van het gezuiverde
beschermgas.
Continugloeien van draad met een laag
koolstofgehalte en patenteren
• Maatregelen voor een goed procesbeheer • Pb: <5 mg/Nm3
(good housekeeping), zoals beschreven in • CO: <100 mg/Nm3
hoofdstuk A.4.3.7 voor het loodbad.
• TOC: <50 mg/Nm3
• Gescheiden opslag van Pb-houdend afval,
beschut tegen regen en wind.
• Hergebruik van Pb-houdend afval in de
sector non-ferrometalen
• Gebruik van gesloten afschrikbaden.
Oliehardingsstraten
• Afzuiging van de olienevel van de
afschrikbaden en verwijdering van de
olienevel, voor zover van toepassing.

Deel B

Continu-warmdompelbekleding

Bij warmdompelbekleding wordt het staaldraad of de
plaat continu door gesmolten metaal geleid. Er treedt een
legeringsreactie tussen beide metalen op, hetgeen leidt tot
een goede binding tussen bekleding en substraat.
Metalen met een smeltpunt dat laag genoeg is om
ervoor te zorgen dat het staal thermische veranderingen
ondergaat, zijn geschikt voor toepassing in warmdompelbekledingsprocessen. Het gaat dan o.a. om
aluminium, lood, tin en zink.

De belangrijkste milieukwesties bij deze deelsector
hebben betrekking op zuurhoudende uitstoot in lucht,
afval en afvalwater; uitstoot in lucht en energieverbruik
van ovens, zinkhoudende residuen, olie- en chroomhoudend afvalwater.
In hoofdstuk  worden meer details gegeven over de
emissie- en verbruiksgegevens. De beschikbare gegevens worden daar samen met beschrijvende informatie
gepresenteerd.
De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de beste
beschikbare technieken voor continu thermisch verzinken zijn samengevat in tabel . Alle emissiecijfers
worden uitgedrukt als daggemiddelde waarden. De
uitstoot in lucht isgebaseerd op standaardcondities
( , , kPa en droog gas). Lozingen in het water
worden uitgedrukt als gemiddelde hoeveelheid per dag
van een debietgerelateerd samengesteld -uursmonster of een debietgerelateerd samengesteld monster
gerekend over de daadwerkelijke bedrijfstijd (voor
installaties waar niet in drie ploegen wordt gewerkt).
Binnen de  bestond overeenstemming over de beste
beschikbare technieken en de bijbehorende emissie/verbruiksniveaus als genoemd in de volgende tabel.
Tabel 4

Continu thermisch verzinken – belangrijkste
bevindingen ten aanzien van de beste beschikbare
technieken en de bijbehorende emissie-/
verbruiksniveaus

Beste beschikbare technieken

De productie van continu thermische bekledingsinstallaties binnen de Europese Unie bedroeg in  ongeveer  t. Het overgrote deel van de bekleding die bij
continu-warmdompelbekleding wordt toegepast, is
zink. Aluminiumbekledingen en met name loodhoudende bekledingen spelen slechts een kleine rol.

3.5.5

Verzinkt staal
Staal met galvannealbekleding
Galfan
Gealuminiseerd staal
Aluzinc
Ternex

%
%
%
%
%
%
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Over het algemeen omvat het productieproces bij
continu-bekledingsinstallaties voor plaatmateriaal de
volgende stappen:
• oppervlaktereiniging door middel van een chemische
en/of thermische behandeling
• warmtebehandeling
• onderdompeling in een bad met gesmolten metaal
• afwerkbehandeling
Het productieproces bij continu-draadverzinkingsinstallaties omvat de volgende stappen:
• beitsen
• fluxen
• galvaniseren
• afwerken

Emissie- en verbruikswaarden

Beitsen
• Zie het hoofdstuk over de beste beschikbare technieken van deel A/Koudbandwalserijen.
Ontvetten
• Cascade-ontvetting.
• Reiniging en recirculatie van het ontvettingsmiddel; geschikte maatregelen voor de
reiniging zijn mechanische methoden en
membraamfiltratie zoals beschreven in
hoofdstuk A.4.
• Behandeling van afgewerkt ontvettingsmiddel door middel van elektrolytische
emulsiesplitsing of ultrafiltratie ter beperking van het oliegehalte; hergebruik
van de afgescheiden oliefractie, bijv.
thermisch; behandeling (neutralisatie,
enz.) van de afgescheiden waterfractie.
• Afgedekte tanks met afzuiging en
reiniging van de afgezogen lucht door
middel van wassing of druppelafscheiding.
• Gebruik van veegrollen om de uitsleep tot
een minimum te beperken.
Hittebehandelingsovens
• Lage NOx branders.
• NOx: 250–400 mg/Nm3
• Luchtvoorverwarming door middel van
(3% O2) zonder luchtregeneratieve of recuperatieve branders.
voorverwarming
• Voorverwarming van de strip.
• CO: 100–200 mg/Nm3
• Stoomproductie om warmte uit rookgas
terug te winnen.
Warm dompelen
• Gescheiden opvang van zinkhoudende
residuen, slakken of hardzink en hergebruik binnen de sector non-ferrometalen.
Galvannealing
• Lage NOx branders.
• NOx: 250-400 mg/Nm3
• Regeneratieve of recuperatieve brander(3% O2) zonder luchtsystemen.
voorverwarming

Tabel 4

Continu thermisch verzinken (vervolg)

Beste beschikbare technieken

Oliën
• Afdekken van de stripoliemachine
• Elektrostatisch oliën.
Fosfateren en passiveren/chromateren
• Afgedekte procesbaden.
• Reiniging en hergebruik van het fosfateermiddel.
• Reiniging en hergebruik van het
passiveringsmiddel.
• Gebruik van veegrollen.
• Opvang van de skin-pass/nawalsoplossing en behandeling in een zuiveringsinstallatie voor afvalwater
Koelen (machines, enz.)
• Afzonderlijke koelwatersystemen met
gesloten circuits.
Afvalwater
• Behandeling van het afvalwater door een
combinatie van bezinking, filtratie en/of
flotatie/ neerslag/uitvlokking. Technieken
beschreven in hoofdstuk 4 of vergelijkbaar
efficiënte combinaties van losse behandelingsmethoden (ook beschreven in deel D).
• Voor bestaande continu-waterzuiveringsinstallaties die niet meer dan Zn <4 mg/l
behalen, overschakelen naar discontinue
behandeling.

Emissie- en verbruikswaarden

Binnen de  bestond overeenstemming over de beste
beschikbare technieken en de bijbehorende emissie/verbruiksniveaus als genoemd in de volgende tabel.
• SS: <20 mg/l
• Fe: <10 mg/l
• Zn: <2 mg/l
• Ni: <0.2 mg/l
• Crtot: <0.2 mg/l
• Pb: <0.5 mg/l
• Sn: <2 mg/l

Aluminisering van plaatmateriaal
De beste beschikbare technieken zijn grotendeels
dezelfde als die voor thermisch verzinken. Een zuiveringsinstallatie voor afvalwater is evenwel niet nodig
aangezien alleen koelwater wordt geloosd.
Beste beschikbare techniek voor de verwarming:
• Stoken op gas. Verbrandingsbeheersysteem.
Tabel 5

Continu-lood-tinbekleding van plaatmateriaal –
belangrijkste bevindingen ten aanzien van de
beste beschikbare technieken en de bijbehorende
emissie-/verbruiksniveaus

• HCl: <30 mg/Nm3 1)

• Elektrostatisch oliën.
Afvalwater
• Afvalwaterbehandeling door middel van
neutralisatie met behulp van een natriumhydroxideoplossing, uitvlokking/neerslag.
• Filterkoek ontwateren en storten als afval.
1) Daggemiddelde

en droog gas

waarden, standaardcondities van 273 K, 101,3 kPa

Bekleding van draad – belangrijkste bevindingen
ten aanzien van de beste beschikbare technieken
en de bijbehorende emissie-/verbruiksniveaus

Beste beschikbare technieken

Beitsen
• Gesloten apparatuur of apparatuur voorzien van afzuig- en wassystemen voor
afgezogen lucht.
• Cascade-beitsen voor nieuwe installaties
met een capaciteit van meer dan
15.000 ton/jaar per straat.
• Terugwinning van de vrijzuurfractie.
• Externe regeneratie van afvalzuur voor
alle installaties.
• Hergebruik van afvalzuur als secundaire
grondstof.
Waterverbruik
• Cascade-spoelen, indien mogelijk in
combinatie met andere methoden voor
minimalisering van het waterverbruik,
voor alle nieuwe en alle grote installaties
(>15 000 ton/jaar).
Afvalwater
• Afvalwaterbehandeling door middel van
fysisch-chemische behandeling
(neutralisatie, uitvlokking, enz.).

Emissie- en verbruikswaarden

• HCl: 2–30 mg/Nm3

• SS: <20 mg/l
• Fe: <10 mg/l
• Zn: <2 mg/l
• Ni: <0.2 mg/l
• Crtot: <0.2 mg/l
• Pb: <0.5 mg/l
• Sn: <2 mg/l

Fluxen
• Een goed procesbeheer (good housekeeping) met speciale aandacht voor terugdringing van de hoeveelheid getransporteerd ijzer en onderhoud van het bad.
• Regeneratie van fluxbaden op de locatie
(ijzerverwijdering bij de aftapstroom).
• Extern hergebruik van gebruikt fluxmiddel.
Warm dompelen
• Een goed procesbeheer (good house• stof: <10 mg/Nm3
keeping) als beschreven in hoofdstuk B.4 • zink: <5 mg/Nm3
Zn-houdend afval
• Gescheiden opslag, beschut tegen regen
en wind en hergebruik in de sector
non-ferrometalen.
Koelwater (na het zinkbad)
• Gesloten circuit of hergebruik van dit
relatief zuivere water als suppletiewater
voor andere toepassingen.
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Beitsen
Gesloten tanks en ontluchting naar een
natte gaswasser, behandeling van afvalwater uit de gaswasser en de beitstank.
Vernikkelen
• Gesloten proces, ontluchting naar een
natte gaswasser.
Warm dompelen
• Luchtmessen voor een gelijkmatige
bekledingsdikte.
Passiveren
• Een systeem zonder spoeling en dus
zonder spoelwater.
Oliën

Emissie- en verbruikswaarden

Tabel 6

3.5.5

Beste beschikbare technieken

Bekleding van draad
De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de beste
beschikbare technieken voor de bekleding van draad zijn
samengevat in tabel . Alle emissiecijfers worden uitgedrukt in daggemiddelde waarden. De uitstoot in lucht is
gebaseerd op standaardcondities ( , , kPa en
droog gas). Lozingen in het water worden uitgedrukt als
gemiddelde hoeveelheid per dag van een debietgerelateerd samengesteld -uursmonster of een debietgerelateerd samengesteld monster gerekend over de daadwerkelijke bedrijfstijd (voor installaties waar niet in drie
ploegen wordt gewerkt).

Deel C

Discontinu verzinken

Bij thermisch verzinken worden producten van ijzer en
staal tegen corrosie beschermd door ze met zink te
bekleden. De meest voorkomende vorm bij het discontinu thermisch verzinken is stukverzinken – ook loonverzinken genoemd – waarbij een grote diversiteit aan
aanvoermaterialen voor verschillende klanten worden
behandeld. Het ingevoerde materiaal vertoont grote
verschillen in omvang, hoeveelheid en eigenschappen.
Het galvaniseren van buismateriaal dat wordt uitgevoerd
in semi- of volledig geautomatiseerde verzinkerijen, valt
doorgaans niet onder de noemer stukverzinken.
Bij de producten die in dit soort verzinkerijen worden
bekleed, gaat het om staalproducten, zoals spijkers,
schroeven en andere kleine producten; tralieroosters,
constructiematerialen, structurele componenten, lichtmasten en vele andere. Soms worden buizen ook gegalvaniseerd in conventionele discontinu-galvaniseerinstallaties. Gegalvaniseerd staal wordt gebruikt in de
bouw, de transportsector, de landbouw, de energiedistributiesector en in alle bedrijfstakken waar een
goede bescherming tegen roest en een lange levensduur
van groot belang zijn.

3.5.5

Kenmerkend voor deze sector zijn de korte productietijden en snel afgewerkte orders voor een betere dienstverlening aan de klant. De distributie is belangrijk en
daarom bevinden de installaties zich dicht bij marktconcentraties. De sector kent dan ook een relatief groot
aantal installaties (zo’n  verspreid over Europa) die
regionale markten bedienen teneinde de distributiekosten tot een minimum te beperken en het economisch rendement te verhogen. Er zijn slechts enkele
exploitanten die producten voor specifieke marktsegmenten maken en bereid zijn bepaalde productcategorieën over langere afstanden te transporteren om zo
hun deskundigheid of de capaciteit van de installatie
ten volle te benutten. De mogelijkheden voor dit soort
gespecialiseerde exploitanten zijn beperkt.
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In  werd circa  miljoen ton gegalvaniseerd staal
geproduceerd. Het grootste deel daarvan werd geproduceerd in Duitsland, te weten , miljoen ton in
 verzinkerijen (in ). Tweede op de lijst stond
Italië met , miljoen ton ( verzinkerijen), gevolgd
door het Verenigd Koninkrijk en Ierland met
, miljoen ton ( verzinkerijen) en Frankrijk met
, miljoen ton ( verzinkerijen).
Het productieproces bij discontinu verzinken omvat
doorgaans de volgende stappen:
• ontvetten
• beitsen
• fluxen
• galvaniseren (bekleden met gesmolten metaal)
• afwerken

Een verzinkerij bestaat in hoofdzaak uit een serie
behandelings- of procesbaden. Het staal wordt tussen
de tanks getransporteerd en met behulp van bovenloopkranen in baden gedompeld.
De belangrijkste milieuaspecten bij discontinu verzinken hebben betrekking op de uitstoot in lucht (l
ontstaan bij het beitsen, stof en gasvormige verbindingen uit de ketel); gebruikte procesoplossingen (ontvettingsmiddelen, beitsbaden en fluxbaden), oliehoudend
afval (bijv. als gevolg van het reinigen en ontvetten van
de baden) en zinkhoudende residuen (filterstof, zinkas,
hardzink).
In hoofdstuk  worden meer details gegeven over de
emissie- en verbruiksgegevens. De beschikbare gegevens worden daar samen met beschrijvende informatie
gepresenteerd.
De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de beste
beschikbare technieken voor de afzonderlijke delen van
het productieproces en de verschillende milieukwesties
bij discontinu verzinken zijn samengevat in tabel .
Alle emissiecijfers worden uitgedrukt als daggemiddelde waarden. De uitstoot in lucht is gebaseerd op
standaardcondities ( , , kPa en droog gas).
Lozingen in het water worden uitgedrukt als gemiddelde hoeveelheid per dag van een debietgerelateerd
samengesteld -uursmonster of een debietgerelateerd
samengesteld monster gerekend over de daadwerkelijke
bedrijfstijd (voor installaties waar niet in drie ploegen
wordt gewerkt).
Binnen de  bestond overeenstemming over de beste
beschikbare technieken en de bijbehorende emissie/verbruiksniveaus als genoemd in de volgende tabel.
Tabel 7

Discontinu verzinken – belangrijkste bevindingen
ten aanzien van de beste beschikbare technieken
en de bijbehorende emissie-/verbruiksniveaus

Beste beschikbare technieken

Ontvetten
• Toevoeging van een ontvettingsstap, tenzij
de producten geheel vetvrij zijn.
• Optimaal gebruik van het bad om het
rendement te vergroten, bijv. door te
roeren.
• Reiniging van de ontvettingsmiddelen voor
een langere levensduur (door middel van
afschuiming, centrifugering, enz.) en
recirculatie, hergebruik van oliehoudend
slib, of
• ‘Biologisch ontvetten’ met reiniging op de
locatie (het verwijderen van olie en vet uit
het ontvettingsmiddel) via bacteriën.

Emissie- en verbruikswaarden

Tabel 7

Discontinu verzinken (vervolg)

Beste beschikbare technieken

Emissie- en verbruikswaarden

Beitsen + strippen
• Afzonderlijk beitsen en strippen, tenzij er
op de locatie later een proces plaatsvindt
waarbij uit ‘gemengde’ vloeistoffen waardevolle stoffen worden teruggewonnen of
tenzij dit proces mogelijk wordt gemaakt
door een gespecialiseerde externe aannemer.
• Hergebruik van gebruikte stripvloeistof
(extern of intern bijv. voor het herwinnen
van de flux).
Bij gecombineerd beitsen en strippen:
• Herwinning van waardevolle stoffen uit
‘gemengde’ vloeistoffen, bijv. gebruik voor
fluxproductie, herwinnen van zuur voor
hergebruik in de galvaniseringsindustrie
of voor andere anorganische chemicaliën.
HCl beitsen
• Intensieve bewaking van de badpara• HCl: 2–30 mg/Nm3
meters: temperatuur en concentratie.
• Werken binnen de grenzen die worden
gesteld in deel D/hoofdstuk D.6.1
‘Gebruik van open beitsbaden’.
• Indien verwarmde HCl-baden of baden met
een hogere concentratie worden gebruikt:
installatie van een afzuigeenheid en
behandeling van de afgezogen lucht
(bijv. door middel van wassing).
• Speciale aandacht voor het daadwerkelijke
beitseffect van het bad en het gebruik van
beitsremmers om overbeitsing te voorkomen.
• Terugwinning van de vrijzuurfractie uit
afgewerkte beitsvloeistof of externe
regeneratie van beitsvloeistof.
• Verwijdering van Zn uit zuur.
• Gebruik van afgewerkte beitsvloeistof voor
de fluxproductie.
• Geen gebruik van afgewerkte beitsvloeistof voor neutralisatie.
• Geen gebruik van afgewerkte beitsvloeistof voor emulsiesplitsing.
Spoelen

Glasproducerende
industrie

Deze oplegnotitie is vastgesteld op  september 
3.5.6.1

Oplegnotitite

Inleiding

Status oplegnotitie
Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener
te ondersteunen bij de toepassing van het  referentie
() document voor de glasproducerende industrie.
Hierin worden het toepassingsgebied van de , de
veranderingen in de Nederlandse regelgeving en de
relatie tussen deze  en andere relevante regelgeving
beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met het 
document gelezen worden. De volledige Engelstalige
versie van de  is het uitgangspunt.
Status BREF
De  heeft een vergelijkbare status als de NeR en
 aanbevelingen; er mag alleen gemotiveerd van
worden afgeweken (voor meer informatie wordt verwezen naar de NeR (§.) en het Handboek vergunningverlening).
Toepassingsgebied

De  heeft betrekking op de volgende sectoren:
• verpakkingsglas
• vlakglas
• glasvezel
• tafelglas (inclusief kristal)
• speciaalglas
• glaswol
• steenwol
• keramische vezels
• frit (emailflakes)
• glasvlies
De belangrijkste milieuaspecten zijn emissies naar de
lucht en energieverbruik. Bij sommige sectoren is er
ook een procesemissie naar water. De  gaat hier
per sector uitgebreid op in.
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Deze  laat milieu- en veiligheidsaspecten, die niet
rechtstreeks verband houden met de productie van
glas, steenwol, keramische vezel of frit buiten beschouwing. Het gaat dan bijvoorbeeld om de milieuaspecten
van koelsystemen en de emissies bij de opslag en overslag van grondstoffen. Hiervoor wordt verwezen naar
de horizontale  documenten voor industriële koelsystemen en §.. in de NeR over opslag en overslag
van stuifgevoelige goederen. Ook aspecten die overwegend lokaal van aard zijn, zoals geluid, trillingen, geur,
bodemverontreiniging en veiligheid, worden niet in
detail behandeld in de .

3.5.6

• Goede drainage tussen voorbehandelingstanks.
• Spoelgang na het ontvetten en na het
beitsen.
• Statisch spoelen of spoelcascades.
• Hergebruik van spoelwater om voorafgaande procesbaden weer aan te vullen.
Afvalwatervrije werking (in de weinige
gevallen waarin afvalwater ontstaat, is
afvalwaterbehandeling vereist).
Fluxen
• Bewaking van de badparameters en de
optimale hoeveelheid flux zijn ook van
belang bij het terugdringen van de uitstoot
verderop in het productieproces.
• Voor fluxbaden: interne en externe fluxbadregeneratie.
Warm dompelen
• Opvang van de uitstoot bij het dompelen • stof: <5 mg/Nm3
door de pot te sluiten of door middel van
afzuiging via een tuit en stofbeperking met
behulp van doekfilters of natwassers.
• Intern of extern hergebruik van stof, bijv.
voor de fluxproductie. Het terugwinningssysteem moet ervoor zorgen dat dioxines
die als gevolg van niet te voorziene
storingen in de installatie in lage concentraties kunnen voorkomen, zich niet ophopen
wanneer het stof wordt hergebruikt.
Zn-houdend afval
• Gescheiden opslag, beschut tegen regen
en wind en hergebruik van waardevolle
stoffen in andere sectoren.

3.5.6

Op het moment van publicatie van deze  worden
in Nederland alle genoemde producten gemaakt, met
uitzondering van keramische vezels. De productiecapaciteit van de inrichting is een aanvullend criterium bij
de beoordeling of een inrichting onder de werkingssfeer van de  valt. In de  zijn technieken
beoordeeld voor ovens vanaf  ton gesmolten glas per
dag. Voor kleinere ovens is aandacht nodig voor de
vraag in hoeverre de conclusies uit de  van toepassing zijn op een dergelijke schaalgrootte. Zie ook
§.. van de NeR.
In de  is weinig aandacht besteed aan de productie
van emailfritten. De specifieke aspecten bij de productie van deze fritten zoals de verhoogde x- en fluoruitworp door de noodzakelijke toevoeging van nitraten en
fluor is niet besproken. Ook is niets vermeld
betreffende de toevoeging van borium en de specifieke
problemen die daarmee gepaard gaan.
Onder §... wordt hier op terug gekomen.
Glas- en keramische fritten worden in het geheel niet
besproken.
De essentie van de voormalige bijzondere
regeling ‘C4 Productie van Glas’

3.5.6

De voormalige bijzondere regeling ‘ Productie van
glas’ die in  in de NeR werd opgenomen, bevat een
afspraak tussen de glassector en de overheid over te
behalen emissiewaarden in . In de afspraak is
zowel de doelstelling vastgelegd als de manier waarop
die doelstelling kan worden bereikt. Bedrijven kunnen
op basis van de afspraak kiezen voor twee maatregelpakketten, waarbij het tijdstip van het treffen van
maatregelen wordt afgestemd op de grote ovenrevisies.
In maatregelpakket  worden uiterlijk in  maatregelen getroffen om de emissies van , stof, zware metalen, l en  te beperken en uiterlijk in  aanvullende maatregelen om de x emissie te beperken.
In maatregelpakket  wordt uiterlijk in  oxyfuel
technologie toegepast om de x uitstoot te beperken
en worden uiterlijk in  aanvullende maatregelen
getroffen om de uitstoot van , stof, zware metalen,
l en  te beperken. De verwachte ontwikkeling van
de emissiefactoren als gevolg van het treffen van maatregelen is in onderstaande tabellen weergegeven.
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Tabel 1

Verwachte ontwikkeling van emissiefactoren
voortvloeiend uit maatregelpakket 1

Component

Niveau 1992

NOx (kg/ton
5,0
gesmolten glas)
SO2 (kg/ton
2,5
gesmolten glas)

tot 2003

tot 2010

(–20%)

4,0

p.m.

(–60%)

1,0

1,0

p.m.: De haalbare emissiereductie voor maatregelen tegen NOx voor
de periode 2003-2010 is sterk afhankelijk van de technologische
ontwikkelingen en zal later nader worden aangegeven.

Tabel 2

Verwachte ontwikkeling van emissiefactoren
voortvloeiend uit maatregelpakket 2

Component

Niveau 1992

NOx (kg/ton
5,0
gesmolten glas)
SO2 (kg/ton
2,5
gesmolten glas)
Stof (kg/ton
0,4
gesmolten glas)

tot 2003

tot 2010

1,0

1,0

2,5
0,3

(-60%)

1,0
0,1

Door de maatregelen af te stemmen met de grote ovenrevisies en in twee fasen ( en ) met duidelijke
doelstellingen te treffen, worden de benodigde investeringen overzichtelijker en draaglijker.
De voormalige  was overigens niet van toepassing op
de productie van vlakglas, glasvezel en glaswol. Bij het
treffen van maatregelen in deze sectoren zijn in beginsel
wel de genoemde technologieën toepasbaar verklaard,
met uitzondering van oxy-fuel bij de vlakglasproductie.
Relatie tussen de BREF, de voormalige BR ‘C4
Productie van Glas’ en de voormalige BR ‘C3
Productie van minerale vezels’.

De  richtlijn eist dat alle bestaande inrichtingen
uiterlijk  oktober  een milieuvergunning hebben
waarvan de voorwaarden zijn gebaseerd op de toepassing van de beste beschikbare technieken ().
Nieuwe ovens moeten meteen voldoen aan , ovens
die een grote ovenrevisie ondergaan moeten na
ombouw voldoen aan .
De  biedt het referentiekader voor de bepaling van
 en geeft tevens de bijbehorende indicatieve emissiegrenswaarden.
Een vergelijking tussen de ‘haalbare emissiewaarden’ in
de  en de verwachte emissiefactoren voor  in
de voormalige bijzondere regeling leert dat de meeste
genoemde waarden elkaar niet wezenlijk ontlopen.
Ook de  hanteert het uitgangspunt dat ingrijpende
wijzigingen aan de installatie bij voorkeur dienen
samen te vallen met grote ovenrevisies. De 
bestrijkt bovendien meer sectoren en meer componenten en bevat meer recente inzichten.
Hiermee is de  een verbreding en verbetering ten
opzichte van de voormalige  ‘ Productie van glas’
en kan de laatste worden ingetrokken.
In de bijzondere regeling ‘ Productie van minerale
vezels’ zijn eisen opgenomen voor de componenten
zwaveloxiden, stof en organische stoffen. De 
beschrijft van het smeltproces de emissies van x,
zwaveloxiden, zwavelwaterstof, koolmonoxide, chlorides, fluorides en metalen en geeft  weer. Bovendien
wordt de nabewerking (vorming en uitharding)
beschreven, alsmede de technieken en de bijbehorende
indicatieve emissiegrenswaarden.
Hiermee is de  ook een verbreding en overigens
een verbetering ten opzichte van de voormalige 
‘ Productie van minerale vezels’.

Speciale aandachtspunten en toevoegingen aan
de BREF Glasproducerende industrie

3.5.6
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Bij het formuleren dan wel aanpassen van de vergunningvoorschriften dient rekening gehouden te worden
met de volgende kenmerkende aspecten van de glasindustrie:
Ervaringen met de in de  beschreven -technieken zijn begin  nog beperkt. Daarom zullen niet in
alle situaties deze technieken toepasbaar zijn of zullen
niet alle verwachte prestaties worden gehaald. In veel
gevallen is het daarom gewenst niet vooraf maar
achteraf op grond van een meetprogramma de definitieve vergunningseis vast te stellen. Deze werkwijze
voorkomt onjuiste en niet realistische eisen in de
vergunning.
• In de Nederlandstalige samenvatting en in het 
document is aangegeven dat de waarden indicatief
zijn en dienen ter vergelijking van de technieken. De
in de  als haalbaar aangegeven waarden zijn, met
name daar waar een range wordt aangegeven, vaak
gemeten aan nieuwe installaties of installaties die
stabiel en onder geoptimaliseerde condities werken.
Bij het stellen van emissie-eisen in de vergunning
moet echter rekening worden gehouden met
product- en procesvariaties, productiesnelheden en
leeftijd van ovens omdat dit kan leiden tot andere
emissieniveau’s of tot variaties in emissieniveau’s.
• In de  is geen aandacht besteed aan de specifieke
milieu aspecten bij de productie van emailfritten
zoals de uitstoot van x, fluor, borium en stof. Dit
betekent dat in hoofdstuk  van de  geen specifieke maatregelen voor de productie van deze fritten
zijn beschreven. Bij de productie van emailfritten is
een toevoeging van nitraten als oxidatiestof noodzakelijk. Afhankelijk van de aard van het product
wordt een hoeveelheid van  kg nitraat per ton
eindproduct toegevoegd. Voor elke kg nitraat die per
ton eindproduct wordt toegevoegd zal de x
uitworp toenemen met , kg x per ton product.
In de  is aangegeven dat bij zuurstofgestookte
ovens een x waarde van ,–, kg x per ton
product afkomstig van de verbrandingsemissie van
de brandstof haalbaar is. Daarbij moet worden
aangetekend dat deze range is gebaseerd op de waarden voor de continue ovens voor de productie van
verpakkingsglas. Het gaat bij de fritten industrie
echter om batchgewijze productie met regelmatige
productwisselingen en productie in een nietvolcontinu systeem. Gedurende perioden dat niet
wordt geproduceerd, wordt de oven op temperatuur
gehouden. De x is in die gevallen rond de , kg
x per ton product afkomstig van verbrandingsemissies. Borium kan leiden tot hogere emissiewaarden van stof doordat deze component na een
doekfilter condenseert.

• In de glasindustrie dient bij het bepalen van haalbare
emissiewaarden dan wel bij het overwegen van een
combinatie van -technieken nadrukkelijk
aandacht te worden gegeven aan een integrale afweging van milieu- en economische belangen.
Illustratie:
– Het hanteren van strenge grenswaarden voor de
emissies van bv. l,  en fluoriden kan de
mogelijkheid tot recyclen van deze stoffen en
afvalglas in gevaar brengen. Een strenge grenswaarde zou doordat mogelijke accumulatie van
chloride, zwavel of fluoride in het glasproduct op
kan treden, het hergebruiken van de afvalstoffen
die bij rookgasreiniging ontstaan onmogelijk
maken.
– Een strenge grenswaarde voor een component kan
de toepassing van een emissiebeperkende techniek
voor een andere component uitsluiten, of dit kan
leiden tot bijvoorbeeld veel extra benodigde energie om deze techniek toch toe te kunnen passen
i.v.m. weer opwarmen van rookgassen. De sector
tracht in het kader van ’s en de energie benchmarking het energieverbruik juist zoveel mogelijk
te beperken.
– Herwinnen van grondstoffen uit minerale reststoffen kan leiden tot noodzakelijke toevoegingen
(natriumnitraat) aan het glasmengsel. Hierdoor
ontstaat een extra x emissie. Voor elke kg nitraat
die per ton eindproduct wordt toegevoegd zal de
x uitworp toenemen met , kg x per ton
product.
• De glasovens vallen bij de inwerking treding daarvan
onder de v x-emissiehandel. In dit besluit
staan voor verschillende glassoorten zogenaamde
-waarden. Ook is het moment van toetreding tot
het systeem van x-emissiehandel vastgelegd. Bij
nieuwbouw en ombouw zullen ovens echter ook
moeten voldoen aan emissie-eisen die vallen binnen
de grenzen die in de  als best available techniques zijn aangegeven). De mogelijkheden van het
systeem van emissiehandel dienen echter ook zo
maximaal mogelijk te worden benut.
• In speciale gevallen, zoals bij zuurstofgestookte
ovens, dient voor de toetsing aan emissieconcentraties, de per component gemeten emissie in kg/ton
glassmelt, omgerekend te worden naar mg/m
afgas, teruggerekend naar de situatie van luchtgestookte ovens. Hiervoor kan gebruik gemaakt
worden van de indicatieve omrekeningsfactoren die
in tabel . staan van hoofdstuk  van de  .

3.5.6

Conclusies en aanbevelingen

Referenties

De implementatie van de  voor de glasproducerende industrie in de Nederlandse regelgeving leidt
ertoe dat:
• De NeR bijzondere regelingen ‘ Productie van
minerale vezels’ en ‘ Productie van glas’ vervallen
en worden vervangen door de volledige  Glasproducerende industrie en deze oplegnotitie. Voor
x geldt het volgende: De glasovens vallen bij de
inwerking treding daarvan onder de v x-emissiehandel. In dit besluit staan voor verschillende glassoorten zogenaamde -waarden. Ook is het
moment van toetreding tot het systeem van xemissiehandel gemarkeerd. Bij nieuwbouw en
ombouw zullen ovens echter ook moeten voldoen
aan de grenzen die in de  als range best available
techniques zijn beschreven. Daarbij dienen de mogelijkheden van het systeem van emissiehandel zo
maximaal mogelijk te worden benut ).
• In vergunningen vastgelegde afspraken over fasering
van de bestrijding van luchtemissies in lijn met voornoemde bijzondere regeling ‘ Productie van glas’
kunnen in beginsel worden gehandhaafd.
• Indien maatregelen na  oktober  worden
getroffen moet in de vergunning worden gemotiveerd dat dit met het oog op de cyclus van ovenrevisies kan worden beschouwd als .
• Bij het bepalen van de  moet aandacht worden
gegeven aan de integrale afweging, dat wil zeggen
een passende (combinatie van) technieken als alle
afwegingen in de besluitvorming zijn meegenomen.
• Daar waar onvoldoende ervaring is opgedaan met
een bepaalde techniek in een specifieke situatie kan
het gewenst zijn de emissiegrenswaarden achteraf op
grond van een meetprogramma vast te stellen. Bij
het voorschrijven van de meetmethode en het meetregime moet rekening worden gehouden met de
technische mogelijkheden.
• De  adviseert bij de  vergunningverlening
rekening te houden met de stand van de techniek
zoals in de  en deze oplegnotitie beschreven.

NeR
Nederlandse Emissierichtlijn Lucht

Vierde Nota Waterhuishouding, 
 mei  Handboek Wvo-vergunningverlening,
Commissie Integraal Waterbeheer,
mei 

Reference Document on Best available
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Industry op // door de Europese Commissie goedgekeurd (Pbl 
van ..).
 richtlijn De richtlijn // is de  Council Directive van // (Publicatieblad  van //).

Reference document on Best Available
Techniques in the Glass Manufacturing
Industry, December 
)
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Aanvullend hierop geldt het volgende:
Voor zover emissies in de  niet uitdrukkelijk zijn
verbijzonderd of genoemd worden in deze oplegnotitie
gelden de algemene bepalingen van de NeR (meest
recente versie) en het emissiebeleid water (,
 ). Echter gezien het specifieke en complexe
karakter van rookgassen in de glasindustrie is het
mogelijk dat de genoemde waarden in de algemene
NeR niet zonder meer toegepast kunnen worden. Zie
bijgevoegd overzicht.
)

In de Hoofdlijnennotitie x emissiehandel is het volgende
opgenomen: Glasovens zijn een lange tijd, dat wil zeggen een
periode van – jaar en veelal zelfs een periode van  jaar en
langer, continu in bedrijf. Daarom kunnen maatregelen en
voorzieningen bij de glasovens alleen worden getroffen bij een
grote revisie. Omdat dit veelal leidt tot een compleet nieuwe
oven, vindt toetreding tot het systeem van x-emissiehandel
plaats per oven, ná elke grote revisie van de oven en na het van
kracht worden van de v x-emissiehandel. Dat houdt in
dat vanaf dat moment voor die nieuwe of gemodificeerde oven
meteen de   van kracht wordt. Ovens waarbij vóór het
van kracht worden van de v een grote revisie met significante de-x-maatregelen heeft plaatsgevonden, treden direct
toe tot het systeem. Ovens die na  een grote revisie zullen
ondergaan, zullen ook pas na  toetreden tot het systeem
van de x-emissiehandel. Dan gelden vanaf dat moment de
-waarden van , die waarschijnlijk in  vastgesteld
zullen worden.
Inmiddels is tussen het  en het Ministerie van  in dit
verband de afspraak gemaakt dat bij de opstelling van de Wmvergunning rekening zal houden met de eventueel in ’s
opgenomen Stand der Techniek bij bepaalde (proces)installaties. Het opnemen van technische-installatie eisen in de Wmvergunning is in het licht van het systeem van emissiehandel
niet wenselijk omdat daarmee de beoogde flexibiliteit wordt
beperkt. Bij nieuwe installaties zal dit geen probleem zijn omdat
de bedrijven ook uit eigen beweging zullen investeren in de
stand der techniek. Bij revisievergunningen echter kan het
opnemen van technische-installatie eisen wel tot problemen
leiden. Ook kan het verschil in benadering van de mbevoegde gezagen leiden tot rechtsongelijkheid. Daarom is op
dit onderdeel de volgende aanpak afgesproken:
– De -richtlijn maakt het op dit moment voor bepaalde
installaties noodzakelijk dat in de m-vergunning technische installatie-eisen worden opgenomen. Nederland staat
voor dat de  zodanig wordt gewijzigd dat voor bedrijven
die vallen onder een systeem van emissiehandel dit niet
langer van toepassing is;
– In de tussenliggende periode is het voorstel dat het bevoegd
gezag eisen stelt die passen binnen de -richtlijn maar
maximale ruimte bieden voor emissiehandel.
Het argument daarbij is dat emissiehandel sturend wordt bij
het maken van keuzes voor de beoogde emissiereducties. Door
het hanteren van het hierboven aangegeven uitgangspunt
wordt toch maximale ruimte voor emissiehandel gecreëerd
zonder dat hiermee wordt afgeweken van de -richtlijnen die
bij vergunningverlening in acht moeten worden genomen.

Tabel 3a

Overzicht emissie-eisen rookgassen

Indicatieve waarden voor bereikbare emissie-concentraties
van metalen, stof en fluoriden voor glasovens en steenwolovens, overige componenten voor steenwolovens

Concentratie
(mg/Nm 3 )

Opmerking

Metalen
Metalen, klasse 1: Verbindingen van Arseen, Cobalt, Nikkel,
1
Selenium* en Chroom(VI)
*Selenium verbindingen in situaties waarbij selenium grond3 tot 5
stoffen dienen te worden toegepast
Metalen klasse 2: Verbindingen van Antimoon, Lood, Chroom(III), 5
Koper, Mangaan, Vanadium en Tin
Stof
Stofemissies borosilicaatglasovens en speciaalglasovens,
waaronder: continue glasvezels, glaswol, glasvlies, speciaal
glazen en enkele frittesoorten

Stofemissies natronkalkglasovens, waaronder: tafelglas,
verpakkingsglas en float glas
Fluorides
Verbindingen van fluor** (gegevens als HF)
**Verbindingen van fluor (gegeven als HF) bij fabricage van
glassoorten waarbij fluoride- grondstoffen dienen te worden
toegepast, waaronder continue glasvezels en fritten

30

Te meten in de schoorsteen
direct na de rookgasreinigingsinstallatie.Waarde
uitgezonderd boorzuurcondensaten ontstaan na de
rookgasreinigingsinstallatie

5 tot 30

5
15

Chlorides
Verbindingen van chloor (gegeven als HCl) voor steenwolovens

30

Zwavelwaterstof
Gemeten als H2S voor steenwolovens

5

Koolmonoxide
Gemeten als CO voor steenwolovens

200
Nm3 bij 273.15 K,
1013 mbar, droog rookgas
met 8 volume-% zuurstof,
voor oxyfuel stoken moet
worden omgerekend naar
kg per ton smelt

Deze gegevens zijn gebaseerd op waarden genoemd in de
BREF, met aanpassing voor selenium emissies bij ovens met
selenium grondstoffen

Tabel 3b

Overzicht emissie-eisen rookgassen

Afgassen coating installatie (hot end) verpakkingsglas
Tin
Organotin

Concentratie
(mg/Nm 3 )

Opmerking

3.5.6

Indicatieve waarden voor emissies van metalen, organische
componenten, stof, ammoniak en amines bij coatinginstallaties verpakkingsglas, en bij vormgeving en
hardingsprocessen van glasvezel, glaswol en steenwol

5
10

Glaswol en steenwol nabewerking: gecombineerde emissies
bij vorming of vorming plus uitharding
Stof en deeltjes
Fenol
Formaldehyde
Ammonia
Amines
Vluchtige Organische Componenten

50
15
10
65
5
50

Glaswol nabewerking: emissies bij hardingsovens
Stof en deeltjes
Fenol
Formaldehyde
Ammonia
Amines
Vluchtige Organische Componenten

50
10
10
65
5
50

Deze gegevens zijn gebaseerd op de waarden genoemd in
de BREF
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Nabewerking glasvezels
Stof bij nabewerking glasvezels: coatings en droog20
processen, verkleining
Vluchtige Organische Componenten bij Glasvezels nabewerking 50

Nm3 bij 273,15 K,
1013 mbar droog rookgas

3.5.6.2

Samenvatting BREF

Inleiding

Dit referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken in de glasindustrie is de schriftelijke
neerslag van een informatie-uitwisseling die heeft
plaatsgevonden overeenkomstig artikel , lid , van
Richtlijn // van de Raad. Het document dient
te worden beschouwd in het licht van de inleiding,
waarin de doelstellingen en het gebruik van het document worden beschreven.
Dit document heeft betrekking op de industriële activiteiten die worden beschreven in de delen .. en . van
bijlage  van Richtlijn //, te weten:
. Installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip
van installaties voor de fabricage van glasvezels, met
een smeltcapaciteit van meer dan  ton per dag.
. Installaties voor het smelten van minerale stoffen,
met inbegrip van installaties voor de fabricage van
mineraalvezels, met een smeltcapaciteit van meer
dan  ton per dag.
In het kader van dit document worden de industriële
activiteiten die binnen deze beschrijvingen van de
Richtlijn vallen, gevat onder de noemer glasindustrie.
De glasindustrie wordt voor dat doel ingedeeld in acht
sectoren, gebaseerd op het soort producten dat binnen
de betreffende sector wordt geproduceerd. Enige overlap is daarbij onvermijdelijk. De acht sectoren zijn:
verpakkingsglas; vlakglas; continuglasvezel; tafelglas;
speciaalglas (inclusief waterglas); minerale wol (met
twee deelsectoren, glaswol en steenwol.); keramische
vezel; en frit.

3.5.6
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Het document omvat zeven hoofdstukken en een
aantal bijlagen met aanvullende informatie. De zeven
hoofdstukken en vier bijlagen luiden als volgt:
 Algemene informatie
 Toegepaste processen en technieken
 Huidige verbruiks- en emissieniveaus
 Technieken die beschreven worden in verband met
de bepaling van de beste beschikbare technieken
 Conclusies omtrent de beste beschikbare technieken
 Technieken in opkomst
 Conclusies en aanbevelingen
 Bijlage  Voorbeeld emissiegegevens installaties
 Bijlage  Voorbeeld zwavelbalansen
 Bijlage  Bewaking
 Bijlage  Wetgeving lidstaten
Doel van de samenvatting is het geven van een overzicht van de belangrijkste bevindingen van dit document. Gezien de aard van het hoofddocument kunnen
onmogelijk alle subtiliteiten en complexe beschrijvingen in een dergelijke korte samenvatting tot hun recht
komen. Het hoofddocument moet dus beslist worden
geraadpleegd en er wordt op gewezen dat alleen het
hoofddocument in zijn geheel mag worden gebruikt als
leidraad voor het vaststellen van de beste beschikbare
techniek voor een bepaalde installatie.

Dergelijke beslissingen mogen niet uitsluitend op basis
van de samenvatting worden genomen, omdat in dat
geval informatie uit haar verband zou worden gehaald
en de kwesties in al hun complexiteit onjuist geïnterpreteerd zouden kunnen worden.
De glasindustrie

Hoofdstuk  geeft algemene achtergrondinformatie
over de glasindustrie. Er wordt een algemeen beeld van
de glasindustrie als geheel geschetst. Op basis daarvan
kunnen beleidsmakers verbanden leggen tussen de
informatie die in dit document wordt gegeven en de
gevolgen voor de industrie in een breder kader.
De glasindustrie in de Europese Unie () is buitengewoon divers. Dat geldt zowel voor de gefabriceerde
producten als voor de technieken die daarvoor worden
gebruikt. Het scala aan producten varieert van
complexe mondgeblazen glazen van loodkristal tot en
met enorme hoeveelheden floatglas voor de bouw en de
auto-industrie. Ook bij de productiemethoden zijn de
verschillen groot: van de kleine elektrische ovens voor
keramische vezels tot en met dwarsgestookte regeneratieve ovens die worden gebruikt voor vlakglasproductie
met een maximale capaciteit van  ton per dag. De
glasindustrie omvat ook heel wat kleinere installaties
die de grens van  ton per dag als genoemd in bijlage 
bij de richtlijn niet halen.
Bij de glasindustrie gaat het in de eerste plaats om de
vervaardiging van verbruiksgoederen, hoewel er tal van
manieren zijn bedacht om de meerwaarde van massaproducten te verhogen met het oog op een sterkere
concurrentiepositie. Meer dan % van de productie is
bestemd voor andere bedrijfstakken en de glasindustrie
is als geheel in hoge mate afhankelijk van de bouwnijverheid en de levensmiddelen- en drankindustrie. Er
zijn echter ook sectoren met een geringer productievolume die hoogwaardige technische of verbruiksgoederen produceren.
De totale geraamde productie van de glasindustrie
binnen de  bedroeg in   miljoen ton (exclusief
keramische vezels en frit). Onderstaande tabel geeft een
overzicht, gespecificeerd per sector.
Geschatte productie van de glasindustrie uitgesplitst naar
sector (met uitzondering van de sectoren keramische vezel
en frit)
Sector

% van de totale EU-productie (1996)

Verpakkingsglas
Vlakglas
Continuglasvezel
Tafelglas
Speciaalglas
Minerale wol

60
22
1,8
3,6
5,8
6,8

Hoofdstuk  geeft onder de volgende kopjes informatie
per sector: sectoroverzicht, producten en markten,
commerciële en financiële overwegingen, en belangrijkste milieukwesties. Aangezien de glasindustrie zeer
divers is, zal ook de informatie die per sector wordt
gegeven, grote verschillen vertonen. Ter illustratie
wordt in de volgende alinea de informatie over de
sector verpakkingsglas in beknopte vorm weergegeven.
Voor alle sectoren wordt vergelijkbare informatie
aangeboden, voor zover die beschikbaar was.
De sector verpakkingsglas is met zo’n % van de
totale glasproductie de grootste sector binnen de glasindustrie. De sector produceert glazen verpakkingen
zoals flessen en potten, maar ook machinaal vervaardigd serviesgoed kan binnen deze categorie worden
geproduceerd. In  produceerde de verpakkingsglassector ruim , miljoen ton glasproducten in de
 ovens binnen de . Er zijn circa  bedrijven met
 installaties. Verpakkingsglas wordt in alle lidstaten
vervaardigd, met uitzondering van Luxemburg. De
drankindustrie neemt zo’n % van het totale tonnage
aan glazen verpakkingen af. De grootste concurrenten
voor verpakkingsglas zijn alternatieve materialen als
staal, aluminium, samengesteld karton en kunststof. In
de sector is een toename te zien in het gebruik van
gerecycled glas. Bedrijven in de verpakkingsglassector
binnen de  gebruiken voor hun productie %
extern gerecycled glas. Bij sommige installaties bestaan
de grondstoffen zelfs voor % procent uit afvalglas.
Toegepaste processen

Hoofdstuk  beschrijft de processen en productiemethoden die in de glasindustrie het meest worden
gebruikt. De meeste processen kunnen worden
verdeeld in vijf stappen: materiaalhantering; smelten;
vormen; nabehandeling en verpakking.

Recuperatieve ovens maken gebruik van warmtewisselaars (recuperator geheten) voor de terugwinning van
warmte. De verbrandingslucht wordt daarbij continu
voorverhit door de rookgassen. Bij metalen recuperatoren blijft de voorverwarmingstemperatuur beperkt tot
circa °. De specifieke smeltcapaciteit (per smeltoppervlakte-eenheid) van recuperatieve ovens ligt circa
% onder die van regeneratieve ovens. De branders
bevinden zich aan weerszijden van de oven, dwars op
de stroming van het glas, en stoken continu aan beide
kanten. Dit type oven wordt voornamelijk gebruikt op
plekken waar flexibiliteit gevraagd is en er niet veel
investeringsgeld beschikbaar is, met name als de installatie niet groot genoeg is om het gebruik van regeneratoren economisch rendabel te maken. Dit soort oven
wordt vaker aangetroffen bij installaties met een
geringe capaciteit, hoewel ovens met een hogere capaciteit (maximaal  ton per dag) niet ongebruikelijk
zijn.
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Bij het smelten worden de afzonderlijke grondstoffen
onder hoge temperatuur samengevoegd en omgevormd
tot glassmelt. Het smeltproces is de centrale fase in de
productie van glas. Het bestaat uit een complex samenspel van chemische reacties en fysische processen en
doorloopt een aantal fasen, die als volgt kunnen
worden onderscheiden: verwarming; primair smelten;
loutering en homogenisering; en conditionering.

Regeneratieve ovens maken gebruik van regeneratieve
warmteterugwinningssystemen. De branders zijn doorgaans in of onder de poorten voor verbrandingslucht/
rookgas geplaatst. De warmte van het rookgas wordt
gebruikt om de lucht vóór verbranding te verhitten. De
te verwarmen lucht loopt daartoe door een kamer met
vuurvast materiaal die de warmte absorbeert. De oven
wordt slechts aan één kant tegelijk gestookt. Na ongeveer twintig minuten wordt er aan de andere kant
gestookt. De verbrandingslucht loopt dan door de
kamer die daarvoor is verhit door de rookgassen. Er
kunnen voorverhittingstemperaturen van .°
worden bereikt, die thermisch zeer efficiënt zijn. In
dwarsgestookte regeneratieve ovens zijn de verbrandingspoorten en branders aan de zijkanten van de oven
geplaatst. De regeneratorkamers bevinden zich aan
weerszijden van de oven. De regeneratieve -vlamoven
werkt in principe op dezelfde manier, alleen zijn daar
de twee regeneratieve kamers aan het eind van de oven
geplaatst.

3.5.6

De glasindustrie is zeer divers en zodoende is er ook
veel variatie in de gebruikte grondstoffen. De technieken die voor de materiaalhantering worden gebruikt,
zijn gangbaar in vele bedrijfstakken en worden beschreven in deel . van het -document. Het belangrijkste punt is beheersing van de stofuitstoot bij de hantering van fijn materiaal. De belangrijkste grondstoffen
voor het smeltproces zijn materialen voor het vormen
van glas (bijv. zand, glasscherven), tussenmaterialen en
materialen voor materiaalverandering (bijv. soda, kalksteen, veldspaat) en kleur-/ontkleuringsmiddelen (bijv.
chroomijzererts, ijzeroxide).

De belangrijkste smelttechnieken worden hieronder
genoemd. Binnen de steenwol- en fritsector worden
andere technieken gebruikt. Een gedetailleerde
beschrijving van die technieken wordt gegeven in het
hoofddocument. Het fabriceren van glas vergt zeer veel
energie en de constructie van de oven is sterk afhankelijk van het soort energiebron, de gekozen verwarmingstechniek en methode voor warmteterugwinning.
Het zijn dezelfde keuzes die voor een groot deel ook de
milieuprestaties en de energie-efficiëntie van het smeltproces bepalen. De drie voornaamste energiebronnen
voor het maken van glas zijn aardgas, stookolie en elektriciteit.

Oxy-fuelverbranding houdt in dat voor de verbrandingslucht zuurstof (>% zuiverheid) wordt gebruikt.
Doordat het grootste deel van de stikstof uit de
verbrandingsatmosfeer verdwijnt, neemt het volume
van de rookgassen met zo’n twee derde af. Dat is
gunstig uit het oogpunt van energiebesparing, omdat
de atmosferische stikstof niet langer op de temperatuur
van de vlammen hoeft te worden gebracht. De vorming
van thermische x wordt ook sterk gereduceerd. Over
het algemeen zijn oxy-fuelovens qua basisontwerp gelijk
aan unit-smelters, met meerdere branders aan de zijkanten en één poort voor de gasuitlaat. Ovens voor zuurstofverbranding gebruiken evenwel geen systemen voor
de terugwinning van warmte om de zuurstoftoevoer
naar de branders voor te verwarmen.
Elektrische ovens bestaan uit een kast met een vuurvaste
bekleding op een stalen frame. In de oven zijn elektrodes
bevestigd, aan de zij- of bovenkant, maar doorgaans aan
de onderkant. De energie die nodig is voor het smeltproces wordt opgewekt door middel van weerstandsverhitting doordat de stroom door het gesmolten glas wordt
geleid. Deze techniek wordt doorgaans toegepast in
kleine ovens, met name in ovens voor speciaalglas. Als het
gaat om de economische levensvatbaarheid is er een
bovengrens aan de omvang van elektrische ovens, hetgeen
samenhangt met de kostprijs van elektriciteit versus die
van fossiele brandstoffen. Doordat er in elektrische ovens
geen fossiele brandstoffen worden gebruikt, worden er
ook geen verbrandingsproducten gevormd.

3.5.6

Gecombineerd smelten met behulp van fossiele brandstoffen en elektriciteit komt in twee vormen voor: de
methode waarbij voornamelijk fossiele brandstoffen
worden verstookt met extra elektrische verwarming en
de methode waarbij voornamelijk elektrisch verhit
wordt en fossiele brandstof ter ondersteuning wordt
gebruikt. Bij de extra elektrische verwarming wordt
extra warmte toegevoerd door elektrische stroom door
elektroden te sturen die zich op de bodem van de tank
bevinden. Een minder gebruikelijke techniek is het
gebruik van gas of olie als hulpbrandstof voor een voornamelijk met elektriciteit gestookte oven.
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Discontinue inlegsmelters worden gebruikt om relatief
kleine hoeveelheden glas te fabriceren, met name als de
samenstelling van het glas regelmatig verandert. In
dergelijke gevallen worden potovens of dagtanks
gebruikt om specifiek gemeng van grondstoffen te
smelten. Een groot deel van dit soort processen zal niet
onder de  richtlijn vallen omdat de smeltcapaciteit
naar alle waarschijnlijkheid lager is dan  ton per dag.
In grote lijnen bestaat een potoven uit een lager gelegen
deel waarin de verbrandingslucht wordt opgewarmd en
een boven gelegen gedeelte met de pot, die dienst doet
als smeltkamer. Een afgeleide vorm zijn de dagtanks,
die over een grotere capaciteit beschikken, zo rond de
 ton per dag. Wat vorm betreft lijken ze meer op de
rechthoekige conventionele ovens, maar ze worden wel
elke dag gevuld met een nieuw gemeng.

Speciale smelters zijn ontwikkeld om de efficiëntie en
milieuprestaties te verbeteren. De bekendste type
‘speciale’ ovens zijn de ox-smelter en de Flex
Melter.
In de volgende alinea’s wordt een overzicht gegeven van
de belangrijkste industriële processen en technieken
zoals die worden gebruikt in de diverse sectoren.
Verpakkingsglas is een diverse sector. Bijna alle technieken die hierboven zijn beschreven, worden er gebruikt.
Het vormingsproces doorloopt twee fases. Eerst wordt
het materiaal voorgevormd met behulp van een plunjer
of door blazing met perslucht. Het glas krijgt zijn
uiteindelijke holle vorm door blazing. Deze twee
processen worden dan ook ‘pers-blaas’- of ‘blaas-blaas’proces genoemd. Verpakkingen worden vrijwel uitsluitend via -machines (Individual Section) gefabriceerd.
Vlakglas wordt vrijwel uitsluitend met dwarsgestookte
regeneratieve ovens gemaakt. Het basisprincipe van het
float-proces is dat het gesmolten glas op een bad met
gesmolten tin wordt gegoten en daar een glasband
vormt omdat de onder- en bovenkant onder de invloed
van de zwaartekracht en de oppervlaktespanning parallel trekken. Na het floatbad wordt de glasband door
een gloeioven getrokken. Daar wordt het glas geleidelijk afgekoeld om restspanningen te reduceren. Soms
worden on-linecoatings aangebracht om de producteigenschappen te verbeteren (bijv. voor glas met een
laag stralingsverlies).
Continuglasvezel wordt vervaardigd met behulp van
recuperatieve of oxy-fuelovens. Het glas stroomt van de
oven naar de feeders waar het door de doorvoeren in de
bodemplaat loopt. Het glas wordt door de uiteinden
van de doorvoeren getrokken en vormt dan continufilamenten. De filamenten worden gebundeld en lopen
over een trommel of band, waar een waterige laag op
elk filament wordt aangebracht. De gecoate filamenten
worden samengevoegd in bundels (strands) voor
verdere verwerking.
Tafelglas is een gevarieerde sector die een heel scala aan
producten en processen omvat, van mondgeblazen
loodkristal tot en met gemechaniseerde methoden voor
de massaproductie van serviesgoed. Bijna alle hierboven beschreven smelttechnieken worden in deze sector
toegepast, van potovens tot en met de grote regeneratieve ovens. Het vormen gebeurt automatisch, met de
hand of semi-automatisch en na productie ondergaan
de basisproducten soms nog een koude nabewerking
(zo wordt loodkristal dikwijls gesneden en gepolijst).

Speciaalglas is ook een zeer gevarieerde sector die
producten kent die in samenstelling, productiemethode en gebruik sterk kunnen verschillen. Recuperatieve ovens, oxy-gasovens, regeneratieve ovens, elektrische smelters en dagtanks worden het meest gebruikt.
Het brede productscala houdt in dat de sector een veelheid van vormtechnieken kent. Een greep uit de
belangrijkste: pers-blaasproductie; walsen; persen,
bandproces; buisextrusie; het trekproces; en oplossing
(waterglas).
Glaswolovens zijn doorgaans elektrische smelters, gasgestookte recuperatieve ovens of oxy-fuelovens. Het
gesmolten glas stroomt door een feeder en doorvoeren
met één opening in ronddraaiende centrifugale spinners. De vezels worden gevormd door de centrifugale
beweging waarbij verfijning met behulp van hete
gasvlammen plaatsvindt. Er wordt een waterige fenolische harsoplossing op de vezels gespoten. De vezels die
zijn voorzien van een harscoating, worden nu door
middel van aanzuiging op een bewegende band getrokken en lopen vervolgens door een oven om te drogen
en uit te harden.
Steenwol wordt doorgaans geproduceerd met behulp
van kooksgestookte heteluchtkoepelovens. Het gesmolten materiaal bevindt zich onderin de oven en stroomt
door een korte wan naar buiten naar de spinmachine.
Er wordt gebruik gemaakt van lucht om de vezels te
verfijnen en om ze naar de verzamelbanden te geleiden.
Met een reeks sproeiers wordt een waterige fenol-harsoplossing op de vezels aangebracht. De rest van het
proces verloopt hoofdzakelijk op dezelfde manier als bij
glaswol.

Het in de glasindustrie gebruikte materiaal kan worden
ingedeeld in vier hoofdcategorieën: grondstoffen (het
materiaal dat deel uitmaakt van het product), energie
(brandstoffen en elektriciteit), water, en hulpstoffen
(verwerkingshulpmiddelen, schoonmaakmaterialen,
chemicaliën voor de waterbehandeling, etc). Binnen de
glasindustrie bestaan de grondstoffen voor het grootste
deel uit vaste, anorganische verbindingen, zowel
natuurlijke mineralen als kunstmatige producten. Het
materiaal varieert van buitengewoon grof materiaal tot
zeer fijne poeders. Ook vloeistoffen en gassen worden
op grote schaal toegepast, als hulpstoffen en als brandstoffen.
In het hoofddocument worden in tabel . de grondstoffen genoemd die het meest voor de productie van
glas worden gebruikt. De grondstoffen die worden
gebruikt voor het vormen van producten en tijdens
andere latere activiteiten (bijv. coatings en bindmiddelen) horen meer bij afzonderlijke sectoren en worden
verderop besproken. De glasindustrie als geheel
behoort niet tot de grootste waterverbruikers. Water
wordt voornamelijk gebruikt voor koel- en schoonmaakdoeleinden en voor het vochtig houden van het
gemeng. Het maken van glas vergt wel veel energie.
Een groot deel van de procesinput kan daarom bestaan
uit brandstoffen. De belangrijkste energiebronnen zijn
stookolie, aardgas en elektriciteit. Kwesties die verband
houden met energie en brandstoffen, komen in deel
.. en in de delen over de afzonderlijke sectoren aan
de orde.
De belangrijkste procesoutput kan worden verdeeld in
vijf hoofdcategorieën: product, uitstoot in lucht, vloeibare afvalstromen, vaste procesresiduen en energie.
Alle sectoren in de glasindustrie maken gebruik van
poedervormige, korrelige of stoffige grondstoffen. Bij
de opslag en hantering van dit materiaal kan gemakkelijk stof vrijkomen.
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Frit wordt zowel met behulp van continu-ovens als met
inlegovens vervaardigd. Kleine hoeveelheden gemeng
worden voor een groot aantal samenstellingen geproduceerd. Frit-ovens worden doorgaans op olie of aardgas gestookt en veel frit-installaties maken gebruik van
de oxy-fueltechniek. Continu ovens zijn hetzij dwarsgestookte ovens of -vlamovens met een enkele brander. Discontinue inlegovens bestaan uit vierkante of
cilindrische tanks met een vuurvaste bekleding, die zo
geconstrueerd zijn dat ze kunnen draaien. De smelt
wordt afgekoeld in een waterbad of wordt gekoeld
tussen watergekoelde trommels om vlokken te vormen.

Hoofdstuk  geeft informatie over de verbruiks- en
emissieniveaus zoals die voorkomen in de glasindustrie
als gevolg van de diverse processen en technieken als
beschreven in hoofdstuk . De in- en output wordt
eerst besproken voor de glasindustrie als geheel en
daarna wordt elke sector afzonderlijk behandeld. In dit
hoofdstuk wordt besproken wat de voornaamste
kenmerken en bronnen voor emissie zijn en er wordt
ingegaan op het energieverbruik. De informatie is
bedoeld om de emissie- en verbruikscijfers van een
bepaalde installatie waarvoor men overweegt een
vergunning af te geven, te vergelijken met andere
processen in dezelfde sector of binnen de glasindustrie
als geheel.

3.5.6

Keramische vezel wordt uitsluitend met behulp van
elektrische ovens geproduceerd. De smelt wordt met
behulp van hogesnelheidsschijven of met een luchtstraal onder hoge druk in draden getrokken. De vezels
worden op een verzamelband getrokken. Het product
wordt vervolgens in balen verpakt of tot lagen verwerkt
die in balen moeten worden verpakt, of tot naaldvilt
verwerkt. Soms worden er ook nog later in het productieproces bewerkingen uitgevoerd.

Verbruiks- en emissieniveaus

Wat betreft het milieu liggen de uitdagingen voor de
glasindustrie voornamelijk op het gebied van de
uitstoot in lucht en het energieverbruik. Voor het
maken van glas zijn hoge temperaturen en veel energie
nodig. Dat leidt tot de emissie van verbrandingsproducten en de oxidatie van atmosferische stikstof bij
hoge temperatuur; de stoffen die vrijkomen zijn onder
andere zwaveldioxide, kooldioxide en stikstofoxiden.
De uitstoot van de ovens bevat ook stof en geringe
hoeveelheden metalen. In  bedroeg de uitstoot in
lucht voor de glasindustrie naar schatting . ton
stof; . ton x; . ton x en  miljoen ton
 (inclusief opwekking van elektriciteit). Dat is circa
,% van de totale emissie van deze stoffen binnen de
. Het totale energieverbruik van de glasindustrie
bedroeg ongeveer  . De belangrijkste emissies als
gevolg van de smeltprocessen in de glasindustrie zijn
samengevat in de volgende tabel.

De emissies tengevolge van activiteiten verderop in het
productieproces lopen sterk uiteen en zijn afhankelijk van
het soort sector. Ze komen aan de orde in de delen over
de afzonderlijke sectoren. Hoewel de smelttechnieken
grote overeenkomsten vertonen, zijn de latere bewerkingsactiviteiten veelal sectorspecifiek. Emissies in lucht
kunnen ontstaan als gevolg van het aanbrengen van een
coating en/of droging, secundaire verwerking (bijv. snijden, polijsten, enz.) en soms bij de vorming van het
product (bijv. minerale wol en keramische vezels).

Overzicht van emissies in de atmosfeer als gevolg van
smeltactiviteiten

Een kenmerk van de meeste sectoren is dat het overgrote
deel van het door de industrie zelf geproduceerde glasafval wordt hergebruikt en opnieuw in de oven terechtkomt. De belangrijkste uitzonderingen op deze regel zijn
de sectoren die zich bezighouden met de productie van
continuglasvezels, keramische vezels en zeer kwaliteitsgevoelige producten in de sectoren speciaalglas en tafelglas.
Bij de sectoren minerale wol en frit loopt de hoeveelheid
afval die in de ovens wordt hergebruikt uiteen van  tot
% voor sommige steenwolinstallaties.

Emissie
Vaste deeltjes

Bron / commentaar

3.5.6
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Condensatie van vluchtige gemengcomponenten.
Overdracht van fijn materiaal uit het gemeng.
Verbrandingsproduct van sommige fossiele
brandstoffen.
Stikstofoxide
Thermische NOx als gevolg van hoge smeltertemperaturen.
Ontleding van stikstofverbindingen in het
gemeng.
Oxidatie van stikstof in de brandstoffen.
Zwaveloxide
Zwavel in de brandstoffen.
Ontleding van zwavelverbindingen in het
gemeng.
Oxidatie van waterstofsulfide in heteluchtkoepelovens.
Chloride/HCl
Aanwezigheid als onzuiverheid in enkele grondstoffen, met name in kunstmatig natriumcarbonaat.
NaCl als grondstof voor een aantal soorten
speciaalglas.
Fluoride/HF
Aanwezig als geringe onzuiverheid in sommige
grondstoffen.
Toegevoegd als grondstof bij de productie van
email frits om bepaalde eigenschappen van het
eindproduct te verkrijgen.
Toegevoegd als grondstof bij de fabricage van
continuglasvezels en aan sommige soorten
gemeng om de smelting te verbeteren of om
bepaalde eigenschappen van het glas te verkrijgen, bijv. opalescentie.
Als er fluoride aan het gemeng wordt toegevoegd, doorgaans in de vorm van fluorspaat,
kunnen veel ongecontroleerde emissies optreden.
Zware metalen
Aanwezig als geringe onzuiverheden in enkele
(bijv. V, Ni, Cr, Se, grondstoffen, extern gerecycled glas en brand
Pb, Co, Sb, As, Cd) stoffen.
Toegepast in vloeimiddelen en kleurstoffen in de
fritindustrie (voornamelijk lood en cadmium).
Gebruikt in sommige mengsels voor speciaalglas
(bijv. loodkristal en enkele gekleurde glassoorten).
Selenium wordt gebruikt als kleurstof (bronsglas)
of als ontkleurder voor enkele heldere glassoorten.
Kooldioxide
Verbrandingsproduct.
Komt vrij bij de ontleding van carbonaten in het
gemeng (bijv. soda, kalksteen).
Koolmonoxide
Product van incomplete verbranding, met name
in heteluchtkoepelovens.
Waterstofsulfide
Ontstaat uit grondstoffen of zwavelhoudende
brandstof in heteluchtkoepelovens als gevolg van
het reducerende milieu in delen van de oven.

Over het algemeen is de uitstoot in water relatief gering
en er zijn maar een paar hoofdzaken die specifiek zijn
voor de glasindustrie. Er zijn echter wel activiteiten
binnen bepaalde sectoren van de glasindustrie die extra
aandacht verdienen en deze worden in de afzonderlijke
delen besproken. Dit geldt met name voor de onderdelen tafelglas, speciaalglas en continuglasvezel.

Technieken die beschreven worden in verband
met de bepaling van de beste beschikbare
technieken

Veel sectoren binnen de glasindustrie maken gebruik van
grote continu-ovens met een levensduur tot twaalf jaar.
Het gaat om ovens die flinke investeringen vergen. Het
doorlopend gebruik van de oven en de periodieke
moderniseringen dicteren dus logischerwijs de investeringsmomenten. Belangrijke wijzigingen van de smelttechniek laat men om economische redenen bij voorkeur
samenvallen met een modernisering van de oven en dat
kan ook gelden voor complexe secundaire uitstootbeperkende maatregelen. Tal van maatregelen om de oven
beter te laten functioneren, inclusief de toepassing van
secundaire technieken, kunnen evenwel worden uitgevoerd gedurende de levensduur van de oven.
In dit overzicht komen in het kort de belangrijkste
technieken aan de orde voor het bestrijden van de
afzonderlijke stoffen die vrijkomen bij smeltactiviteiten
en bij een aantal van de bewerkingen die later in het
productieproces plaatsvinden. De nadruk ligt op emissies in lucht aangezien dat de meest significante emissies zijn bij de fabricage van glas. Hoofdstuk  bevat
gedetailleerde beschrijvingen van de afzonderlijke technieken, geeft een toelichting op de behaalde emissieniveaus, de toepasbaarheid van de techniek, financiële
aspecten en overige overwegingen die in dit kader van
belang zijn.

Vaste deeltjes
Technieken voor het bestrijden van deeltjesemissies
omvatten zowel secundaire maatregelen, doorgaans
elektrostatische precipitatoren en doekfilters, als
primaire maatregelen.
De elektrostatische precipitator () bestaat uit een
reeks hoogspannings-ontladingselektroden en bijbehorende collectorelektroden. De stofdeeltjes worden
opgeladen en vervolgens van de gasstroom gescheiden
door middel van het elektrische veld. ’s zijn zeer
efficiënt in de opvang van stof in de categorie tussen
. µm en  µm. Er kan een totaal rendement van
 tot % worden bereikt. De daadwerkelijke verwijderingscapaciteit hangt af van de eigenschappen van
het rookgas en de constructie van de . Deze techniek is in principe van toepassing op alle nieuwe en
bestaande installaties in alle sectoren (met uitzondering
van steenwolkoepelovens vanwege het explosiegevaar).
Bij bestaande installaties zullen de kosten hoger liggen,
vooral wanneer er sprake is van ruimtegebrek.
In de meeste toepassingen kan een moderne, goed
geconstrueerde twee- of drietraps- een uitworp van
 mg/m behalen. Met hoogrendementsapparatuur of
bij gunstige omstandigheden zijn vaak lagere emissiewaarden haalbaar. De kosten lopen sterk uiteen, naar
gelang de gewenste prestatie en het rookgasvolume.
De benodigde investeringen (inclusief het wassen
van zuurgas) liggen over het algemeen tussen
, en , miljoen euro. De exploitatiekosten bedragen , à , miljoen euro per jaar.

Stikstofoxiden (NOx)
De meest geschikte technieken voor het beheersen van
de x-emissie zijn: primaire maatregelen, oxy-fuelsmelttechniek, chemische reductie door middel van
brandstof, selectieve katalytische reductie en selectieve
niet-katalytische reductie.
Primaire maatregelen kunnen worden onderverdeeld in
twee hoofdcategorieën, wijzigingen in de ‘conventionele’ verbrandingstechniek en daarnaast speciale soorten ovens of geoptimaliseerde verbrandingsmethoden.
De oxy-stooktechniek is ook een primaire techniek,
maar die wordt wegens het specifieke karakter ervan
apart behandeld. Wijzigingen in de conventionele
verbranding zijn doorgaans gebaseerd op een gereduceerde lucht/brandstof-verhouding, een gereduceerde
voorverwarmingstemperatuur, een gefaseerde verbranding en low-x-branders, of een combinatie van voornoemde technieken. De investeringskosten zijn doorgaans vrij laag en de exploitatiekosten kunnen dikwijls
worden beperkt vanwege de vermindering van het
brandstofverbruik en de verbeterde verbranding. Op
dit gebied is al heel wat vooruitgang geboekt, maar
hoeveel er bij de terugdringing van de emissies daadwerkelijk wordt bereikt, hangt af van het startpunt.
Een x-reductie van –% is niet ongebruikelijk
en bij sommige toepassingen is een emissieniveau
bereikt van onder de –. mg/m.

Oxy-fuelverbranding houdt in dat de verbrandingslucht wordt vervangen door zuurstof. Doordat het
grootste deel van de stikstof uit de verbrandingsatmosfeer verdwijnt, neemt het volume van de rookgassen
met zo’n twee derde af. Dat is gunstig uit het oogpunt
van energiebesparing, omdat de atmosferische stikstof
niet langer op de temperatuur van de vlammen hoeft te
worden gebracht. De vorming van thermische x
wordt sterk gereduceerd omdat de enige stikstof in de
verbrandingsatmosfeer de reststikstof in het
zuurstof/brandstof- mengsel is, stikstof uit de afbraak
van nitraat of uit parasitaire lucht.
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Er zijn speciale ovens ontwikkeld waarmee de xemissie kan worden teruggebracht, zoals de Loxsmelter. Dit soort installaties is zeer succesvol gebleken,
maar er zijn bepaalde procesmatige restricties die de
toepassing ervan beperken. Bij het -proces wordt
een optimalisering van de verbranding bereikt met
primaire maatregelen, toegesneden op een bepaalde
oven. Er zijn resultaten gemeld van  mg/m en rond
, kg/ton smelt, maar op het moment van schrijven van
dit document is het aantal voorbeelden zeer beperkt.

3.5.6

Doekfiltersystemen maken gebruik van een doekmembraan dat gas doorlaat en stof tegenhoudt. Het stof
slaat neer op en in het doek en naarmate de oppervlaktelaag dikker wordt, wordt die laag het belangrijkste
filtermedium. Het gas kan zowel vanuit de doekfilter
naar buiten stromen als van buiten de doekfilter naar
binnen. Doekfilters zijn zeer efficiënt en kunnen
–% van het stof opvangen. Er kunnen emissiewaarden tussen , mg/m en  mg/m worden bereikt
en een niveau dat constant onder  mg/m ligt, kan
worden verwacht in de meeste toepassingen. Zulke lage
waarden kunnen van belang zijn als het stof substantiële hoeveelheden metalen bevat en een lage uitstoot
van metalen moet worden bereikt.
In principe kunnen doekfilters binnen alle sectoren bij
alle installaties worden toegepast, zowel bij nieuwe als
bestaande. Omdat ze echter in bepaalde omstandigheden dicht kunnen slibben, zijn doekfilters niet voor
alle toepassingen de meest ideale oplossing. In de
meeste gevallen zijn er technische oplossingen voor dit
soort problemen, maar die kunnen gepaard gaan met
extra kosten. De investerings- en exploitatiekosten zijn
grotendeels vergelijkbaar met die voor ’s.

Primaire emissiebeperkende technieken zijn voornamelijk gebaseerd op wijzigingen van de grondstoffen en
van de ovens/stookwijze. Voor de meeste toepassingen
geldt dat met primaire technieken geen emissiewaarden
kunnen worden bereikt die vergelijkbaar zijn met de
waarden die met doekfilters en ’s kunnen worden
behaald.

Het beginsel van de oxy-fuelverbranding is wijd
verbreid en is in principe van toepassing op de industrie als geheel. Niettemin zijn er een aantal sectoren
(met name vlakglas en tafelglas) die de oxy-fueltechniek beschouwen als een opkomende technologie met
een potentieel hoog financieel risico. Er wordt veel geld
en tijd besteed aan de verdere ontwikkeling. Naarmate
meer installaties van de techniek gebruik maken,
neemt ook de acceptatie toe. De materie rondom de
oxy-fuelverbranding is zeer complex en wordt in detail
uiteengezet in hoofdstuk . De economische haalbaarheid van de techniek, hangt in sterke mate af van de
vraag hoeveel energie ermee wordt bespaard (en de
relatieve kosten voor alternatieve uitstootbeperkende
technieken) in vergelijking met de kosten voor zuurstof. Zowel technische als economische haalbaarheid
van deze techniek zijn sterk afhankelijk van locatiespecifieke zaken.

3.5.6

Chemische reductie door middel van brandstof
beschrijft de technieken waarbij brandstof aan de rookgasstroom wordt toegevoegd om x op chemische
wijze via een reeks reacties tot  te reduceren. De
brandstof verbrandt niet, maar pyroliseert en vormt
dan radicalen die met de bestanddelen van het rookgas
reageren. De twee belangrijkste technieken die zijn
ontwikkeld voor toepassing in de glasindustrie zijn het
R-proces en het Reburning-proces. Beide technieken
zijn op dit moment beperkt tot regeneratieve ovens.
Het -proces is volledig ontwikkeld en gereed voor
industriële toepassingen. Het Reburning-proces is op
industriële schaal toegepast en heeft veelbelovende
resultaten opgeleverd. Met het -proces kunnen emissiewaarden van onder de  mg/m worden bereikt
die corresponderen met een stijging in het brandstofverbruik van  à %. Gehoopt wordt dat met de
verdere ontwikkeling van het Reburning proces vergelijkbare emissiewaarden kunnen worden bereikt. Het
verhoogde energieverbruik kan in beide gevallen sterk
worden teruggebracht door gebruik te maken van
systemen voor de terugwinning van energie en door ze
te combineren met primaire maatregelen.
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Bij selectieve katalytische reductie () reageert x
met ammoniak in een katalytisch bed bij temperaturen
die doorgaans rond de ° liggen. Voor de meeste
toepassingen in de glasindustrie is een driefasen
systeem nodig, inclusief stofvang en zuurgaswassing.
De systemen zijn normaal gesproken gemaakt voor het
behalen van een reductie van –% en over het algemeen kunnen emissiewaarden worden behaald die
onder de  mg/Nm liggen. De kosten van de 
hangen voornamelijk af van het rookgasvolume en de
gewenste x-reductie. Over het algemeen zullen de
investeringskosten (inclusief  en wassing) tussen
 miljoen en , miljoen euro liggen, terwijl de exploitatiekosten tussen , en , miljoen euro per jaar
bedragen. In principe is  toepasbaar bij het grootste
deel van de binnen de glasindustrie gebruikte technieken, zowel bij bestaande als bij nieuwe processen.

Er zijn echter een aantal punten die de toepasbaarheid
van de techniek in bepaalde gevallen kunnen beperken.
De techniek is bijvoorbeeld nog niet afdoende
beproefd voor glasovens gestookt op zware stookolie,
voor glaswolovens en voor continuglasvezelovens.
Selectieve niet-katalytische reductie () werkt
volgens hetzelfde principe als , maar de reacties
vinden bij hogere temperaturen plaats (–.°)
en er is geen katalysator nodig. Bij  hoeft er geen
stofvang of zuurgaswassing plaats te vinden. Er kunnen
reducties van  à % worden bereikt. Kritische factor
is de beschikbaarheid van voldoende ammoniak bij de
juiste temperatuur. De investeringskosten liggen tussen
de , en , miljoen euro per jaar en de exploitatiekosten tussen . en . euro per jaar, afhankelijk van de grootte van de oven. Deze techniek is in
principe toepasbaar bij alle soorten processen, zowel bij
bestaande als bij nieuwe installaties. De belangrijkste
beperking heeft te maken met de vraag of het reagens
in het rookgassysteem kan worden ingebracht op een
punt waar de juiste temperatuur kan worden gehandhaafd gedurende een voldoende lange reactietijd. Die
kwestie speelt met name bij bestaande installaties en
regeneratieve ovens.
Zwaveloxiden (SOx)
De belangrijkste technieken voor het beheersen van
x-emissies zijn de selectie van brandstof, de samenstelling van het gemeng en zuurgaswassing.
Bij oliegestookte ovens is de voornaamste bron van x
de oxidatie van zwavel in de brandstof. De hoeveelheid
x die afkomstig is uit het gemeng is afhankelijk van het
soort glas, maar in het algemeen geldt dat overal waar
olie wordt verbrand, de x-emissies van de brandstof
die van het gemeng overtreffen. De meest voor de hand
liggende manier om x-emissies tegen te gaan is brandstof met een lager zwavelgehalte te gebruiken. Stookolie
is verkrijgbaar in verschillende zwavelklassen (<%, <%,
<% en >%) en aardgas is nagenoeg volkomen zwavelvrij. De overstap naar een lager zwavelgehalte levert over
het algemeen geen extra kosten op, afgezien van de
hogere brandstofprijs. Voor de overgang op gasgestookte
methodes zijn andere branders en verschillende andere
wijzigingen noodzakelijk. De prijzen van de diverse
brandstoffen wisselen van tijd tot tijd en er zijn ook
grote verschillen tussen de lidstaten, maar over het algemeen zijn brandstoffen met een lager zwavelgehalte
duurder. Zoals toegelicht in hoofdstuk  zijn de financiële en politieke aspecten rondom prijs en beschikbaarheid van brandstoffen van dien aard dat brandstofkeuze
buiten het bestek van dit document valt. Bij het verbranden van aardgas is de emissie van x doorgaans lager.
Bij de verbranding van olie geldt een zwavelniveau van
% of lager als beste beschikbare techniek. Het verbranden van brandstoffen met een hoger zwavelgehalte kan
ook de beste beschikbare techniek zijn als er uitstootbeperking wordt toegepast om tot een vergelijkbaar emissieniveau te komen.

In de conventionele glasfabricage zijn sulfaten hoofdverantwoordelijk voor x-emissies uit het gemeng.
Sulfaten zijn de meest gebruikte louteringsmiddelen en
zijn ook belangrijk voor de oxidatie. In de meeste
moderne glasovens is het sulfaatniveau in het gemeng
teruggebracht tot een in de praktijk bepaald minimum,
dat wisselt per glassoort. Zaken die te maken hebben
met het reduceren van sulfaten in het gemeng, komen
aan de orde in §... en kwesties die samenhangen
met het hergebruik van filter/-stof, worden besproken in §....
Binnen de steenwolproductie zijn met name hoogovenslak en cementbriketten in het gemeng verantwoordelijk voor de uitstoot van  (naast kooks). De
beschikbaarheid van kooks en slakken met een laag
zwavelgehalte is beperkt doordat de aanvoer binnen
economische afstanden zeer beperkt is. Slakken kunnen
over het algemeen wel uit het gemeng worden geweerd,
behalve bij de productie van kleine hoeveelheden witte
vezels voor specifieke toepassingen. Het gebruik van
cementgebonden afvalbriketten dient te worden bezien
in het licht van de behoefte aan vermindering van het
afvalvolume enerzijds en de x-emissie anderzijds en
zal dikwijls afhangen van bepaalde prioriteiten en moet
in combinatie met zuurgaswassing worden overwogen.
Dit punt komt uitvoerig aan de orde in de hoofdstukken  en  van het hoofddocument.

Het wassen van x is een zeer complex vraagstuk dat
binnen de technische werkgroep de nodige discussie
heeft opgeroepen. Daarom dienen de bespreking en
uitleg in de hoofdstukken  en  in hun geheel te
worden bekeken.
Fluoride (HF) en chloride (HCl)
De uitstoot van  en l is het gevolg van de
vervluchtiging van fluoride en chloride in het gemeng.
Fluoride en chloride zijn aanwezig als onzuiverheden of
bewust toegevoegd om bepaalde eigenschappen voor
het product glas of het verwerkingsproces te bereiken.
De belangrijkste technieken om de uitstoot te verminderen zijn wassing en wijziging van de samenstelling
van het gemeng. Als de halogeniden in de vorm van
onzuiverheden aanwezig zijn, kan de emissie doorgaans
worden teruggedrongen door selectie van de grondstoffen. De wasmethode wordt vaak toegepast als de selectie van grondstoffen niet toereikend is of als er met het
wassen ook andere stoffen worden verwijderd. Als
halogeniden worden gebruikt om bepaalde eigenschappen te verkrijgen, zijn er twee methoden: wassen of
herformuleren van het gemeng waarbij behoud van de
gewenste eigenschappen gewaarborgd blijft. Met name
in de sector continuglasvezel zijn goede resultaten
bereikt met het wijzigen van de gemengformule.
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Het volledige hergebruik van het filterstof, inclusief het
zwavelhoudende afval, voor zover technisch mogelijk,
wordt veelal beschouwd als een optie die uit milieu- en
economisch oogpunt redelijk is. De algehele terugdringing van x-emissie is beperkt (uit massabalansoverwegingen) tot reductie bij de bron die wordt verkregen door
het sulfaat in de grondstoffen te vervangen door filterstof.

In het geval van volledige filterstofrecycling ligt de
huidige uitstoot van x op dit moment doorgaans
tussen – mg/m bij aardgasgestookte installaties en tussen –. mg/ m bij stookolie met
% . Het merendeel van de geïnstalleerde x-wassystemen werkt met droge kalk bij temperaturen rond
de °, hetgeen gelijk is aan de rookgastemperatuur
bij efficiënte regeneratieve ovens. Bij dergelijke temperaturen kan een x-reductie van circa % worden
bereikt. Dat cijfer kan worden verbeterd bij temperaturen rond de ° en een vochtige atmosfeer, maar in
dat geval moeten nog andere overwegingen worden
gemaakt.

3.5.6

De werkwijze bij droge en semidroge wassing is gelijk.
Het reactieve materiaal (het absorptiemiddel) wordt
toegevoegd aan en gedispergeerd in de rookgasstroom.
Dit materiaal reageert met de x en vormt een vaste
stof, die uit de rookgasstroom moet worden afgescheiden met behulp van een elektrostatische precipitator of
een doekfiltersysteem. De absorptiemiddelen die
worden gekozen voor het verwijderen van x, zijn ook
geschikt voor de verwijdering van andere zure gassen.
Bij de droge wassing is het absorptiemiddel een droog
poeder (normaal gesproken a(), a, of
a). In het semidroge proces wordt het absorptiemiddel (normaal gesproken a, a of a())
toegevoegd als suspensie of oplossing en wordt de
gasstroom gekoeld door waterverdamping. Hoeveel
x met deze technieken kan worden verwijderd, hangt
af van een aantal factoren, zoals de temperatuur van het
rookgas, de hoeveelheid en het soort absorptiemiddel
dat wordt toegevoegd (om precies te zijn de molaire
verhouding tussen reactant en verontreinigende stoffen) en de dispersie van het absorptiemiddel. In
§... wordt aangegeven wat de resultaten zijn die
kunnen worden bereikt met diverse absorptiemiddelen
en processen.

(Uiteraard in aanvulling op andere passende primaire
maatregelen voor de reductie van de totale zwavelinput.) Daarom kan het met het oog op de terugdringing
van de uitstoot van zure gassen noodzakelijk zijn om te
overwegen een deel van het opgevangen materiaal
extern te verwijderen. Daarbij verschilt het antwoord
op de vraag waarmee het milieu in zijn geheel het beste
wordt beschermd vaak per locatie. In sommige gevallen
moet een afweging worden gemaakt tussen mogelijk
conflicterende prioriteiten, namelijk het terugbrengen
van de hoeveelheid afval aan de ene kant en reductie
van de x-uitstoot anderzijds. In voorkomende gevallen is een zwavelbalans van het proces essentieel om te
bepalen welke emissiecijfers verenigbaar zijn met de
beste beschikbare techniek.

Emissies ten gevolge van activiteiten buiten het smeltproces
Emissies die het gevolg zijn van bewerkingen later in
het productieproces zijn sectorspecifiek en komen vrij
uitgebreid aan de orde in deel . van het hoofddocument. Met uitzondering van de sector minerale wol
zijn de emissies hier over het algemeen veel lager dan
bij de smeltactiviteiten. De meeste uitstootbeperkende
maatregelen zijn gebaseerd op het principe van de
conventionele stofafscheiding en natwastechnieken
met enige thermische oxidatie.
In de sector minerale wol kunnen zich substantiële
emissies voordoen bij het toepassen en uitharden van
bindmiddelsystemen op basis van organische hars. De
technieken voor het beheersen van deze emissies
komen uitgebreid aan de orde in deel .. van het
hoofddocument.
Emissies in water
Over het algemeen is er niet veel uitstoot in water en er
zijn maar weinig belangrijke punten in dit verband die
specifiek zijn voor de glasindustrie. Water wordt in de
eerste plaats gebruikt voor reiniging en koeling en kan
met behulp van standaardtechnieken worden hergebruikt of behandeld. Specifieke organische verontreiniging kan voorkomen bij de processen die worden
toegepast bij de fabricage van minerale wol en continu
glasvezel. Uitstoot van zware metalen (met name lood)
kan voorkomen bij technieken die worden toegepast in
de sectoren speciaalglas, frit en tafelglas. De onderstaande tabel bevat de belangrijkste technieken voor de
terugdringing van emissies in water.
Lijst met mogelijke technieken voor afvalwaterbehandeling
voor toepassing binnen de glasindustrie

3.5.6

Fysische/chemische
behandeling

Biologische
behandeling

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• geactiveerde slib
• biofiltratie

zeven
afschuimen
bezinken
centrifugeren
filtreren
neutraliseren
beluchten
precipitatie
coagulatie en flocculatie
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Vaste afvalstoffen
Een van de kenmerken van de glasindustrie is dat er bij
de meeste activiteiten weinig vaste afvalstoffen
ontstaan. De meeste processen gaan niet gepaard met
substantiële stromen bijproduct. De belangrijkste
procesresiduen zijn ongebruikte grondstoffen, afvalglas
dat niet in het product is omgezet en afvalproducten.
Overige vaste afvalstoffen zijn vuurvast afval en stof dat
is verzameld met behulp van uitstootbeperkende apparatuur of afvoersystemen. Niet-vezelig afval wordt doorgaans weer zonder problemen hergebruikt in het proces
en er worden op dit moment technieken ontwikkeld
voor het hergebruik van andere soorten afval.

Het percentage afval dat wordt hergebruikt, neemt toe
naarmate daar meer financiële prikkels tegenover staan.
Met name gestegen kosten voor de afvalverwerking
hebben dat effect. De belangrijkste procesresiduen
binnen de glasindustrie en de technieken die worden
toegepast om ze terug te dringen, komen aan de orde
in deel . van het hoofddocument.
Energie
Het fabriceren van glas vergt zeer veel energie en welke
energiebron, verwarmingstechniek en methode voor
warmteterugwinning worden gekozen, is van essentieel
belang voor de constructiewijze van de oven en de
economische prestaties van het proces. Het zijn
diezelfde keuzes die voor een groot deel de milieuprestaties en de energie-efficiëntie van het smeltproces
bepalen. Over het algemeen maakt de energie die voor
het smelten van glas nodig is, meer dan % uit van de
totale energiebehoefte bij het maken van glas. Van alle
exploitatiekosten van glasinstallaties is energie voor het
smeltproces een van de belangrijkste kostenposten en
voor exploitanten zijn er significante prikkels om het
energieverbruik omlaag te brengen.
De belangrijkste technieken voor beperking van het
energieverbruik worden hierna genoemd. Ze worden
uitgebreid besproken in het hoofddocument:
• smelttechniek en constructiewijze van de oven (bijv.
regeneratoren, recuperatoren, elektrische smelting,
oxy-fuelverbranding en extra elektrische verbranding).
• beheersing van de verbranding en brandstofselectie
(bijv. branders met lage x-uitstoot, stoïchometrische verbranding, olie-/gasverbranding).
• gebruik van glasscherven
• restwarmteketels (‘waste heat boilers’)
• voorverwarming van glasscherven/gemeng
Samenvatting van de conclusies omtrent de beste
beschikbare technieken

Hoofdstuk  geeft een overzicht van de conclusies
omtrent de beste beschikbare technieken voor een
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging in de glasindustrie. Het hoofdstuk bestaat uit een
inleiding, een algemeen deel en sectorspecifieke
conclusies. De ‘algemene beste beschikbare technieken’
in hoofdstuk  kunnen worden gebruikt voor een
beoordeling van de huidige situatie bij een reeds
bestaande installatie of van een plan voor een nieuwe
installatie. Ze dienen als hulpmiddel bij het bepalen
van de voorwaarden voor de meest geschikte en beste
techniek voor de desbetreffende installatie. Het gaat bij
de daar genoemde cijfers uitdrukkelijk niet om emissiegrenswaarden en mogen ook niet als zodanig worden
opgevat. De juiste emissiegrenswaarden voor een specifiek geval dienen te worden vastgesteld aan de hand van
de doelstellingen van de -richtlijn en lokale overwegingen.

Hoofdstuk  is geschreven na uitvoerige discussie
binnen de technische werkgroep en grote delen ervan
zijn meerdere keren herschreven. De context en de
subtiliteiten van de conclusies zijn van groot belang en
het is niet eenvoudig om een uittreksel te maken van
dat hoofdstuk, dat recht doet aan al die aspecten en de
inspanningen en discussies die nodig zijn geweest om
tot het huidige standpunt te komen. Deze samenvatting bevat de hoofdpunten van de conclusies in hoofdstuk , maar voor een volledig begrip moeten het
gehele document en met name de complete tekst van
hoofdstuk  worden geraadpleegd.
Deze samenvatting schetst een aantal van de aspecten
die betrekking hebben op de bedrijfstak als geheel en
vat de belangrijkste algemene conclusies samen aan de
hand van een benadering die voornamelijk is gebaseerd
op de afzonderlijke stoffen. Een belangrijke conclusie
van alle werk tot dusver was dat de glasindustrie zo
divers is dat men niet kan volstaan met het specificeren
van bepaalde technieken. De algemene benadering
waarvoor in hoofdstuk  is gekozen, gaat uit van prestatieniveaus die een indicatie geven van de beste beschikbare technieken en tegelijkertijd rekening houden met
het feit dat de beste manier om een dergelijk niveau te
bereiken, per proces zou kunnen verschillen.

In het hoofddocument worden de emissieniveaus bij
gebruik van de beste beschikbare technieken gepresenteerd als waarden voor emissieconcentratie (mg/m) en
specifieke emissie (kg/ton gesmolten glas) om een vergelijking tussen oventechnieken mogelijk te maken en om
een indicatie te geven van de relatieve milieueffecten.

Vaste deeltjes/stof
De conclusie met betrekking tot stofemissies was in grote
lijnen voor alle sectoren vergelijkbaar en wordt in de
volgende alinea kort samengevat. Er waren echter twee
kleine uitzonderingen. Voor keramische vezels werd het
emissieniveau bij gebruik van de beste beschikbare technieken geacht kleiner te zijn dan  mg/m gezien de
aard van de vaste deeltjes. Voor fritprocessen was de algemene conclusie gelijk aan de conclusie zoals die hieronder
wordt gegeven, maar er werd erkend dat een aantal installaties deze niveaus pas zou kunnen bereiken wanneer een
zekere mate van ontwikkeling zou plaatsvinden.
Over het algemeen geldt dat als beste beschikbare techniek voor het beheersen van stofemissies bij ovens in de
glasindustrie een systeem met elektrostatische precipitatoren of een doekfiltersysteem wordt beschouwd,
waar passend in combinatie met een droog of semidroog zuurgaswassysteem. Het emissieniveau bij
gebruik van deze technieken is – mg/m hetgeen
over het algemeen neerkomt op minder dan , kg/ton
gesmolten glas. Waarden in het lagere deel van het
gegeven bereik komen doorgaans naar verwachting
voor bij doekfiltersystemen. Deze cijfers zijn gebaseerd
op een karakteristieke middelingsperiode die niet
korter is dan  minuten en niet langer dan  uur. In
een aantal gevallen kan de toepassing van de beste
beschikbare techniek voor metaalemissies resulteren in
lagere emissieniveaus voor stof.
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De referentieomstandigheden voor hoofdstuk  luiden
als volgt:
• Voor verbrandingsgassen: droog, temperatuur °
( ), druk , ka, % zuurstof in termen van
volume (continusmelters), % zuurstof in termen van
volume (discontinue smelters). Voor oxy-fuelsystemen
heeft het weinig zin om de emissies gecorrigeerd op
% zuurstof te vermelden. Emissies van deze systemen
moeten worden bezien in termen van massa.
• Voor andere gassen (inclusief emissies uit uithardings- en droogovens zonder restgasverbranding):
temperatuur ° ( ), druk , ka zonder
correctie voor zuurstof- of waterdampconcentratie.

In het kader van deze samenvatting worden de emissieniveaus bij gebruik van de beste beschikbare technieken uitsluitend in concentraties weergegeven. Een
uitzondering geldt voor de bespreking van technieken
als zuurstofverbranding, waar het aangeven van specifieke emissies de aangewezen manier is om het prestatieniveau te beschrijven. Wat betreft de massa per ton
gesmolten glas moet worden verwezen naar de bespreking van de conversiefactoren in deel . en naar de
sectorspecifieke delen in hoofdstuk .

3.5.6

Algemeen
Veel installaties in de glasindustrie hebben als kenmerk
dat de ovens op gezette tijden worden gemoderniseerd
en daarbij in meerdere of mindere mate wordt omgebouwd. Het kan uit technisch en economisch oogpunt
gunstig zijn de toepassing van bepaalde technieken tot
aan een volgende modernisering te coördineren, maar
dat gaat niet altijd op. De moderniseringscyclus houdt
ook in dat de leeftijd van de oven een belangrijke rol
speelt bij het bepalen van de juiste handelwijze als het
gaat om de algemene keuze voor de beste beschikbare
technieken.

Bij ovens die worden gestookt met fossiele brandstoffen, wordt de relatie tussen massa en concentratie voornamelijk bepaald door de energie die het smeltproces
verbruikt, een cijfer dat afhangt van tal van factoren,
waaronder smelttechniek, grootte van de oven en soort
glas. Het is heel moeilijk om voor een bedrijfstak waar
de verschillen zo groot zijn, de cijfers voor concentraties en specifieke emissie rechtstreeks met elkaar in
verband te brengen. Het gevaar is dat de aangegeven
range zo groot is dat de waarde van de numerieke
conclusies erdoor verminderd wordt. Om die reden is
ervoor gekozen om concentratiecijfers als basis voor de
beste beschikbare technieken te geven en om indicatieve conversiefactoren die op moderne ovens met een
efficiënt energieverbruik zijn gebaseerd, te gebruiken
voor het bepalen van cijfers over massa-emmissies die
‘doorgaans gelijkgesteld kunnen worden met’ deze
concentratiewaarden.

Binnen de technische werkgroep was men verdeeld
over de vraag of de positieve effecten voor het milieu in
alle gevallen de hogere kosten voor de secundaire
beperking van stofuitstoot rechtvaardigden. De algemene conclusie luidde dat de secundaire beperking van
de uitstoot van stof moet worden gezien als de beste
beschikbare techniek voor het grootste deel van de
ovens, tenzij er gelijkwaardige emissies kunnen worden
bereikt met primaire maatregelen. De voors en tegens
van primaire en secundaire technieken komen uitgebreid aan de orde in de delen ... en ...
Stikstofoxiden
Met name bij deze stof bleek het moeilijk tot een
eenduidige conclusie ten aanzien van de beste beschikbare techniek te komen. Het is vooral moeilijk om
algemene emissieniveaus toe te kennen die voor meer
dan één sector gelden. De cijfers die in dit deel worden
gegeven, moeten derhalve uitsluitend worden gezien als
een indicatieve samenvatting van de conclusies
beschreven in hoofdstuk . Het is onmogelijk om
vergunningsvoorwaarden bij gebruik van de beste
beschikbare technieken uit de informatie in deze korte
samenvatting af te leiden zonder naar het hoofddocument te kijken, omdat de cijfers in dat geval volledig
uit hun verband worden gehaald. Dat zou kunnen
leiden tot onnodig strenge of juist zeer soepele vergelijkingscriteria.
Wat betreft stikstofoxide is de keuze van de beste
beschikbare technieken sterk afhankelijk van locatiespecifieke factoren, met name de toegepaste smelttechniek en de leeftijd van de oven. Bij bepaalde technieken
verschilt het resultaat per toepassing. Ook kunnen de
kosten per locatie verschillen.

3.5.6
NeR september 2004 58

Wat betreft verpakkingsglas, vlakglas, speciaalglas
(inclusief waterglas), minerale wol en frit-processen
geldt dat het emissieniveau voor stikstofoxide (uitgedrukt als ) bij gebruik van de beste beschikbare
technieken tussen – mg/m ligt. Hoewel het
emissieniveau bij gebruik van dergelijke technieken
doorgaans ongeveer hetzelfde is, zijn er tussen de sectoren onderling verschillen als het gaat om de technieken
die worden toegepast om die niveaus te bereiken, de
kosten die daarmee gemoeid zijn en de moeilijkheden
die zich bij de toepassing van die technieken voordoen.
Er zijn tal van situaties die nadere overweging behoeven en waar de hierboven vermelde emissieniveaus niet
gelden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er nitraten
gebruikt moeten worden, als er bepaalde soorten gerecycled materiaal worden toegepast of als een oven bijna
aan het eind van zijn campagne is. Deze overwegingen
zijn van groot belang en worden besproken in de
sectorspecifieke delen van hoofdstuk .

Op het moment van schrijven bevindt de continuvezelsector zich in een overgangsperiode wat betreft de
beheersing van x. Dat maakt het moeilijk om te
komen tot harde conclusies wat betreft de beste beschikbare techniek. De techniek die het meest veelbelovend
lijkt, is de oxy-fueltechniek, hoewel er ook enkele goede
resultaten zijn bereikt met primaire maatregelen en er
geen onoverkomelijke technische obstakels voor de
toepassing van  bestaan. Over het algemeen is de
opvatting dat binnen deze sector de oxy-fueltechniek
waarschijnlijk kan worden gezien als beste beschikbare
techniek voor de vermindering van stikstofoxide (uitgedrukt als ) en het daarmee samenhangende emissieniveau wordt gesteld op ,–, kg/ton gesmolten glas.
Deze verklaring is geen harde conclusie, maar veeleer een
afgewogen inschatting, gebaseerd op de informatie zoals
die op het moment van schrijven beschikbaar was.
Erkend wordt dat de techniek in kwestie een zeker financieel risico in zich draagt, maar de verwachting is dat
deze techniek op de middellange termijn op grotere
schaal ingang zal vinden als de beste beschikbare techniek. Op plekken waar andere technieken bruikbaar
zijn, geldt een vergelijkbaar emissieniveau voor luchtbrandstofgestookte ovens van – mg/m.
Ook voor de sector tafelglas is het moeilijk om tot
harde conclusies te komen omtrent de x-niveaus. Er
zijn een aantal sectorspecifieke factoren die invloed
hebben op de keuze voor bepaalde x-beheerstechnieken. Een aantal daarvan kan worden geïllustreerd
in vergelijking met de verpakkingsglasindustrie, zoals
potentieel hogere kwaliteitseisen, lagere productievolumes, gemiddeld kleinere ovens, restricties met
betrekking tot glasscherven, hogere temperaturen en
langere verblijftijden. Al die factoren hebben een
hoger energieverbruik tot gevolg en tevens stijgt de
kans op vorming van x. Over het algemeen is het zo
dat, wanneer elektrische smelting (% of overwegend elektrisch) economisch haalbaar is en dan met
name bij de productie van loodkristal, kristalglas en
opaalglas, de techniek als de beste beschikbare techniek wordt beschouwd. In dat geval zou het daarmee
samenhangende emissieniveau doorgaans tussen de
,–, kg/ton gesmolten glas liggen.
Als elektrisch smelten economisch niet haalbaar is,
staat er een reeks andere technieken ter beschikking.
De sector tafelglas maakt gebruikt van heel verschillende soorten ovens en de meest geschikte techniek zal
over het algemeen per installatie verschillen. Het is de
inschatting dat, gegeven de nodige tijd voor het
ontwikkelen en implementeren van de technieken, het
emissieniveau bij gebruik van de beste beschikbare
technieken voor stikstofoxide (uitgedrukt als ) ligt
tussen – mg/m (voor de oxy-fueltechniek is
dat ,–, kg/ton gesmolten glas). Dit is gebaseerd op
ombouw tot oxy-fuelstook; of op gebruik van  in
combinatie met primaire maatregelen; of voor regeneratieve ovens het gebruik van /Reburning in combinatie met primaire maatregelen.

Bij koepelovens voor steenwol is de x-uitstoot doorgaans niet substantieel en emissies onder , kg/ton
smelt kunnen zonder specifieke beheersmaatregelen
worden bereikt. Voor zover tankovens worden
gebruikt, is het emissieniveau bij gebruik van de beste
beschikbare technieken gelijk aan het niveau dat geldt
voor de glaswolproductie. Voor de productie van keramische vezels worden uitsluitend elektrische ovens
gebruikt en de x-emissies liggen dan doorgaans
duidelijk onder , kg/ton smelt.
Zwaveloxide
Het vaststellen van de emissieniveaus bij gebruik van
de beste beschikbare technieken voor de diverse sectoren is lastig, omdat er rekening moet worden gehouden
met tal van overwegingen die allemaal met elkaar
samenhangen en deels zelfs conflicterend zijn. Die
aspecten komen uitgebreid aan de orde in de hoofdstukken  en . De informatie die hier gegeven wordt,
is slechts indicatief.
De keuze voor een bepaalde brandstof en het bijbehorende zwavelgehalte is van groot belang. Om die reden
worden de omstandigheden voor het stoken met gas en
olie hier los van elkaar behandeld. Voorts is het voor
bepaalde samenstellingen noodzakelijk, met name bij
natriumkalksilicaatglas, om sulfaten in het gemeng te
gebruiken. Het moge duidelijk zijn dat in dergelijke
gevallen de -emissies hoger uit zullen vallen voor
zover ze niet worden beperkt.

In de meeste gevallen zal de beste beschikbare techniek
voor het terugdringen van stofemissies het gebruik van
een systeem voor stofafscheiding behelzen, welke vaak
tevens een zuurgaswassing omvat. Bij de voorgestelde
corresponderende emissieniveaus in hoofdstuk  is
daarmee rekening gehouden. Het sulfaathoudende
afval kan doorgaans in combinatie met de ovengrondstoffen worden hergebruikt zodat geen vaste afvalstroom wordt gegenereerd. Glas kan echter niet onbeperkt worden gebruikt als uitlaat voor zwavel en een
dergelijk systeem kan snel een evenwicht bereiken
waarbij een substantieel deel van de hergebruikte
zwavel weer wordt uitgestoten. Bij een volledig hergebruik van het stof kan het ontzwavelingseffect van de
wasser derhalve worden verminderd door de capaciteit
van het glas om zwavel op te nemen.
Om de uitstoot van  nog verder terug te dringen,
kan het nodig zijn te denken aan een extern traject
voor de afvoer van afval of kan men–wanneer dat
mogelijk is – ervoor kiezen het zwavelniveau in brandstoffen te reduceren. Er zijn maar zeer weinig mogelijkheden om op een economisch rendabele manier materiaal buiten de locatie te recyclen. Het meest voor de
hand liggende afvoertraject is storten en dat resulteert
in een stroom vast afval. Uit het oogpunt van een integrale milieuzorg moet worden bezien wat prioriteit
heeft: de reductie van -emissies of het risico van een
stroom vast afval.

Indicatie van emissieniveaus voor zwaveloxide bij gebruik
van de beste beschikbare technieken (uitgedrukt als SO2)

Sector

Emissieniveaus bij gebruik
van de beste beschikbare
technieken (mgSO 2 /Nm 3 )

<800

<1.500

200–500

500–1.200

<800

<1.500

<200

500–1.000

Tafelglas

200–500

500–1.300

Speciaalglas inclusief waterglas

200–500

500–1.200

Glaswol
Steenwol (kooksgestookt) met
afvalminimalisering en hergebruik als prioriteit.
Steenwol (kooksgestookt) met
SO2-reductie als prioriteit.

doorgaans <50 300–1000
(a) <600
(b) <1.100
(c) <1.400
(d) <200
(e) <350
(f) <420
<0.5 kg/ton smelt

Verpakkingsglas met SO2reductie als prioriteit
Verpakkingsglas met afvalminimalisering als prioriteit
Vlakglas met SO2-reductie
als prioriteit
Vlakglas met afvalminimalisering
als prioriteit
Continuglasvezel

Keramische vezel (elektrische
smelters)
Frit

<200

500–1.000

Als bovenstaande cijfers i.v.m. de massabalans niet kunnen worden behaald.

Als bovenstaande cijfers i.v.m. de massabalans niet kunnen worden behaald.
Indien het gemeng sulfaten bevat, kan het
emissieniveau bij gasstook oplopen tot 800.
Voor oliegestookte systemen houdt het
bovenste deel van het bereik verband met
stofhergebruik.
Als het sulfaatgehalte in het gemeng laag is,
dan geldt <200 voor gasgestookte systemen.
Cijfers in het bovenste deel van het bereik
houden verband met stofhergebruik.
Cijfers in het bovenste deel van het bereik
houden verband met stofhergebruik.
Doorgaans glas met een laag sulfaatgehalte.
(a) steenvulling
(b) 45% cementgebonden briketten
(c) cementbriketten incl. filterstof
(a) steenvulling
(b) 45% cementgebonden briketten
(c) cementbriketten incl. filterstof
Alleen elektrische ovens, concentratie
verschilt van geval tot geval.
Oliegestookte systemen zijn zeldzaam.
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Oliegestookte
installaties
500–1.200

3.5.6

Gasgestookte
installaties
200–500

Opmerkingen

De meest geschikte aanpak kan voor elk proces weer
anders zijn en daarom worden er emissieniveaus gegeven voor als de reductie van de uitstoot van  prioriteit heeft en voor als de prioriteit ligt bij het verminderen van vast afval. In de praktijk zijn er veel gevallen
waar de lagere emissieniveaus kunnen worden bereikt
bij een volledig hergebruik van stof.
De tabel bevat een overzicht van emissieniveaus bij
gebruik van de beste beschikbare technieken, gerangschikt naar sector en voor diverse situaties. Ook hier
gaat het slechts om een indicatie en wordt uitdrukkelijk verwezen naar hoofdstuk  gezien de complexiteit
van de materie.
Overige emissies bij smeltactiviteiten
Alle sectorspecifieke delen van hoofdstuk  bevatten een
gedeelte waarin de emissies ten gevolge van smeltactiviteiten buiten stof, x en x worden beschreven. De
belangrijkste ‘overige emissies’ zijn voor het grootste
deel chloriden (uitgedrukt als l), fluoriden (uitgedrukt als ) alsmede metalen en verbindingen daarvan.
Een aantal metalen is ondergebracht in groepen en
wordt aangeduid als groep  of groep . De metalen die
buiten deze groepen vallen, worden apart toegelicht
omdat ze toxischer zijn, of worden uitsluitend tot de
categorie stof gerekend omdat ze nauwelijks toxisch zijn
en dus geen speciale aandacht behoeven. De twee groepen zijn in de onderstaande tabel weergegeven.
Classificatie van metalen en hun verbindingen
Groep 1 metalen en verbindingen

Groep 2 metalen en verbindingen

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

arsenicum
kobalt
nikkel
selenium
chroom VI

antimoon
lood
chroom III
koper
mangaan
vanadium
tin
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De conclusies omtrent de beste beschikbare technieken
met betrekking tot deze stoffen waren voor de meeste
sectoren in grote lijnen vergelijkbaar. De beste beschikbare techniek voor het terugdringen van deze emissies is
de selectie van grondstoffen om de uitstoot te minimaliseren, in combinatie met zuurgaswassing, voor zover dat
van toepassing is. Zuurgaswassing is niet altijd noodzakelijk ter bescherming van de uitstootbeperkende apparatuur of om de voor x gegeven cijfers te behalen. Als
dat het geval is, geldt zuurgaswassing als beste beschikbare techniek voor zover de hierna genoemde niveaus
niet kunnen worden bereikt met primaire maatregelen.

De bijbehorende emissieniveaus voor de hierna
genoemde verontreinigende stoffen zijn:
• Chloriden (uitgedrukt als l)
< mg/m
• Fluoriden (uitgedrukt als )
< mg/m
• Metalen (gas- + vastestoffase)
< mg/m
(groep  + groep )
• Metalen (gas- + vastestoffase)
< mg/m
(groep )
In de sectoren frit en speciaalglas wordt in sommige
gevallen cadmium en thallium uitgestoten. De emissieniveaus bij gebruik van de beste beschikbare technieken voor deze metalen en verbindingen daarvan is
<, mg/m. Wat betreft de productie van continuglasvezel is het bijbehorende emissieniveau voor fluoriden – mg/m. Het onderste gedeelte van dit bereik
heeft betrekking op samenstellingen waaraan geen
fluoride is toegevoegd en het bovenste deel op samenstellingen waaraan wel fluoride is toegevoegd.
In de steenwolsector worden ook emissieniveaus bij
gebruik van de beste beschikbare technieken gegeven
voor koolmonoxide en waterstofsulfide, te weten
respectievelijk < mg/m en < mg/m.
Nabehandelingsprocessen
Er zijn per sector en installatie grote verschillen tussen
de nabehandelingsprocessen worden toegepast.
Daarom moet altijd worden gekeken naar de sectorspecifieke delen van hoofdstuk . Behalve voor minerale
wol wordt hieronder evenwel een indicatie van de
emissieniveaus bij gebruik van de beste beschikbare
technieken geven. Niet alle stoffen komen voor in alle
installaties en sectoren en er zijn ook bepaalde stoffen
die voorkomen in de sectorspecifieke delen en hier
buiten beschouwing blijven omdat ze slechts op één
sector betrekking hebben. Ondanks alle verschillen is
er wel een zekere overeenkomst te zien in het soort
technieken dat kan worden gebruikt, als secundaire
maatregelen mogelijk blijken:
• Chloriden (uitgedrukt als l)
< mg/m
• Fluoriden (uitgedrukt als )
< mg/m
• Vaste deeltjes
< mg/m
• Metalen (gas- + vastestoffase)
< mg/m
(groep  + groep )
• Metalen (gas- + vastestoffase)
< mg/m
(groep )

Emissies in water
De glasindustrie veroorzaakt doorgaans niet veel
uitstoot in water en de emissies zijn niet kenmerkend
voor de bedrijfstak. Er zijn echter wel activiteiten die
kunnen leiden tot substantiëlere emissies in water. Voor
de onderstaande emissieniveaus geldt dat ze geacht
worden het watermilieu te beschermen en indicatief
zijn voor de emissieniveaus die zouden worden behaald
bij gebruikmaking van technieken die algemeen
worden beschouwd als beste beschikbare technieken.
Het gaat niet noodzakelijkerwijs om niveaus die op dit
moment worden bereikt binnen de industrie, maar
veeleer om niveaus die zijn gebaseerd op de deskundige
beoordeling van de technische werkgroep.
• zwevende stoffen
< mg/l
– mg/l
• chemisch zuurstofverbruik )
• ammoniak (Kjeldahl)
< mg/l
• sulfaat
<. mg/l
• fluoride
– mg/l
• arsenicum
<, mg/l
• antimoon
<, mg/l
• barium
<, mg/l
• cadmium
<, mg/l
• chroom (totaal)
<, mg/l
• koper
<, mg/l
<, mg/l
• lood )
• nikkel
<, mg/l
<, mg/l
• tin)
• zink
<, mg/l
• fenol
<, mg/l
• boorzuur
– mg/l
• p
,–
• minerale olie
< mg/l

)

)

De belangrijkste algemene conclusies luiden als volgt:
• De uitwisseling van informatie is succesvol verlopen
en er is een hoge mate van overeenstemming bereikt
na de tweede vergadering van de technische werkgroep.
• Het gaat om een bedrijfstak met grote onderlinge
verschillen waar in de meeste gevallen niet één enkele
techniek kan worden aangewezen als de beste
beschikbare techniek.
• Er is de afgelopen jaren veel bereikt als het gaat om
de verbetering van de milieuprestaties binnen bedrijven. Toch zijn er nog nadere ontwikkelingen/verbeteringen te verwachten, met name op het gebied van
primaire technieken maar ook bij de toepassing van
secundaire technieken die tot dusver meer algemeen
zijn toegepast in andere sectoren.
De belangrijkste aanbevelingen voor toekomstige
werkzaamheden zijn:
• Een diepgaandere (bij voorkeur semi-kwantitatieve)
beoordeling van cross-media-effecten zou nuttig zijn.
• Een gedetailleerdere beschouwing van de kosten van
bepaalde technieken zou nuttig zijn bij het vaststellen van de beste beschikbare techniek.
• Bij de evaluatie van het werk zou het nuttig zijn om
dieper in te gaan op de technieken ter verbetering
van de efficiëntie op energiegebied, met het oog op
recentelijk beschikbaar gekomen informatie.
• Bij de evaluatie van het werk dient de voortgang wat
betreft de primaire emissiebeperkingsmethoden
opnieuw te worden beoordeeld.
• Bij de evaluatie van het werk dienen de technieken
waarbij onlangs is gebleken dat het resultaat op
bepaalde onderdelen betwist wordt of niet bewezen
kan worden, opnieuw te worden beoordeeld. Dit
geldt zowel voor de glasindustrie als geheel als voor
bepaalde toepassingen. Daarbij gaat het met name
om de verwijdering van zwaveldioxide, oxy-fueltechnieken en .
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)

Voor de sector continuglasvezel wordt uitgegaan van  mg/l.
Doorgaans is het chemisch zuurstofverbruik vrij laag en de
daadwerkelijke waarde bij gebruik van de beste beschikbare
techniek kan afhankelijk zijn van het ontvangende water. Als
het ontvangende water zeer gevoelig is, kunnen er lagere
niveaus dan de hier genoemde cijfers nodig zijn.
Voor tafelglasprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van
aanzienlijke hoeveelheden loodverbindingen, wordt op dit
moment , mg/l genoemd als correcter cijfer. Er zijn geen
onoverkomelijke technische obstakels voor het bereiken van
waarden van , mg/l en gegeven de nodige tijd voor het
ontwikkelen en implementeren van de technieken, is dit cijfer
in de toekomst haalbaar.
Voor verpakkingsglasprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt
van waterige gaswassers voor nabehandelingsprocessen, is een
emissieniveau van < mg/l geschikter.

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen: uitwisseling van
informatie, algemene conclusies en aanbevelingen voor
toekomstige werkzaamheden. In het eerste deel wordt
ingegaan op de tijdsplanning en de mechanismen voor
de uitwisseling van informatie. Zeer veel informatie is
ter beschikking gesteld door de bedrijfstak en de lidstaten en die informatie was over het algemeen van
hoge kwaliteit. De beschikbare informatie is verfijnd en
gevalideerd gedurende de overlegronden. Aanbevolen
wordt dit document in de komende vier of vijf jaar te
herzien.

3.5.6

Onder bepaalde omstandigheden kan de afvoer van
een materiaal naar een waterzuiveringsinstallatie of een
andere behandeling buiten de locatie ook de beste
beschikbare techniek zijn. Indien hiervoor wordt gekozen, dient te worden gekeken naar de geschiktheid van
de ontvangende inrichting.

Conclusies en aanbevelingen van het project

3.5.7

Non-ferrometaalbewerking

Deze oplegnotitie is vastgesteld op  september 
3.5.7.1

Oplegnotitite

Inleiding

Status oplegnotitie
Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener
en de industrie ondersteuning te bieden bij de toepassing van het  referentie () document voor de
non-ferrometaalbewerking. Hierin worden het toepassingsgebied van de , de veranderingen in de
Nederlandse regelgeving als gevolg van deze  en de
relatie tussen deze  en andere relevante regelgeving
beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met het document gelezen worden.
Status BREF
De  heeft een vergelijkbare status als de NeR en
 aanbevelingen; er mag alleen gemotiveerd van
worden afgeweken (voor meer informatie wordt verwezen naar de NeR (§.) en het Handboek vovergunningverlening).
Toepassingsgebied

3.5.7

De  heeft betrekking op installaties voor de
productie van non-ferrometalen uit zowel primaire als
secundaire grondstoffen. De metalen zijn verdeeld over
negen groepen:
• Koper (inclusief Sn en Be) en de legeringen ervan
• Aluminium
• Zink, lood en cadmium (+ Sb, Bi, In, Ge, Ga, As,
Se, Te)
• Edelmetalen
• Kwik
• Hittebestendige metalen
• IJzerlegeringen
• Alkali- en aardalkalimetalen
• Nikkel en kobalt
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De koolstof- en grafietproductie zijn als aparte groep
meegenomen, omdat de producten worden gebruikt
bij de vervaardiging van non-ferro metalen zoals bij
primair aluminium.
De  laat milieu- en veiligheidsaspecten die niet
rechtstreeks verband houden met de non-ferro metalenindustrie buiten beschouwing. Zo zijn de winning en
de behandeling van de ertsen bij de mijn expliciet
uitgesloten van de . In Europa worden ten minste
 non-ferrometalen plus ijzerlegeringen en koolstof en
grafiet geproduceerd. De  is van toepassing op al
deze processen. Voor Nederland zijn niet al deze
processen relevant.

Essentie van de voormalige bijzondere regeling
‘D2 Productie van primair aluminium’ en ‘Z2
Productie van koolstofanodes’

In de voormalige bijzondere regeling ‘ Productie van
primair aluminium’ worden emissie-eisen genoemd
voor stof (algemene NeR eisen), voor fluoride
(. mg/m uitgedrukt als ) en zwaveloxiden. Studie
naar mogelijkheden en kosteneffectiviteit van de
verwijdering van zwaveldioxide uit de afgassen heeft
plaatsgevonden. De  uitworp moet worden beperkt
door te streven naar het gebruik van zwavelarme
anodes.
In de voormalige bijzondere regeling ‘ Productie van
koolstofanodes’ zijn grenzen voor het afgas van de
ovens opgenomen (teer, stof en ’s). Voor ’s
gelden de algemene NeR eisen.
De genoemde bijzondere regelingen  en  komen te
vervallen en worden vervangen door de  en deze
oplegnotitie.
Relatie tussen de BREF, de voormalige ‘D2
Productie van primair aluminium’ en ‘Z2
Productie van koolstofanodes’

De  richtlijn eist dat alle bestaande inrichtingen
uiterlijk  oktober  een milieuvergunning hebben
waarvan de voorwaarden zijn gebaseerd op de toepassing van de beste beschikbare technieken ().
Nieuwe procesonderdelen voor de productie van nonferrometalen moeten direct voldoen aan , aanpassing van bestaande processen moeten na revisie
voldoen aan .
De  biedt het referentiekader voor de bepaling van
 en geeft tevens de bijbehorende indicatieve emissierichtwaarden.
Speciale aandachtspunten en toevoegingen aan
de BREF Non-ferrometaalbewerking

In de hoofdstukken  t/m  van de  Non-ferro
metaalbewerking worden de verschillende elementen
met bijbehorende processen beschreven. Elk hoofdstuk
wordt afgesloten met de selectie van de beste beschikbare technieken, , voor het betreffende element met
de daarbij horende emissie richtwaarden naar lucht en
water (voor hoofdstuk verwijzing zie tabel onderaan dit
document).
Een vergelijking tussen de ‘haalbare emissiewaarden’ in
de  en de emissie-eisen in de NeR en de bijzondere
regelingen  en , leert dat de meeste waarden elkaar
niet wezenlijk niet ontlopen.
Enkele aandachtspunten zijn:
NOx emissiehandel: De emissiehandel geldt alleen voor

grote bedrijven met een thermisch vermogen groter
dan . Dit is binnen de non-ferro industrie slechts
op enkele bedrijven van toepassing.
SO / NEC richtlijn (nationale emissie plafonds): Om de
 plafonds van de  richtlijn te realiseren moeten
met name de primaire aluminium productiebedrijven
extra maatregelen (naast de ) treffen.

Fluor: Door toepassing van  zal een laag fluor emissie niveau worden gerealiseerd.
Stof emissie eisen: Voor de non-ferrometaalindustrie is
dit een belangrijk aandachtspunt. De te behalen emissie-eisen zijn afhankelijk van individuele situaties. De
stof eis van mg/m of minder is te behalen met een
doekfilter, dat wordt gezien als beste beschikbare techniek, . Er kunnen situaties zijn waar deze grens niet
gerealiseerd kan worden.
Conclusies en aanbevelingen

De implementatie van de  voor de non-ferrometaalbewerking in de Nederlandse regelgeving heeft
er toe geleid dat:
• De samenvatting van de  illustreert de emissies
naar de lucht en water door een deel van de emissies
te benoemen. In het hoofddocument worden meer
emissies in kaart gebracht;
• De bijzondere regeling  van de NeR ‘Productie
van primair aluminium’ is komen te vervallen en
wordt vervangen door de  en deze oplegnotitie;
• De bijzondere regeling  van de NeR ‘Productie van
koolstofanodes’ is komen te vervallen en wordt
vervangen door de  en deze oplegnotitie;
• Bij het bepalen van de  moet aandacht worden
gegeven aan de integrale afweging, dat wil zeggen
een passende (combinatie van) technieken als alle
afwegingen in de besluitvorming zijn meegenomen;
• De  adviseert bij de vo vergunningverlening
rekening te houden met de stand van de techniek
zoals in de  en deze oplegnotitie beschreven;
• Voor de beoordeling van stoffen en preparaten en het
beoordelen van restlozingen zijn de Algemene
Beoordelingsmethodiek () en de immisietoets
van toepassing ( mei ;  juni ).

Referenties

BREF hoofdstuk en
paginaverwijzing

Productie van Koper & verbindingen
inclusief Sn & Be van primaire en
secundaire grondstoffen
Productie van aluminium uit primaire en
secundaire grondstoffen
Productie Lood, Zink en Cadmium
(+ Sb, Bi, In, Ge, Ga, As, Se & Te)
Productie van Edelmetalen
Productie van Kwik (Hg)
Productie van IJzerlegeringen
Productie van Ferroalloys
Productie van Alkali, en alkaline
Productie van Nikkel en Kobalt
Productie Koolstof en grafiet anodes

H3,

pg. 255–272

H4,

pg. 321–334

H5,

pg. 392–403

H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
H11,
H12,

pg.
pg.
pg.
pg.
pg.
pg.
pg.

430–438
448–453
493–498
570–582
610–615
646–655
680–688
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NeR
Nederlandse Emissierichtlijn Lucht
 mei  Handboek Wvo-vergunningverlening,
Commissie Integraal Waterbeheer,
mei 
 mei  Het beoordelen van stoffen en preparaten
voor de uitvoering van het emissiebeleid
water, Commissie Integraal Waterbeheer, mei 
 juni  Emissie-immissie, prioritering van
bronnen en de immisietoets, Commissie
Integraal Waterbeheer, juni 

e Nota Waterhuishouding, 

Reference Document on Best Available
Techniques in the Non Ferrous Metals
Industries, December 

Productieproces

3.5.7

Aanvullend geldt hierop het volgende:
Voor zover emissierichtlijnen in de  niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd of genoemd worden in deze
oplegnotitie, gelden de algemene bepalingen van de
NeR (meest recente versie) en het emissiebeleid water
( ,  ).

Indeling BREF en in welke hoofdstukken de BAT
emissierichtlijnen staan vermeld.

3.5.7.2

Samenvatting BREF

Dit referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken in de non-ferrometaalbewerking is de
schriftelijke neerslag van een informatie-uitwisseling
die heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel ,
lid , van Richtlijn // van de Raad. Het document dient te worden beschouwd in het licht van de
inleiding, waarin de doelstellingen en het gebruik van
dit document worden beschreven.
Om het complexe gebied van de productie van nonferrometalen te behandelen, werd gekozen voor een
aanpak waarbij de productie van de metalen uit zowel
primaire als secundaire grondstoffen in één document
zou worden besproken op basis van een verdeling van
de metalen in tien groepen. Deze groepen zijn:
• Koper (inclusief Sn en Be) en de legeringen ervan.
• Aluminium.
• Zink, lood en cadmium, (+ Sb, Bi, In, Ge, Ga, As,
Se, Te).
• Edelmetalen.
• Kwik.
• Hittebestendige metalen.
• IJzerlegeringen.
• Alkali- en aardalkalimetalen.
• Nikkel en kobalt.
• Koolstof en grafiet.
De koolstof- en grafietproductie werd ook als een
aparte groep opgenomen omdat veel van dergelijke
processen verband houden met het smelten van
primair aluminium. Processen voor het roosten en
sinteren van ertsen en concentraten en voor de productie van aluinaarde werden waar nodig ook binnen deze
groepen ondergebracht. De winning en de behandeling
van de ertsen bij de mijn komen in dit document niet
aan de orde.

3.5.7
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In dit document wordt de informatie in twaalf hoofdstukken gepresenteerd: algemene informatie in hoofdstuk , gangbare processen in hoofdstuk  en vervolgens de metallurgische productieprocessen voor tien
groepen metalen in de hoofdstukken  t/m . Hoofdstuk  vermeldt de conclusies en aanbevelingen.
Tevens zijn er bijlagen opgenomen over de kosten en
internationale regelgeving. De gangbare processen in
hoofdstuk  worden als volgt onderverdeeld:
• Gebruik van het hoofdstuk – complexe installaties.
• Gebruik en melding van emissiegegevens.
• Beheer, ontwerp en opleiding.
• Ontvangst, opslag en hantering van grondstoffen.
• Voorverwerking en voorbehandeling van grondstoffen en verplaatsing ervan naar de productieprocessen.
• Metaalproductieprocessen – oventypen en procesbesturingstechnieken.
• Technieken voor gasopvang en voor beperking van
de uitstoot in lucht.
• Effluentbehandeling en hergebruik van water.

• Minimalisering, recycling en behandeling van
procesresiduen (inclusief bijproducten en afval).
• Terugwinning van energie en afvalwarmte.
• Cross-media-effecten.
• Geluid en trilling.
• Stank.
• Veiligheidsaspecten.
• Buitengebruikstelling.
Elk van de hoofdstukken  t/m  bevat delen over
toegepaste processen en technieken en behandelt emissie- en verbruiksniveaus, technieken die beschreven
worden in verband met de bepaling van de beste
beschikbare technieken, en conclusies omtrent deze
technieken. In hoofdstuk  worden deze conclusies
uitsluitend getrokken voor materiaalhantering en –
opslag, procesbesturing, opvang van gas en beperking
van de uitstoot ervan, verwijdering van dioxine, terugwinning van zwaveldioxide, terugdringing van de
kwikuitstoot en effluentbehandeling/hergebruik van
water. Voor een volledig begrip moeten de conclusies
over de beste beschikbare technieken in alle hoofdstukken worden geraadpleegd.
Non-ferrometaalbewerking

Ten minste  non-ferrometalen plus ijzerlegeringen en
koolstof en grafiet worden in de  geproduceerd en
gebruikt in diverse toepassingen in de metaalverwerkende en chemische industrie, de bouw, het vervoer en
bij de opwekking/transmissie van elektriciteit. Zeer
zuiver koper is bijvoorbeeld essentieel voor de elektriciteitsopwekking en –distributie en kleine hoeveelheden
nikkel of hittebestendige metalen zorgen voor een
verbetering van de corrosiebestendigheid of andere
eigenschappen van staal. Ze worden eveneens gebruikt
in vele hoogtechnologische ontwikkelingen, met name
in de defensie-, computer-, elektronische en telecommunicatie-industrie.
Non-ferrometalen worden vervaardigd uit een
verscheidenheid aan primaire en secundaire grondstoffen. Primaire grondstoffen zijn afkomstig van ertsen
die worden gewonnen en vervolgens verder worden
behandeld alvorens metallurgisch tot ruw metaal te
worden verwerkt. De behandeling van de ertsen vindt
gewoonlijk dicht bij de mijnen plaats. Secundaire
grondstoffen zijn binnenlands schroot en residuen en
kunnen ook een voorbehandeling ondergaan om
coatingmaterialen te verwijderen.
In Europa zijn ertsafzettingen die metalen in winbare
concentraties bevatten, geleidelijk uitgeput geraakt en
er resteren nog slechts enkele binnenlandse bronnen.
De meeste concentraten worden daarom uit diverse
bronnen wereldwijd geïmporteerd.

Recycling vormt een belangrijk onderdeel van de
grondstoffenvoorraden voor een aantal metalen. Zo
kunnen koper, aluminium, lood, zink, edelmetalen en
hittebestendige metalen uit producten of residuen
worden teruggewonnen en na recycling zonder kwaliteitsverlies opnieuw in het productieproces worden
gebracht. Over het algemeen worden voor een groot
deel van de productie secundaire grondstoffen gebruikt,
waardoor er minder grondstoffen en energie nodig zijn.

De belangrijkste milieuaspecten in verband met de
productie van non-ferrometalen uit secundaire grondstoffen hebben tevens betrekking op de afvoergassen
uit de verschillende ovens of bij verplaatsingen die stof,
metalen en in sommige stappen van het proces zure
gassen bevatten. Ook is er kans op dioxinevorming
door de aanwezigheid van kleine hoeveelheden chloor
in de secundaire grondstoffen; er wordt gestreefd naar
vernietiging en/of opvang van dioxine en .

Het product van de bedrijfstak is ofwel fijn metaal of
wat bekend staat als halffabrikaten, zoals gietblokken,
gesmede vormen, geperste vormen, folie, plaat, band
en staven van metaal of metaallegeringen.

Als het gaat om primair aluminium zijn de belangrijkste milieukwesties de productie van polyfluorkoolwaterstoffen en fluoriden tijdens de elektrolyse, de
productie van vaste afvalstoffen uit de cellen en de
productie van vaste afvalstoffen tijdens de vervaardiging van aluinaarde.

De structuur van de bedrijfstak verschilt per metaal.
Geen enkel bedrijf produceert alle non-ferrometalen
hoewel in enkele pan-Europese ondernemingen meerdere metalen worden vervaardigd, bijv. koper, lood,
zink, cadmium, enz.
Een paar Europese bedrijven die metalen en metaallegeringen produceren, hebben meer dan . mensen
in dienst en een groot aantal heeft tussen de  en
 werknemers. Deze bedrijven zijn in handen van
pan-Europese en nationale metaalconcerns, industriële
holdings, onafhankelijke overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen.
Sommige metalen zijn als spoorelementen van wezenlijk belang maar worden in hogere concentraties gekenmerkt door de giftigheid van het metaal, het ion of de
verbindingen en vele staan vermeld op diverse lijsten
met toxische stoffen. Vooral lood, cadmium en kwik
vormen een punt van zorg.
Milieu-aspecten voor de bedrijfstak

In de meeste gevallen worden deze procesgassen in
doekfilters gereinigd en dus wordt de uitstoot van stof
en metaalverbindingen van bijvoorbeeld lood teruggedrongen. Reiniging van gas met behulp van natte
wassers en natte elektrostatische precipitators is bijzonder effectief voor procesgassen waarvan de zwavel in
een zwavelzuurfabriek wordt teruggewonnen. In enkele
gevallen waar het stof schurende eigenschappen heeft
of moeilijk te filteren is, zijn natte wassers ook doeltreffend. Een goede afdichting van de ovens en
verplaatsing en opslag in gesloten ruimtes zijn van
belang om diffuse emissies te voorkomen.
Samengevat zijn de belangrijkste vraagstukken in
verband met de productieprocessen voor elk van de
groepen metalen:
• Voor de productie van koper: , stof, metaalverbindingen, organische verbindingen, afvalwater
(metaalverbindingen), residuen zoals ovenvoering,
bezinksel, filterstof en slak. Dioxinevorming tijdens
de behandeling van secundaire kopermaterialen
komt ook voor.
• Voor de productie van aluminium: fluoriden (incl.
), stof, metaalverbindingen, , , , ,
broeikasgassen (’s en ), dioxines (secundair),
chloriden en l. Verder residuen als bauxietrestanten, afgewerkt bekledingsmateriaal, filterstof, zoutslak en afvalwater (olie en ammoniak).

NeR september 2004 65

Het energieverbruik en de terugwinning van warmte
en energie spelen een belangrijke rol in de productie
van non-ferrometalen. Zij hangen af van het efficiënte
gebruik van de energie in sulfidehoudende ertsen, de
energiebehoefte tijdens de procesfasen, het type energie, de wijze van energievoorziening en de toepassing
van doeltreffende methoden om warmte terug te
winnen. In hoofdstuk  van het document worden
praktijkvoorbeelden gegeven.

Bij andere processen worden vaak gevaarlijke reagentia
als l,  en l en organische oplosmiddelen voor
uitlogen en zuiveren gebruikt. Met geavanceerde
verwerkingstechnieken kunnen deze stoffen worden
ingeperkt, teruggewonnen en hergebruikt. De afdichting van de reactor speelt hierbij een belangrijke rol.

3.5.7

Bij de productie van de meeste non-ferrometalen uit
primaire grondstoffen zijn de belangrijkste milieukwesties: de mogelijke uitstoot in lucht van stof en metalen/metaalverbindingen en eveneens zwaveldioxide
wanneer sulfideconcentraten worden geroost en
gesmolten of zwavelhoudende brandstoffen of andere
materialen worden gebruikt. Het opvangen van zwavel
en de omzetting of verwijdering ervan is derhalve een
belangrijke factor in de productie van non-ferrometalen. Tijdens de pyrometallurgische processen kunnen
er uit ovens en reactoren en bij de verplaatsing van
gesmolten metaal stof en metalen vrijkomen.

Productie van vaste afvalstoffen treedt ook op tijdens
de verwijdering van het ijzer bij de fabricage van zink
en andere metalen.

• Voor de productie van lood, zink en cadmium: stof,
metaalverbindingen,  (inclusief dioxines), geur,
, andere zure gassen, afvalwater (metaalverbindingen), residuen zoals bezinksel, ijzerrijke reststoffen,
filterstof en slak.
• Voor de productie van edelmetalen: , stof,
metaalverbindingen, dioxines, geur, x, andere zure
gassen als chloor en . Verder residuen als bezinksel, filterstof en slak en afvalwater (metaalverbindingen en organische verbindingen).
• Voor de productie van kwik: kwikdamp, stof,
metaalverbindingen, geur, , andere zure gassen,
afvalwater (metaalverbindingen), residuen zoals
bezinksel, filterstof en slak.
• Voor de productie van hittebestendige metalen,
hardmetaalpoeder en metaalcarbiden: stof, vast hardmetaal en metaalverbindingen, afvalwater (metaalverbindingen), residuen zoals filterstof, bezinksel en
slak. Proceschemicaliën als waterstoffluoride ()
worden gebruikt voor de verwerking van tantaal en
niobium en zijn uiterst toxisch. Hier moet bij de
verwerking en opslag van deze stoffen rekening mee
worden gehouden.
• Voor de productie van ijzerlegeringen: stof, metaalverbindingen, , , , energieterugwinning,
afvalwater (metaalverbindingen), residuen zoals
filterstof, bezinksel en slak.
• Voor de productie van alkali- en aardalkalimetalen:
chloor, l, dioxine, , stof, metaalverbindingen,
, , afvalwater (metaalverbindingen), residuen
zoals bezinksel, aluminaat, filterstof en slak.
• Voor de productie van nikkel en kobalt: , ,
stof, metaalverbindingen, geur, , chloor en andere
zure gassen, afvalwater (metaalverbindingen en organische verbindingen), residuen zoals bezinksel, filterstof en slak.
Tabel 1

• Voor de productie van koolstof en grafiet: ’s,
koolwaterstoffen, stof, geur, , afvalwaterpreventie,
residuen zoals filterstof.
Toegepaste processen

Voor de diverse installaties zijn vele soorten grondstoffen beschikbaar, hetgeen betekent dat gebruik wordt
gemaakt van verscheidene metallurgische productieprocessen. In veel gevallen wordt de proceskeuze
bepaald door de grondstoffen. In de volgende tabellen
wordt een overzicht gegeven van de ovens die voor de
productie van non-ferrometalen worden gebruikt.
Er wordt ook gebruik gemaakt van hydrometallurgische processen. Met zuren en basen (a, soms ook
Na) wordt het metaal vóór raffinage en elektrolytische winning in verscheidene soorten calcinaat, ertsen
en concentraten opgelost. Het te logen materiaal is
gewoonlijk een oxide, ofwel een oxidisch erts ofwel een
oxide dat door roosten is ontstaan. Ook worden
sommige concentraten of sommige soorten mat bij
zowel verhoogde als atmosferische druk rechtstreeks
geloogd. Enkele kopersulfide-ersten kunnen met
zwavelzuur of andere middelen worden geloogd, soms
met behulp van natuurlijke bacteriën om oxidatie en
oplossing te bevorderen, maar dit kost erg veel tijd.
Lucht, zuurstof, chloor of ijzerchloride bevattende
oplossingen kunnen aan loogsystemen worden toegevoegd om de juiste omstandigheden voor het oplossingsproces te creëren. De ontstane oplossingen
worden op een aantal manieren behandeld om de
metalen te raffineren en te winnen. De gangbare praktijk is de verarmde oplossingen waar nodig weer in de
loogfase te brengen om zuren en alkalische oplossingen
te sparen.

Droog-, roost-, sinter- en gloeiovens

3.5.7
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Oven

Gebruikte metalen

Gebruikt materiaal

Stoomspiraaldroger
Droger met gefluïdiseerd bed
Flash-droger
Draaioven

Cu en enkele andere

Concentraten

Voor drogen meeste
metalen. Voor roken ZnO.
Voor gloeien aluinaarde,
Ni en ijzerlegeringen.
Verbranding van fotografische film voor edelmetaalproductie.
Cu- en Al-schroot van olie
ontdoen
Koper en zink
Al2O3
Zink en lood

Ertsen, concentraten en
verschillende soorten
schroot en residuen

Gefluïdiseerd bed
Sintermachine met
stijgende lucht.
Sintermachine met
dalende lucht
Staalbandsintermachine
Herreshoff

Zink en lood
IJzerlegeringen, Mn, Nb.
Kwik
Molybdeen (terugwinning
van rhenium)

Opmerking

Droog-, gloei- en rookprocessen
Gebruik als verbrandingsinstallatie

Concentraten
Al(OH)3
Concentraten en secundair
materiaal
Concentraten en secundair
materiaal
Erts
Ertsen en concentraten

Gloeien en roosten
Sinteren
Sinteren
Andere toepassingen
mogelijk
Roosten, gloeien

Tabel 2

Smelt- en raffineerovens

Oven

Gebruikte metalen

Gebruikt materiaal

Gesloten hittebestendige
smeltkroezen
Open oven

Hittebestendige metalen,
speciale ijzerlegeringen
Hittebestendige metalen,
speciale ijzerlegeringen
Koper
IJzerlegeringen
Koper
Edelmetalen, koper, ijzerlegeringen

Metaaloxiden

Baiyin
Vlamboogoven
Contop/Cycloon
Vlamboogoven met
verzonken elektroden

Draaioven
Kanteldraaioven

Aluminium, lood, koper,
edelmetalen
Aluminium

Haardoven

Aluminium, koper, andere

Vanyucov
ISA Smelt/Ausmelt

Koper
Koper, lood,

QSL

Lood

Kivcet

Lood, koper

Noranda

Koper

El Teniente
TBRC
TROF
Minismelter
Hoogoven en ISF

Koper
Koper (TBRC), edelmetalen

Opmerking

Metaaloxiden
Concentraten
Concentraten, erts
Concentraten
Slak, secundaire materialen, Voor de productie van ijzerconcentraten.
legeringen worden de open,
halfopen en gesloten typen
gebruikt
Schroot en ander secundair Oxidatie en reactie met
materiaal, blisterkoper
substraat
Schroot en ander secundair Beperkt gebruik zoutvloeimateriaal
middel tot minimum
Schroot en ander secundair Smelten van Cu-concentraten
materiaal, zwartkoper
gebeurt elders in de wereld
Concentraten
Tussenproducten,
concentraten en secundaire
materialen
Concentraten en secundair
materiaal
Concentraten en secundair
materiaal
Concentraten

Concentraten
Meest secundair materiaal,
waaronder slik
Koper/lood/tin
Schroot
Lood, lood/zink, koper,
Concentraten, meest
De productie van ferroedelmetalen, ferromangaan secundair materiaal
mangaan vindt uitsluitend
met hoog koolstofgehalte
plaats in combinatie met
energieterugwinning
Inco-flash-oven
Koper, nikkel
Concentraten
Outokumpu-flash-smeltoven Koper, nikkel
Concentraten
Mitsubishi-proces
Koper
Concentraten en anoderest
Peirce Smith
Koper (convertor),
Mat en anoderest
ijzerlegeringen,
metaaloxideproductie
Hoboken
Koper (convertor)
Mat en anoderest
Outokumpu-flash-convertor Koper (convertor)
Mat
Noranda-convertor
Koper (convertor)
Mat
Mitsubishi-convertor
Koper (convertor)
Mat

Gietovens
Gebruikte metalen

Gebruikt materiaal

Opmerking

Inductie

Meeste

Schoon metaal en schroot

Geïnduceerd roeren helpt bij
het legeringsproces. Voor
sommige metalen kan een
vacuümprocédé worden
toegepast

Elektronenstraal
Draaioven

Hittebestendige metalen
Aluminium, lood

Schoon metaal en schroot
Diverse schrootkwaliteiten

Haardoven

Aluminium (primair en
secundair)

Diverse schrootkwaliteiten

Contimelt

Koper

Schachtoven

Koper

Trommel (Thomas)
Verwarmde smeltkroezen
(indirecte ketels)
Direct verwarmde smeltkroezen

Koper
Lood, zink

Koperanode, schoon
schroot en blisterkoper.
Koperkathode en schoon
schroot
Koperschroot
Schoon schroot

Edelmetalen

Schoon metaal

Voor complexe matrijzen
worden vloeimiddelen en
zouten gebruikt
De bad- of haardconfiguratie
kan variëren. Smelten of
houden
Geïntegreerd ovensysteem.
Reductiecondities
Smelten, thermische raffinage
Smelten, raffineren, legeren
Smelten, legeren
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Oven

3.5.7

Tabel 3

Huidige emissies en verbruik

Het aantal grondstoffen speelt ook een belangrijke rol
en heeft invloed op het energiegebruik, de hoeveelheid
geproduceerde residuen en de hoeveelheid gebruikte
andere materialen. Een voorbeeld is de verwijdering van
onzuiverheden als ijzer, die in slakken worden omgezet;
de hoeveelheid aanwezige onzuiverheden bepaalt de
hoeveelheid geproduceerde slak en het energiegebruik.
De emissie in het milieu hangt af van de opvang- of
uitstootbeperkende systemen die worden gebruikt. In
tabel  wordt een overzicht gegeven van het huidige
bereik dat tijdens de informatie-uitwisseling voor
enkele uitstootbeperkende processen is gemeld.

Uit tabel  blijkt dat vluchtige of niet-opgevangen
emissies een belangrijke rol spelen.

Procesgassen worden opgevangen en vervolgens in
doekfilters gereinigd om de uitstoot van stof en metaalverbindingen van bijvoorbeeld lood te beperken.
Moderne doekfilters scoren aanzienlijk beter als het
gaat om prestaties, betrouwbaarheid en levensduur.
Door middel van naverbranders en koolstofadsorptie
worden dioxines en  verwijderd.
Tabel 4

Veel processen maken gebruik van gesloten koel- en
proceswatersystemen, maar niettemin is het nog steeds
mogelijk dat zware metalen in water worden geloosd.
De methoden om het watergebruik en de afvalwaterproductie te beperken en het proceswater te behandelen, worden in hoofdstuk  aan een beoordeling onderworpen.

Gemeld bereik van huidige emissies

Uitstoot-beperkende
techniek

bestanddeel

Doekfilter, warme
EP en cycloon
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Stof (metalen
afhankelijk van
samenstelling)
Koolstoffilter
Totaal C
Naverbrander
Totaal C
(inclusief temperatuurDioxine (TEQ)
dalingvoor dioxine)
PAK (EPA)
HCN
Natte of halfdroge
SO2
wasser
Koolwaterstof
Chloor
Aluinaarde-wasser
Stof
Koolwaterstof
PAK (EPA)
Terugwinning van chloor Chloor
Geoptimaliseerde
NOx
verbranding
Brander met lage
NOx-uitstoot
Oxidatiewasser
NOx
Zwavelzuur-fabriek
dubbelcontact
gemeld als omzetting
enkelcontact
van SO2
Koeler, EP, kalk-/koolstof- PAK (EPA)
adsorptie en doekfilter Koolwater-stoffen

Gemelde emissies
minimum

maximum

<1 mg/Nm3

100 mg/Nm3

<2 mg/Nm3
<0,1 ng/Nm3
<1 µg/Nm3
<0,1 mg/Nm3
<50 mg/Nm3
<10 mgC/Nm3
<1 mg/Nm3
<1 mgC/Nm3
<20 3g/Nm3
10 mg/Nm3

99,3%
95

<100 mg/Nm3
99,7%
99,1%

0,1 mg/Nm3
20 mgC/Nm3

6 mg/Nm3
200 mgC/Nm3

Vergelijking van de beperkte en diffuse stof
belasting vanuit een primaire kopersmeltoven

Anodeproductie t/jr
Diffuse emissies
Totaal smeltoven
Daklijn smeltoven
Uitstoot rookkanaal van
primaire smeltoven
Smeltoven/zuurfabriek
Secundaire afzuigkappen

Specifieke emissie*

<20 mg/Nm3
100 mg/Nm3
5 ng/Nm3
2.500 µg/Nm3
10 mg/Nm3
250 mg/Nm3
200 mgC/Nm3
<2 mg/Nm3
20 mg/Nm3
50 mgC/Nm3
2.000 3g/Nm3
<5 mg/Nm 3
500 mg/Nm3

*) Hoeveelheid per ton geproduceerd metaal.

Tabel 5

Niet-opgevangen gassen of diffuse emissies worden
evenwel niet behandeld. Er komen ook stofemissies vrij
bij de opslag, hantering en voorbehandeling van grondstoffen waar vluchtige stofemissies eveneens een grote
rol spelen. Dit geldt zowel voor de primaire als secundaire productie, omdat het belang ervan veel groter kan
zijn dan van opgevangen en beperkte emissies. Wanneer
er veel diffuse emissies plaatsvinden, moeten installaties
zorgvuldig worden ontworpen en dient de werking van
processen nauwgezet te worden bepaald om procesgassen op te vangen en te behandelen.

Stofemissie kg/jr
Vóór extra
secundaire gasopvang (’92)

Na extra
secundaire
gasopvang (’96)

220.000

325.000

66.490
56.160

32.200
17.020

7.990
2.547

7.600
2.116

100–6.000 g/t

10–80 g/t
5–10 3g/t

500–3.000 g/t

1–16 kg/t

De productie van residuen is eveneens een belangrijke
factor in deze bedrijfstak, maar vaak kan uit de residuen metaal worden teruggewonnen en de normale
gang van zaken is dat residuen ter plekke of in andere
installaties worden gebruikt om metalen terug te
winnen. Veel van de geproduceerde slakken zijn inert
en niet uitloogbaar en worden voor talrijke civieltechnische werken gebruikt. Andere slakken, zoals zoutslak,
kunnen worden behandeld om andere bestanddelen
terug te winnen die in andere bedrijfstakken kunnen
worden gebruikt; de bedrijfstak dient er evenwel op toe
te zien dat deze terugwinningswerkzaamheden aan
hoge milieueisen voldoen.
Belangrijkste conclusies met betrekking tot de
beste beschikbare technieken

Dankzij de informatie-uitwisseling tijdens de voorbereiding van het -document voor de productie van
non-ferrometalen konden er conclusies worden getrokken omtrent de beste beschikbare technieken voor de
productie en de bijbehorende processen. Voor een volledig begrip van deze technieken en de bijbehorende
processen en emissies moeten derhalve de desbetreffende
delen in elk van de hoofdstukken worden geraadpleegd.
Tabel 6

De belangrijkste bevindingen worden hieronder
samengevat.
Voorafgaande/ondersteunende activiteiten
Procesbeheer, supervisie en controle op de processen en
de uitstootbeperkende systemen zijn van groot belang.
Een goede opleiding en instructie en motivering van de
operators zijn eveneens belangrijk, met name ter
preventie van milieuverontreiniging. Goede technieken
voor de verwerking van grondstoffen kunnen diffuse
emissies voorkomen. Andere belangrijke technieken
zijn:
• Het beschouwen van de gevolgen voor het milieu
van een nieuw proces of nieuwe grondstof tijdens de
vroegste fasen van het project, waarbij vervolgens
met regelmatige tussenpozen herzieningen plaatsvinden.
• Een zodanig ontwerp van het proces dat het de
verwachte hoeveelheid grondstof aankan. Er kunnen
zich bijvoorbeeld ernstige problemen voordoen als
de gasvolumes te groot zijn of als het energiegebruik
van het materiaal hoger is dan verwacht. De
ontwerpfase is het meest kostenefficiënte tijdstip om
verbeteringen in de totale milieuprestatie aan te
brengen.

Overzicht van grondstoffen en verwerkingstechnieken

Grondstof

Metaal-groep

Hanterings-methode Opslagmethode

Concentraten

Alle – bij stofvorming Gesloten transportbanden of pneumatisch transport
Alle – zonder stofAfgedekte
vorming
transportbanden
Fijnkorrelig materiaal
Hitte-bestendige
Gesloten transport(bijv. metaalpoeder)
metalen
banden of pneumatisch transport.
Afgedekte transportbanden
Secundaire grondstoffen: Alle – grote onderLaadmachine
delen
Alle – kleine
Laadbakken
onderdelen

Vloeimiddelen

Gesloten of geperst

Overdekte opslag
Afgesloten vaten,
bakken en trechters

Voorkomen van
water-verontreiniging
en diffuse
luchtemissies

Open

Voorkomen van
water-verontreiniging
Overdekte gedeelten of reacties met water.
Olieafscheiding van
de krul
Afgesloten bij stofvorming
Afgesloten gebouw
Voorkomen van
water-verontreiniging

Overdekte opslagruimte
Overdekte opslag
(zonder stofvorming)

Gecertificeerde
opslag.
Terreinen met wallen
Procesgassen
Alle
Hangende pijpleiding. Gecertificeerde
Pijpleiding met
opslag
verminderde druk
(chloor, CO)
Oplosmiddelen
Cu-, Ni- en Zn-groep, Hangende pijpleiding Vaten, tanks
edelmetalen, Koolstof Handmatig
Producten – kathoden, Alle
Afhankelijk van de
Open betonnen
walsdraad, knuppels,
omstandigheden
terreinen of
gietblokken, koek, enz.
overdekte opslag
Procesresiduen voor
Alle
Afhankelijk van de
Open, overdekt of
terugwinning
omstandigheden
gesloten afhankelijk
van de stofvorming en
de reactie met water
Stortafval (bijv. ovenAlle
Afhankelijk van de
Open, overdekte of
voering)
omstandigheden
gesloten gedeelten
of afgedicht (vaten)
afhankelijk van het
materiaal

Ventileren van
drukleidingen
Toezicht op druk
verlies, alarm voor
toxische gassen
Ontluchting van
drukleidingen
Passend afvoersysteem
Passend afvoersysteem

Passend afvoersysteem
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Alle – bij stofvorming Gesloten transportbanden of pneumatisch transport
Alle – zonder stofAfgedekte transportvorming
banden
Vaste brandstof & cokes Alle
Afgedekte transportbanden (zonder
stofvorming)
Vloeibare brandstof
Alle
Hangende pijpleiding
en LPG

Voorkomen van
water-verontreiniging

3.5.7

Alle – fijn materiaal

Afgesloten gebouw

Opmerkingen

• Een audit trail voor het ontwerp en de besluitvorming om te laten zien op welke wijze verschillende
processen en uitstootbeperkende opties werden
bekeken.
• Planning met betrekking tot de ingebruikname van
een nieuwe of gewijzigde inrichting.
Tabel  geeft een overzicht van de technieken voor de
opslag en hantering van grondstoffen op basis van het
type en de eigenschappen van het materiaal.
Het ovenontwerp, het gebruik van geschikte voorbehandelingsmethoden en de procesbesturing werden als
belangrijke beste beschikbare technieken beschouwd.
Het mengen van grondstoffen om het proces te optimaliseren voorkomt dat ongeschikt materiaal wordt
gebruikt en zorgt voor een maximaal procesrendement.
Bemonstering en analyse van toevoermaterialen en de
scheiding van bepaalde materialen spelen hierbij een
belangrijke rol.
Een goed ontwerp, onderhoud en toezicht zijn van
belang voor alle procesfasen en uitstootbeperkende
maatregelen. De bemonstering van en de controle op
uitstoot in het milieu moet volgens nationale of internationale standaardmethoden worden uitgevoerd.
Monitoring van belangrijke parameters die voor de
controle op het proces of de beperking van de uitstoot
kunnen worden gebruikt, is nodig. Als dat uitvoerbaar
is, moet voor de hoofdparameters continue montoring
worden toegepast.

3.5.7

Procesbesturing/-beheersing
Procesbesturingstechnieken die ontworpen zijn om
parameters als temperatuur, druk, gascomponenten en
andere kritische procesparameters te meten en optimaal te houden, worden als beste beschikbare technieken beschouwd.
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De grondstoffen worden bemonsterd en geanalyseerd
om controle uit te oefenen op de installatiecondities.
De verschillende toevoermaterialen moeten goed
worden gemengd om een optimaal omzettingsrendement te bewerkstelligen en emissie en uitval terug te
dringen.
Door weeg- en doseersystemen voor de toevoer toe te
passen en microprocessoren te gebruiken om de materiaaltoevoersnelheid, kritische proces- en verbrandingsomstandigheden en gastoevoegingen te regelen, kan
het proces worden geoptimaliseerd. Hiertoe kunnen
verschillende parameters worden gemeten en voor
kritische parameters kan een alarm worden ingesteld:
• On-line monitoring van temperatuur, ovendruk (of
onderdruk) en gasvolume of –debiet.
• Monitoring van gasvormige bestanddelen (, ,
, stof, x, enz.).
• On-line monitoring van trillingen om verstoppingen
en mogelijke apparatuurdefecten op te sporen.

• On-line monitoring van de stroom en het voltage in
elektrolytische processen.
• On-line monitoring van emissies om kritische parameters te sturen.
• Monitoring en regeling van de temperatuur in smeltovens om metaal- en oxiderook door oververhitting
te voorkomen.
Operators, technici en anderen moeten voortdurend
worden opgeleid en beoordeeld als het gaat om het
gebruik van bedieningsinstructies, de toepassing van de
moderne controletechnieken en het belang van een
alarm en de acties die moeten worden ondernomen
wanneer het alarm afgaat.
Optimalisering van het toezicht om het voorgaande tot
zijn recht te laten komen en om de betrouwbaarheid
van de operator op peil te houden.
Opvang van gas en beperking van de uitstoot
Bij de gebruikte rookopvangsystemen moeten afdichtsystemen voor de ovens of reactoren worden gebruikt
en moet er voor een verminderde druk worden gezorgd
om lekken en diffuse emissie te voorkomen. Er moet
gebruik worden gemaakt van systemen voor afdichting
van de ovens of afzuigkappen, bijvoorbeeldtoevoeging
van materiaal door de electrode, toevoeging door
middel van blaaspijpen of lansen en het gebruik van
stevige draaikleppen op toevoersystemen. Secundaire
rookopvang is duur en verbruikt veel energie, maar is
bij sommige ovens noodzakelijk. Het gebruikte
systeem moet een intelligent systeem zijn dat de rookafzuiging kan afstemmen op de bron en de duur van de
rookontwikkeling.
Voor de verwijdering van stof en bijbehorend metaal
kunnen in het algemeen het best doekfilters (na
warmteterugwinning of gaskoeling) worden gebruikt,
mits deze slijtvast zijn, de deeltjes hiervoor geschikt zijn
en er permanente monitoring is om defecten op te
sporen. Moderne filterdoeken (bijv. membraanfilter)
zijn kwalitatief aanzienlijk beter als het gaat om prestaties, betrouwbaarheid en levensduur en zorgen daarom
voor kostenbesparing op de middellange termijn. Zij
kunnen in bestaande installaties worden gebruikt en
tijdens het onderhoud worden aangebracht. Zij hebben
detectiesystemen voor scheuren in de zakken en
methoden voor on-line reiniging.
Voor kleverig of schurend stof kunnen natte elektrostatische precipitators of gaswassers effectief zijn mits deze
voor de toepassing geschikt zijn.
Tijdens de behandeling van gas voor de smelt- of
verbrandingsfase moet zwaveldioxide worden verwijderd en/of naverbranding plaatsvinden als dit noodzakelijk wordt geacht om problemen met de lokale,
regionale of globale luchtkwaliteit of te voorkomen of
als er dioxines aanwezig kunnen zijn.

Preventie en vernietiging van dioxines
Wat betreft vele van de pyrometallurgische processen
waarbij non-ferrometalen worden geproduceerd, moet
gekeken worden naar de aanwezigheid van dioxines of
de vorming ervan tijdens het proces. Specifieke voorbeelden worden genoemd in de hoofdstukken over de
afzonderlijke metaalgroepen en in deze gevallen
worden de onderstaande technieken beschouwd als de
beste beschikbare technieken om dioxinevorming te
voorkomen en eventueel aanwezige dioxines te vernietigen. Deze technieken kunnen in combinatie worden
gebruikt. Van bepaalde non-ferrometalen wordt
gemeld dat zij de de-novo-synthese katalyseren en soms
is het nodig een schoon gas te hebben alvorens de
uitstoot verder kan worden beperkt.
• Kwaliteitscontrole van het toegevoerde schroot
afhankelijk van het gebruikte proces. Het gebruik
van het juiste toevoermateriaal voor de specifieke
oven of het specifieke proces. De kans op dioxinevorming kan worden verkleind door een selectie- en
sorteringsprocedure waarmee kan worden voorkomen dat materiaal wordt toegevoegd dat is verontreinigd met organische stoffen of precursoren.
• Het gebruik van deugdelijk ontworpen en functionerende naverbranders en een snelle afkoeling van de
hete gassen tot <°.
• Zorgen voor optimale naverbrandingscondities.
Indien nodig, injectie van zuurstof in het bovenste
deel van een oven om de ovengassen volledig te laten
verbranden.
• Adsorptie aan actieve kool in een reactor met een
vast of bewegend bed door injectie in de gasstroom
en verwijdering als filterstof.
• Uiterst efficiënte stofverwijdering, bijvoorbeeld keramische filters, zeer doeltreffende doekfilters of de
gasreinigingsketen voor een zwavelzuurfabriek.
• Het gebruik van een katalytische oxidatiefase of
doekfilters met katalytische coating.
• De behandeling van opgevangen stof in ovens met
een hoge temperatuur om dioxines te vernietigen en
metalen terug te winnen.

Er zijn uitzonderingen. Zo werd de meerpuntstoevoer
van aluinaarde naar centrale voorbakcellen voor
primair aluminium als beste beschikbare techniek
aangewezen, evenals het gebruik van afgedichte ovens
bij de productie van enkele ijzerlegeringen om de
opvang van gas met een hoge calorische waarde mogelijk te maken. Voor primair koper wordt de haardoven
niet als Beste Beschikbare Techniek beschouwd.
Andere belangrijke factoren zijn het mengen van de
grondstoffen, procesbesturing en –beheer en rookopvang. Voor de keuze van een nieuw of gewijzigd proces
werd de volgende hiërarchie vastgesteld:
• Thermische of mechanische voorbehandeling van
secundair materiaal om de organische verontreiniging van de toegevoerde stoffen tot een minimum
terug te brengen.
• Het gebruik van afgedichte ovens of andere proceseenheden om diffuse emissies te voorkomen en
warmteterugwinning en de opvang van procesgassen
voor andere toepassingen (bijv.  als brandstof en
 als zwavelzuur) of voor beperking van de uitstoot
mogelijk te maken.
• Het gebruik van halfafgedichte ovens wanneer afgedichte ovens niet beschikbaar zijn.
• Minimalisering van de verplaatsing van materiaal
van het ene proces naar het andere.
• Waar een dergelijke verplaatsing onvermijdelijk is,
worden voor gesmolten materialen bij voorkeur
transportgoten en geen kroezen gebruikt.
• In sommige gevallen kunnen bepaalde secundaire
materialen niet worden teruggewonnen wanneer er
uitsluitend technieken worden gebruikt waarmee de
verplaatsing van gesmolten materiaal wordt vermeden; de genoemde secundaire materialen komen dan
in de afvalstroom terecht. In deze gevallen komt
secundaire of tertiaire rookopvang in aanmerking,
zodat deze materialen kunnen worden teruggewonnen.
• Een zodanig ontwerp van afzuigkappen en leidingen
dat de rook bij het transport en het aftappen van
hete metalen, matten of slakken kan worden opgevangen.
• Het kan nodig zijn dat de oven of reactor wordt
omsloten om te voorkomen dat er rook in de atmosfeer terechtkomt.
• Wanneer primaire afzuiging en omhulling waarschijnlijk niet doeltreffend zijn, kan de oven volledig
worden afgesloten en de ventilatielucht door middel
van afzuiging naar een passend behandelings- en
afvoersysteem worden overgebracht.
• Maximaal gebruik van de energie-inhoud van
sulfideconcentraten.

De emissieconcentraties bij gebruik van de bovenstaande technieken variëren van <, tot , ng/m
 afhankelijk van de toevoer, de smeltprocessen en
de technieken of combinatie van technieken die voor
de verwijdering van dioxine worden gebruikt.
Metallurgische processen
Voor de diverse installaties is een groot aantal grondstoffen beschikbaar en dit betekent dat er wat betreft
de meeste metaalgroepen verscheidene metallurgische
productieprocessen bestaan die als beste beschikbare
technieken beschouwd kunnen worden.
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In veel gevallen wordt de proceskeuze bepaald door de
grondstoffen, zodat het type oven voor deze technieken
slechts van weinig belang is, mits de oven voor de
gebruikte grondstoffen ontworpen is en waar mogelijk
energieterugwinning plaatsvindt.

3.5.7

De grondstoffen kunnen verschillen als het gaat om het
aantal bestanddelen of de fysische toestand van
sommige bestanddelen zoals de omvang en fysische
eigenschappen van het geproduceerde stof. Deze
moeten lokaal worden beoordeeld.

Uitstoot in lucht
De uitstoot in lucht vindt plaats in de opslag- en overslag-, voorbehandelings-, pyrometallurgische en hydrometallurgische fase. Materiaalverplaatsing is bijzonder
belangrijk. Uit verstrekte gegevens is gebleken dat
diffuse emissies in veel processen een belangrijke rol
spelen en dat deze emissies veel omvangrijker kunnen
zijn dan de opgevangen en beperkte uitstoot. In deze
gevallen kan het milieueffect worden verminderd door
de hiërarchie van gasopvangtechnieken te volgen voor
de opslag en de hantering van materialen, voor de reactoren of ovens en voor de plaatsen waar materiaal
wordt verplaatst. Mogelijke diffuse emissies moeten in
alle fasen van procesontwerp en -ontwikkeling worden
bekeken. De hiërarchie van de gasopvang in alle
procesfasen is:
• Procesoptimalisering en minimalisering van de
uitstoot;
• Afgedichte reactoren en ovens;
• Gerichte rookopvang;
Rookopvang aan de daklijn verslindt energie en mag
slechts als laatste redmiddel worden toegepast.
In de tabel  wordt een overzicht gegeven van de mogelijke bronnen voor de uitstoot in lucht; tevens worden
daarin de preventie- en behandelingsmethoden beoordeeld. De uitstoot in lucht wordt op basis van afgevangen emissies weergegeven. Daarmee samenhangende
emissies worden vermeld als dagelijkse gemiddelden
gebaseerd op permanente monitoring tijdens de
bedrijfsperiode. Wanneer permanente monitoring niet
haalbaar is, wordt het gemiddelde van de bemonsteringsperiode genoemd. Er wordt uitgegaan van standaardcondities:  , , kPa, gemeten zuurstofgehalte en droog gas zonder verdunning van de gassen.
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Zwavelopvang is een belangrijke vereiste voor het roosten of smelten van sulfidehoudende ertsen of concentraten. Het bij het proces ontstane zwaveldioxide wordt
opgevangen en kan worden teruggewonnen als zwavel,
gips (als er geen sprake is van cross-media-effecten) of
zwaveldioxide of kan worden omgezet in zwavelzuur.
Welk proces wordt gekozen, hangt af van het bestaan
van lokale markten voor zwaveldioxide. De productie
van zwavelzuur in een zwavelzuurfabriek met dubbelcontact-procédé met minimaal vier trappen of in een
enkelcontact-fabriek waarbij uit het restgas gips wordt
vervaardigd en een moderne katalysator wordt
gebruikt, wordt als beste beschikbare techniek
beschouwd. Het ontwerp van de fabriek is afhankelijk
van de concentratie zwaveldioxide die in de roost- of
smeltfase wordt geproduceerd.

Tabel 7

Overzicht van bronnen en opties voor
behandeling/uitstootbeperking

Procesfase

Bestanddeel in
afvoergas

Behandelingsmethode

Op- en overslag
van materiaal

Stof en metalen

Correcte opslag, verwerking en verplaatsing.
Indien nodig stofopvang
en doekfilter
Proceswerking. Gasopvang en doekfilter
Naverbrander, toevoeging van adsorptiemiddel
of actieve koolstof
Gasopvang, gasreiniging
in doekfilter, warmteterugwinning
Indien nodig naverbrander
Zwavelzuurfabriek (voor
sulfidehoudende ertsen) of
gaswasser
Gasopvang, koeling en
doekfilter
Gaswasser
Naverbrander
Gasopvang en hergebruik, chemische natte
wasser
Gesloten proces, terugwinning en hergebruik.
Naverbrander en stofverwijdering in doekfilter
voor restgas

Vergruizen, drogen Stof en metalen
Sinteren/roosten
VOS, dioxines
Smelten
Omzetten
Thermische raffinage Stof en metaalverbindingen
Koolmonoxide
Zwaveldioxide

Slakbehandeling

Stof en metalen

Zwaveldioxide
Koolmonoxide
Logen en chemische Chloor
raffinage
Carbonyl-raffinage

Koolmonoxide
Waterstof

Extractie met
oplosmiddel

VOS (hangt af van
het gebruikte oplosmiddel en moet lokaal
worden vastgesteld
om het mogelijke
gevaar te beoordelen)
Thermische raffinage Stof en metalen
Zwaveldioxide
Elektrolyse van
Fluoride, chloor, PFK’s
gesmolten zout
Elektrodebakken,
grafitisering

Stof, metalen, SO2,
fluoride, PAK’s, teer

Productie van
metaalpoeder
Poederproductie

Stof en metalen

Reductie bij hoge
temperatuur
Elektrolytische
winning

Waterstof

Smelten en gieten

Stof en metalen
VOS, dioxines
(organische toevoer)

Stof, ammoniak

Chloor
Zuurnevel

Insluiting, gasopvang,
terugwinning van oplosmiddel. Indien nodig
koolstofadsorptie

Gasopvang en doekfilter
Indien nodig gaswasser
Proceswerking. Gasopvang, gaswasser
(aluinaarde) en doekfilter
Gasopvang, condensator
en EP, naverbrander of
aluinaardewasser en
doekfilter.
Indien nodig gaswasser
voor SO2
Gasopvang en doekfilter
Gasopvang en -terugwinning.
Gaswasser in zuur milieu
Gesloten proces, hergebruik
Gasopvang en hergebruik. Natte wasser.
Ontnevelaar
Gasopvang en doekfilter
Naverbrander (koolstofinjectie)

N.B.: Voor stofvang met een doekfilter kan het nodig zijn hete deeltjes te
verwijderen om brand te voorkomen. In een gasreinigingssysteem vóór een
zwavelzuurfabriek of voor natte gassen wordt een hete elektrostatische
precipitator gebruikt.

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van
de emissieniveaus bij gebruik van uitstootbeperkende
systemen die voor de non-ferrometaalprocessen als de
beste beschikbare technieken worden beschouwd.
Nadere bijzonderheden worden genoemd in de conclusies omtrent deze technieken in de hoofdstukken over
de specifieke metaalgroepen.
Tabel 8

Emissies in lucht bij gebruik van de beste
beschikbare technieken

Uitstoot-beperkende
Doekfilter

Koolstof- of biofilter
Naverbrander (inclusief temperatuurdaling voor verwijdering van
dioxine)

Geoptimaliseerde verbrandingscondities
Natte EP
Keramische filter

Bijbehorende waarden
mg/Nm3

Stof 1–5
Metalen – afhankelijk van
stofsamenstelling
Totaal organisch C <20 mg/Nm3
Totaal organisch C <5–15 mg/Nm3
Dioxine <0,1 – 0,5 ng/Nm3 TEQ
PAK (OSPAR 11) <200 µgCNm3
HCN <2 mg/Nm3

Opmerking
Hangt af van eigenschappen van
het stof
Fenol <0,1 mg/Nm3
Ontworpen voor gasvolume.
Er zijn andere technieken beschikbaar
om de hoeveelheid dioxine verder
terug te dringen, en wel door middel
van koolstof-/kalkinjectie en katalytische reactoren/filters

Totaal organisch C <5–50 mg/Nm3
Stof <5 mg/Nm3

Natte of halfdroge alkalische wasser SO2 <50–200 mg/Nm3
Teer <10 mg/Nm3
Chloor <2 mg/Nm3
Aluinaarde-wasser
Stof 1–5 mg/Nm3
Koolwaterstof <2 mg/Nm3
PAK (OSPAR 11) <200 µgC/Nm3
Terugwinning van chloor
Chloor <5 mg/Nm3
NOx <100 mg/Nm3

Lage NOx-brander
oxyfuel brander

<100 mg/Nm3
<100–300 mg/Nm3

Zwavelzuurfabriek

>99,7% omzetting (dubbelcontact)
>99,1% omzetting (enkelcontact)

Koeler, EP, kalk-/koolstofadsorptie
en doekfilter

PAK (OSPAR 11) <200 µgC/Nm3
Koolwaterstoffen (vluchtig)
<20 mgC/Nm3
Koolwaterstoffen (gecondenseerd)
<2 mgC/Nm3

Chloor wordt hergebruikt. Mogelijk
onopzettelijke diffuse emissies
Bij gebruik van salpeterzuur – terugwinning gevolgd door verwijdering of
sporen
Hogere waarden hangen samen met
zuurstofverrijking ter vermindering
van het energiegebruik. In deze
gevallen worden gasvolume en
emissievrachten teruggedrongen
Inclusief kwikwasser met gebruik van
Boliden/Norzink-proces of thiosulfaatwasser Hg <1 ppm in geproduceerd
zuur

N.B.: Uitsluitend opgevangen emissies. Daarmee samenhangende emissies worden vermeld als dagelijkse gemiddelden
gebaseerd op permanente monitoring tijdens de bedrijfsperiode en standaardcondities van 273 K, 101,3 kPa, gemeten zuur-

3.5.7

Oxidatiewasser

Hangt af van eigenschappen, bijv.
stof, vochtigheid of hoge temperatuur

stofgehalte en droog gas zonder verdunning van de gassen met lucht. Wanneer permanente monitoring niet haalbaar is, wordt
het gemiddelde van de bemonsteringsperiode genoemd. Bij het ontwerpen van het uitstootbeperkende systeem zal rekening
worden gebruikt. Voor sommige bestanddelen kunnen de verschillen in ruwgasconcentraties tijdens ladingsgewijze processen
de prestaties van het uitstootbeperkende systeem negatief beïnvloeden.
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worden gehouden met de eigenschappen van het gas en stof en bij de toepassing ervan zal de juiste bedrijfstemperatuur

Bij de chemische behandeling van metaaloplossingen
of bij diverse metallurgische processen worden
verscheidene specifieke reagentia gebruikt. Enkele van
de verbindingen, bronnen en behandelingsmethoden
voor de gassen die bij gebruik van deze reagentia
ontstaan, worden hieronder vermeld:
Tabel 9

Overzicht van chemische behandelingsmethoden
voor enkele gasvormige bestanddelen

Gebruikt proces/reagens

Bestanddeel in afvoergas

Behandelingsmethode

Gebruik van arseen- of antimoonoxide (raffinage van Zn/Pb)
Pek, enz.

Arsine/stibine

Wassen met permanganaat

Teer en PAK

Oplosmiddelen, VOS

VOS, stank

Zwavelzuur (+ zwavel in brandstof
of grondstof)
Koningswater
Chloor, HCl
Salpeterzuur

Zwaveldioxide

Naverbrander, condensator en EP of droog
absorptiemiddel
Insluiting, condensatie. Actieve koolstof,
biofilter
Nat- of halfdroogwasser. Zwavelzuurfabriek

NOCl, NOx
Cl2
NOx

Na of KCN
Ammoniak
Ammoniumchloride
Hydrazine

HCN
NH3
Aërosol
N2H4 (mogelijk kankerverwekkend)

Natriumboorhydride

Waterstof (explosiegevaar)

Mierenzuur
Natriumchloraat/HCl

Formaldehyd
Cl2-oxiden (explosiegevaar)

Gaswasser met natriumhydroxide
Gaswasser met natriumhydroxide
Oxideren en absorberen, recycleren,
gaswassysteem
Oxideren met waterstofperoxide of hypochloriet
Terugwinning, gaswassysteem
Terugwinning door sublimeren, gaswassysteem
Gaswasser of actieve koolstof
Indien mogelijk bij PGM-verwerking vermijden
(met name Os, Ru)
Gaswasser met natriumhydroxide
Beheersing van procesresultaat

3.5.7

Uitstoot in water
De uitstoot in water is afkomstig uit een aantal bronnen. Afhankelijk van de bron en de aanwezige bestanddelen kunnen diverse beperkings- en behandelingsopties worden toegepast. In het algemeen kan het
afvalwater oplosbare en niet-oplosbare metaalverbindingen, olie en organisch materiaal bevatten. De
volgende tabel geeft een overzicht van de mogelijke
soorten afvalwater, de geproduceerde metalen en de
beperkings- en behandelingsmethoden.
Tabel 10

Overzicht van de beste beschikbare technieken
voor afvalwaterstromen
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Bron van afvalwater

Bijbehorend proces

Beperkingsmethoden

Behandelingsmethoden

Proceswater

Aluinaardeproductie
Loodzwavelzuuraccu-breuk
Beitsen
Koeling in oven voor
meeste metalen
Elektrolytkoeling voor Zn

Voor zover mogelijk terug
in het proces

Neutraliseren en neerslaan
Elektrolyse

Gebruik van afgedicht of
luchtkoelingssysteem
Systeembewaking om
lekken op te sporen.
Bezinking
Gesloten koelsysteem

Bezinken

Koelwater (indirecte
koeling)

Koelwater (directe koeling) Al-, Cu-, Zn-gietstukken
Koolstofelektroden
Slak-granulatie
Cu, Ni, Pb, Zn, edelmetalen, ijzerlegeringen
Elektrolyse
Cu, Ni, Zn

Bezinken
Indien nodig neerslaan
Bezinken
Indien nodig neerslaan
Neutraliseren en neerslaan

Hydro-metallurgie (spuien) Zn, Cd

Afgedicht systeem
Elektrolytische winning uit
weggevloeid elektrolyt
Afgedicht systeem

Uitstoot-beperkend
systeem (spuien)

Indien mogelijk hergebruik
van zwakzuurstromen

Bezinken
Indien nodig neerslaan
Bezinken
Indien nodig neerslaan

Goede opslag van grondstoffen en preventie van
diffuse emissies

Bezinken
Indien nodig neerslaan
Filtreren

Oppervlakte-water

Natte wasser
Natte EP’s en gaswassers
voor zuurbereidingsinstallaties
Alle

Met behulp van afvalwaterzuiveringssystemen zoals
sedimentatie en mogelijk filtratie kunnen metalen
maximaal worden verwijderd. Afhankelijk van de
aanwezige metalen kunnen als reagentia voor het neerslaan hydroxide, sulfide of een combinatie daarvan
worden gebruikt. Ook is het in veel gevallen mogelijk
behandeld water te hergebruiken.
Tabel 11

Procesresiduen
In diverse procesfasen ontstaan residuen, die sterk
afhankelijk zijn van de bestanddelen van de grondstoffen. Ertsen en concentraten bevatten allerlei andere
metalen dan het metaal dat men primair op het oog
heeft. De processen zijn erop gericht een zuiver metaal
te krijgen en andere waardevolle metalen eveneens
terug te winnen.

Voorbeeld van emissies in water bij gebruik van
de beste beschikbare technieken

Hoofdbestanddelen [mg/l]
Cu
Proces- <0,1
water

Pb
<0,05

As
<0,01

Ni
<0,1

Cd
<0,05

Zn
<0,15

N.B.: De bijbehorende emissies in water zijn gebaseerd op een gekwalificeerd steekproefmonster of een samengesteld monster over 24 uur.
In hoeverre het afvalwater wordt gezuiverd hangt af van de bron en de
metalen in het afvalwater.

Tabel 12

Overzicht van residuen en opties om ze te behandelen

Bron van de
residuen

Bijbehorende
metalen

Verwerking van grond- Alle metalen
stoffen,enz.
Smeltoven
Alle metalen

IJzerlegeringen
Cementeeroven
Raffineerovens

Slakbehandeling
Gietoven

Cu
Cu
Pb
Edelmetalen
Cu en Ni
Alle metalen

Elektrolytische winning Zn, Ni, Co, edelmetalen
Elektrolyse van
Al
gesmolten zout

Uitlogen

Na en Li
Hg
Zn, Cd
Zn
Cu
Ni/Co

Zwavelzuurfabriek

Ovenvoering
Malen, vergruizen
Beitsen
Droge uitstootbeperkende systemen
Natte uitstootbeperkende systemen
Waterzuiveringsslib

Alle metalen
Koolstof
Cu, Ti
Meeste – met gebruik
van doekfilters of EP’s
Meeste – met gebruik
van gaswassers of
natte EP’s
Meeste

Ontsluiting

Aluinaarde

Stof, schuim

Toevoer naar het hoofdproces

Slak

Bouwmateriaal na slakbehandeling Schuurmiddelenindustrie
Een gedeelte van het slak kan worden
gebruikt als hittebestendig materiaal, bijv.
slak die ontstaat bij de productie van
chroom
Rijke slak
Grondstof voor andere ijzerlegeringsprocessen
Slak
Recycling naar smeltoven
Slak
Recycling naar smeltoven
Schuim
Terugwinning van andere waardevolle
metalen
Schuim en slak
Interne recycling
Gereinigd slak
Bouwmateriaal. Productie van mat
Schuim
Terug in het proces na behandeling
Slak en zoutslak
Terugwinning van metaal, zout en
ander materiaal
Weggevloeid elektrolyt Terugwinning van Ni
Anoderestanten
Terug naar convertor
Anodeslik
Terugwinning van edelmetalen
Verbruikt elektrolyt
Hergebruik in uitloogproces
Afgewerkt bekledingsmateriaal
Overtollige badvloeistof
Anoderesten
Celmateriaal
Residuen (Hollines)
Residuen
Ferrietresiduen

Brandstof of verwijdering
Verkoop als elektrolyt
Terugwinning

Schrootijzer na reiniging
Hergebruik in proces
Terug naar proces
Veilige verwijdering, hergebruik van
afvalloog
Residuen
Veilige verwijdering
Cu/Fe-residuen
Terugwinning, verwijdering
Katalysator
Regeneratie
Zuur slib
Veilige verwijdering
Zwak zuur
Uitloging, verwijdering
Hittebestendig
Gebruik als verslakkingsmiddel, verwijdering
Koolstof- en grafietstof Gebruik als grondstof in andere processen
Verbruikt zuur
Terugwinning
Filterstof
Terug naar proces
Terugwinning van andere metalen
Filterslib
Terug naar proces of terugwinning van
andere metalen (bijv. Hg)
Verwijdering
Hydroxide- of sulfideslib Veilige verwijdering, hergebruik
Hergebruik
Rode modder
Veilige verwijdering, hergebruik van afvalloog
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Destillatie

Behandelingsopties

3.5.7

Elektrolytische raffinage Cu

Residu

Deze andere metalen zijn vaak geconcentreerd in de
procesresiduen en deze residuen zijn op hun beurt weer
de grondstof voor andere processen om metalen terug
te winnen. In de tabel  wordt een overzicht gegeven
van enkele procesresiduen en de opties die er bestaan
om ze te behandelen.

• Het gebruik van kunststof in sommige grondstoffen
als brandstof, mits er geen hoogwaardige kunststof
kan worden teruggewonnen en er geen - en
dioxine-uitstoot plaatsvindt
• Indien haalbaar het gebruik van hittebestendige
lichtgewichtmaterialen

Filterstof kan binnen dezelfde inrichting worden gerecycleerd of worden gebruikt voor de terugwinning van
andere metalen in andere non-ferrometaalinstallaties,
door een derde of voor andere toepassingen.

Mate van overeenstemming en aanbevelingen
voor toekomstige werkzaamheden

Residuen en slakken kunnen worden behandeld om
waardevolle metalen terug te winnen en de residuen
geschikt te maken voor andere toepassingen, bijv. als
bouwmateriaal. Sommige bestanddelen kunnen in
verkoopbare producten worden omgezet.
Residuen die bij waterzuivering ontstaan, kunnen
waardevolle metalen bevatten en in sommige gevallen
worden gerecycleerd.
De bevoegde instantie en de exploitant dienen erop toe
te zien dat de terugwinning van residuen door derden
volgens strenge milieunormen plaatsvindt en geen
negatieve cross-media-effecten met zich brengt.
Toxische verbindingen
De specifieke toxiciteit van sommige verbindingen die
kunnen worden uitgestoten (en de milieueffecten en
gevolgen ervan) varieert per groep. Sommige metalen
hebben toxische verbindingen die gedurende het
proces kunnen vrijkomen en waarvan de uitstoot dus
moet worden beperkt.

3.5.7
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Energieterugwinning
In de meeste gevallen kan voor of na de beperking van
de uitstoot energie worden teruggewonnen, maar
lokale omstandigheden zijn belangrijk. Het kan
bijvoorbeeld voorkomen dat er geen afzetmarkt voor de
teruggewonnen energie is. De conclusies met betrekking tot de beste beschikbare technieken bij energieterugwinning zijn:
• Opwekking van stoom en elektriciteit uit de warmte
die in afvalgasketels vrijkomt
• Het gebruik van de reactiewarmte om concentraten
te smelten of te roosten of schroot in een convertor
te smelten
• Het gebruik van warme procesgassen om toevoermaterialen te drogen
• Voorverwarming van een ovenlading met behulp van
de energie uit ovengassen of warme gassen uit een
andere bron
• Het gebruik van recuperatiebranders of voorverwarming van verbrandingslucht
• Het gebruik van het geproduceerde  als stookgas
• De verwarming van loogvloeistof met warme procesgassen of -vloeistoffen

Dit -document heeft veel bijval gekregen van de
 en deelnemers aan de de vergadering van het
informatie-uitwisselingsforum (). Kritische opmerkingen hadden voornamelijk betrekking op ontbrekende informatie en presentatieaspecten (er werd
verzocht meer emissie- en verbruiksniveaus bij gebruik
van de beste beschikbare technieken in de samenvatting op te nemen).
Aanbevolen wordt dit document over vier jaar te
herzien. De gebieden waarop extra inspanningen
moeten worden verricht om tot deugdelijke basisinformatie te komen, zijn vooral diffuse emissies en
tevens specifieke emissie- en verbruiksgegevens, procesresiduen, afvalwater en aspecten die te maken hebben
met het midden- en kleinbedrijf. Hoofdstuk  bevat
verdere aanbevelingen.

3.5.8

Raffinaderijen

3.5.8.1

Oplegnotitie

Inleiding

Status en reikwijdte oplegnotitie
Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener
te ondersteunen bij de toepassing van het  referentie document () voor de aardolie- en gasraffinaderijen ).
Deze oplegnotitie is uitsluitend van toepassing op de
olieraffinage. Activiteiten van de aardgaswinning
worden in een aparte oplegnotitie behandeld.
In deze oplegnotitie worden het toepassingsgebied van
de , de veranderingen in de Nederlandse regelgeving en de relatie tussen deze  en andere relevante
regelgeving beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met de 
gelezen worden.
Status BREF
De  heeft een vergelijkbare status als de NeR en
,  of  aanbevelingen; er mag alleen
gemotiveerd van worden afgeweken (voor meer informatie wordt verwezen naar de NeR (hoofdstuk .) en
het Handboek -vergunningverlening). Tenzij in de
 raffinaderijen wordt verwezen naar een andere
, is toetsing aan deze  voldoende ).
In deze  komen split views voor. Split views
worden nader uitgelegd in het kopje ‘Indeling en
inhoud van de ’. In tabel  is een overzicht van de
split views gepresenteerd.
Toepassingsgebied

)

Dit is de officiële titel van de 
De  raffinaderijen voldoet als toetsingsdocument. Wel is
het zo dat  specifiek is voor elke locatie en dat andere documenten erbij gehaald kunnen worden bij het bepalen van
 op lokaal niveau. U kunt hierover de site van InfoMil raadplegen (www.infomil.nl).

Indeling en inhoud van de BREF

De  is ingedeeld in zeven hoofdstukken:
 Algemene informatie
 Toegepaste processen en technieken
 Actuele verbruik- en emissiecijfers
 Mogelijk toepasbare technieken bij het bepalen van
de best beschikbare technieken
 Best beschikbare technieken ()
 Opkomende technieken
 Concluderende opmerkingen
Voor de vergunningverlener zijn hoofdstuk  t/m  de
meest relevante onderdelen van deze . De activiteiten genoemd in de vorige paragraaf worden in elk
hoofdstuk afzonderlijk behandeld.
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)

Op het moment van publicatie van deze  worden
in Nederland alle genoemde processen gevoerd, met
uitzondering van polymerisatie.
De  laat milieu- en veiligheidsaspecten, die niet
rechtstreeks verband houden met raffinage processen,
buiten beschouwing, of blijft bij een korte beschrijving. Sommige activiteiten die bij raffinaderijen plaatsvinden zijn uitvoeriger omschreven in andere s.
De  aardolie- en gasraffinaderijen refereert aan de
volgende s:
• De  organische bulkchemie (Large Volume
Organic Chemicals). In deze  zijn onder meer
de volgende processen omschreven: katalytisch reformen, productie van aromaten, thermisch (stoom-)
kraken;
• De  voor de grote stookinstallaties (Large
Combustion Plants). De  is relevant voor alle
installaties waar energie gegenereerd wordt (bijvoorbeeld warmte- of stoomopwekking) door verbranding van brandstoffen;
• De  non-ferrometaalindustrie (Non ferrous
metals industries) wordt genoemd in het hoofdstuk
over het omgaan met gebruikte katalysatoren (Spent
catalyst management);
• De  voor industriële koelinstallaties (Industrial
cooling systems);
• De  op- en overslag (Emissions from storage):
de opslagfaciliteiten zijn daar uitvoeriger omschreven
dan in de  raffinaderijen zelf;
• De  voor afgas- en afvalwaterbehandeling
(Waste water and waste gas treatment): voornamelijk
als het gaat om nageschakelde technieken;
• De  monitoring;
• De  cross media en economics.
Bepalingen in een verticale  hebben voorrang op
bepalingen over hetzelfde onderwerp in een horizontale
.
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Voor wat betreft de raffinaderijen, vallen volgende activiteiten onder de scope van de :
• Alkylatie (alkylation)
• Smeerolieproductie (base oil production)
• Productie van bitumen (bitumen production)
• Katalytisch kraken (catalytic cracking)
• Katalytisch reformen (catalytic reforming)
• Coking (in Nederland uitsluitend flexicoking)
• Ontzouten (desalting)
• Energiebeheer (energy system)
• Etherificatie (etherification)
• Gasscheidingsprocessen (gas separation processes)
• Waterstof verbruikende processen (hydrogen consuming processes)
• Waterstof productie (hydrogen production)
• Geïntegreerde management (integrated refinery
management)
• Isomerisatie (isomerisation)
• Polymerisatie (polymerisation)
• Primaire destillatie eenheden (primary destillation
units)

• Productbehandeling (product treatments)
• Op- en overslag (storage and handling of refinery
materials)
• Visbreaking
• Afvalwater en afgasbehandeling (waste water and
waste gas treatments).

De belangrijkste milieuaspecten zijn emissies naar de
lucht en daarmee het soort brandstof waarmee wordt
gestookt. Ook wordt er aandacht besteed aan onder
meer milieumanagement, afvalverwerking, en afvalwaterbehandeling.
Het -hoofdstuk van deze  (hoofstuk ) is als
volgt opgebouwd. Eerst komt er een algemeen deel dat
van toepassing is op de hele raffinaderij. Hierin zijn
algemene -maatregelen opgenomen voor de reductie van onder anderen -, x-, stof-, -emissies en
emissies naar water. Voor  en x zijn bubbleconcentratierichtwaarden opgenomen. Over deze
richtwaarden zijn in de Technische Werkgroep ()
verschillende opvattingen naar voren gekomen (split
views). Een split view houdt in dat in de  over één
of meerdere punten geen overeenstemming is bereikt
over wat de  zijn. Het gevolg hiervan is dat de
lidstaat mag kiezen voor eigen invulling van wat  is,
rekening houdend met de in de  genoemde onderen bovenwaarden. De positie van Nederland ten
aanzien van deze split views is verwoord in tabel .
Overige onderwerpen in dit onderdeel zijn milieumanagementsystemen en afvalpreventie.
Het tweede deel van het -hoofdstuk bevat maatregelen en emissierichtwaarden per proces/activiteit.
Ook in dit onderdeel komen split views voor. Split
views zijn in de volgende paragrafen op een rijtje gezet.
Voor bepalingen ten aanzien van het hanteren van de
s in het algemeen met betrekking tot emissies naar
de lucht wordt verwezen naar hoofdstuk . van de
NeR.
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Tenslotte nog een belangrijke opmerking uit de samenvatting over de implementatie van  in vergunningen
voor raffinaderijen in het bijzonder: ‘Omdat het
onwaarschijnlijk is dat er in Europa geheel nieuwe raffinaderijen gebouwd zullen worden, is de toepassing van
het -concept het meest relevant voor de vergunningen voor nieuwe proceseenheden in bestaande raffinaderijen, of de actualisatie en vernieuwing van vergunningen voor bestaande faciliteiten. Implementatie van
bepaalde -gerelateerde concepten of technieken in
die bestaande raffinaderijen kan heel moeilijk zijn.’
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Nederlands SO 2 -emissiebeleid voor raffinaderijen

Bestaand beleid
Het huidige Nederlandse emissiebeleid voor  bij
raffinaderijen is in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties A (Bees A) vastgelegd. Het Bees A regelt de emissies bij een raffinaderij middels een ‘bubble’ benadering; er wordt een eis opgelegd aan de 
concentratie gemiddeld over de rookgassen van de
stookinstallaties, de catcrackers en de zwavelterugwinningsinstallaties. Naast het Bees A zijn er in de vergunningen eisen in de vorm van een emissieplafond opgenomen.

Randvoorwaarden voor toekomstig SO beleid
Het toekomstig  beleid wordt op dit moment nog
vorm gegeven maar kent de volgende randvoorwaarden:
• De  richtlijn. Deze richtlijn schrijft voor dat
tijdens de vergunningverlening op het gebruik van
 getoetst moet worden (zie onder ‘Toetsing aan
’)
• De uitvoeringsnotitie ‘Erop of eronder’ voor de
terugdringing van verzurende emissies. Deze notitie
bevat een  emissie plafond voor de Nederlandse
raffinaderijen (zie ook kader ‘Onzekerheid over
hoogte emissieplafond raffinage sector’).
• Fijn stof problematiek; voorkeur zal worden gegeven
aan maatregelen die naast  ook fijn stof emissies
reduceren.
• Het Gothenburg protocol (zie tekstkader) waarin
onder andere eisen worden gesteld aan het rendement van ontzwavelingsinstallaties. De implementatie van dit protocol gebeurt via de bestaande bijzondere regeling E uit de NeR van .
Toetsing aan BBT
De  raffinaderijen biedt voor  twee mogelijkheden voor de  toets:
•  toets per installatie.
•  toets voor de gehele raffinaderij ofwel ‘bubble’
benadering.
De bubble benadering resulteert in de vergunning in
een concentratie-eis of in een emissieplafond voor de
gehele raffinaderij. Voorwaarde hierbij is dat de
concentratie eis of het emissieplafond een afspiegeling
is van het gebruik van  op de gehele
raffinaderij. Volgens de  kan dit als volgt worden
bepaald:
• Kwantificeer de  emissies uit de verschillende
bronnen op de raffinaderij (zie ook kader Monitoring  emissies). Een juiste monitoring van de 
emissies is overigens op zichzelf ook een  maatregel volgens de .
• Toets de toepasbaarheid van de  maatregelen uit
de  voor elk van deze bronnen. Bij deze toets
moet rekening worden gehouden met de technische
kenmerken van de installatie, alsmede de kosten en
baten van de beschouwde technieken. Tevens moet
bij de toetsing rekening worden gehouden met de
overige randvoorwaarden voor het  beleid (doelstellingen uitvoeringsnotitie, fijn stof problematiek).
• Na uitvoering van de  toets is voor elke bron de
restemissie bekend.
• De som van de restemissies is de met  overeenkomende emissie voor de gehele raffinaderij. Het
emissieplafond of de concentratie eis kan hierop
worden afgestemd.

Indien in een vergunning een emissieplafond is opgenomen, kunnen geen aanvullende  reducerende
maatregelen meer in de vergunning worden opgenomen. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt
indien de locale milieukwaliteit door een specifieke
bron op de raffinaderij in het geding komt.

Monitoring SO2 emissies
Een juiste en onderling consistente monitoring van SO2
emissies geldt volgens de BREF als BBT. Daarnaast is het
ook van belang voor het uitvoeren van een BBT toets en voor
de doelstellingen uit de uitvoeringsnotitie. In de vergunningverlening dient hier dan ook aandacht voor te zijn.
Met name valt te denken aan:
• Fakkelemissies; deze worden niet op elke raffinaderij
meegenomen in de SO2 emissies.
• De emissies uit de verbranding van hoogzwavelige restgastromen (‘waste gas’). De nauwkeurigheid van de
emissiebepaling hangt sterk af van de gehanteerde
emissiefactoren.
• De berekening van de restemissies uit de zwavelterugwinningsfabrieken.
• Met betrekking tot het gebruik van een SO2 ‘bubble’
wordt opgemerkt dat een juiste controle hierop alleen
kan bij een juiste vaststelling van de rookgasvolume stromen uit de verschillende brandstoffen en een consistent
gebruik van het zuurstofgehalte (3%) en watergehalte
(0%) in de rookgasstromen.

Nederlands NO x -emissiebeleid voor raffinaderijen

Om een reductie van de x-emissies op zo efficiënt
mogelijke wijze te realiseren heeft Nederland gekozen
voor een systeem van handel in x-emissierechten.
Het principe van emissiehandel is van toepassing op
bedrijven met een totaal opgesteld thermisch vermogen
van tenminste  th. De Nederlandse raffinaderijen
vallen onder dit systeem. Elk bedrijf mag een aangegeven hoeveelheid x per eenheid verbruikte energie
emitteren. Dit is de prestatienorm. Bedrijven kunnen
aan de norm voldoen door extra emissierechten te
kopen, dan wel maatregelen te treffen. Het systeem van
emissiehandel zal in Nederland worden gehanteerd,
rekening houdend met de vereisten van de huidige
-richtlijn.
Dit houdt in dat een vergunninghouder een emissiegrenswaarde die gebaseerd is op het -beginsel niet
mag overschrijden. De bedoelde emissiegrenswaarde
kan zowel per installatie in de vergunning als omgerekend als bubble als algemene regel zijn vastgelegd.
Voor de raffinaderijen geldt dan ook dat de algemene
emissie-eisen uit Bees A of uit de vergunning gehanteerd blijven, dit naast de emissieplafonds op basis van
-waarden. De  kan ondersteuning bieden in de
zin dat haalbare emissieniveaus voor bepaalde situaties
daar weergegeven worden. Om het proces van emissiehandel goed te laten functioneren, is het wenselijk dat
er voldoende ruimte is tussen de maximaal vergunde
concentratie en de -waarde.

Voor bestaande installaties geldt het NERP
Onzekerheid over hoogte emissieplafond raffinagesector

Het NERP houdt in dat voor bestaande installaties over heel

De hoogte van het emissieplafond voor de raffinagesector is

Nederland een bubble geldt, individuele installaties mogen

nog onderwerp van discussie tussen VROM, het bevoegd

afwijken van de LCP-waarden, het gemiddelde park van

gezag en de raffinagesector. De uitvoeringsnotitie stelt als

bestaande installaties moet voldoen aan de LCP-eis.

sectorplafond een emissie van 14,5 kton SO2/jaar; de raffi-

Overigens nemen deze installaties ook deel aan de handel
in NOx emissierechten en zijn zij onderdeel van het totale

gemiddeld over een periode van 4 jaar.

park van stookinstallaties die in Nederland moeten voldoen
aan BBT.
Door het NERP is de flexibiliteit binnen het systeem van NOx
emissiehandel vergroot. De LCP-richtlijn schrijft voor dat het

Het Gothenburg protocol

NERP per 1 januari 2008 in werking is. Het NERP heeft

In het Gothenborg protocol uit 1999 hebben de lidstaten

voor de vergunningverlening verder geen consequenties.
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nagesector stelt een plafond voor van 16 kton SO2 /jaar,

van de Europese economische commissie van de Verenigde
de uitstoot ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2), stik-

Nederlands VOS-emissiebeleid voor raffinaderijen

stofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS).

VOS-emissiebronnen bij raffinaderijen

Het protocol stelt daarnaast eisen aan het zwavelgehalte
van enkele brandstoffen, de verzurende emissies uit grote
stookinstallaties en het rendement van zwavelterugwinnings-

Het meerendeel deel van de -emissies uit een raffinaderij bestaat uit lekverliezen van apparaten, verliezen
bij verladen, fakkels en de waterzuivering.

installaties met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag.
De meeste bepalingen uit het Gothenburg protocol zijn al
overgenomen in Europese richtlijnen (LCP en NEC richtlijn )
of Nederlandse wetgeving/beleid (BEES-A, uitvoeringsnotitie). Dit geldt echter nog niet voor de rendementseisen aan
de zwavelterugwinningsinstallaties. Deze rendementseisen
worden dan ook geïmplementeerd via de NeR.

Nederlands VOS-beleid
De in Nederland bestaande beleidsdocumenten over
-emissies zijn het Reductieplan – voor
de aardolieketen en de NeR. In het -reductieplan
zijn maatregelen opgenomen waarmee de aardolieketen
in  voldoet aan een resultaatsverplichting van %
reductie ten opzichte van  en een inspanningsverplichting van % reductie ten opzichte van .
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Naties (Unece) afspraken gemaakt over vermindering van

Op basis van nieuwe cijfers als gevolg van gewijzigde
monitoring zal in  ook een nieuw cijfer voor het
basisjaar  worden vastgesteld, eventueel leidend
tot wijziging van de maatregelen die gericht zijn op de
effectuering van de inspanning om een reductie van
% te kunnen behalen. In de NeR zijn in de bijzondere regeling -maatregelen in §.. maatregelen
opgenomen voor de de aardolieketen (maatregelen ,
, , , , ,  en ). Deze maatregelen
zijn deels afkomstig uit het -project en deels
uit het reductieplan – voor de aardolieketen.
De Europese Benzinedistributierichtlijn is in
Nederland geïmplementeerd in de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer (kortweg de
Benzineregeling). De Regeling is van toepassing op de
op- en overslagactiviteiten en is rechtstreeks werkend.
Per  januari  treedt een verbod op het ontgassen
van benzine door binnenvaartschepen in werking. In
de Benzineregeling zullen in dit kader eisen gesteld
worden aan de belading van binnenvaartschepen.
§.. geeft hierover meer informatie.
VOS in de BREF

De  bevat geen emissiewaarden voor . Wel zijn
een aantal technieken genoemd ter beperking van emissies. De belangrijkste zijn: een inspectie- en onderhoudssyteem, emissiebeperkende maatregelen bij verlading en op- en overslag. De  op- en overslag is ook
van toepassing op de raffinaderijen en bevat een meer
gedetailleerde omschrijving van de technieken.
BREF en overige beleidsstukken
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Een vergelijking tussen de -maatregelen uit de NeR
en de s levert het volgende beeld op. De s zijn
in hun omschrijving van de maatregelen meer gedetailleerd, maar de maatregelen van de NeR en het reductieplan en van de  zijn eerder aanvullend dan
tegenstrijdig. Hoewel de  op- en overslag op het
moment van schrijven nog niet definitief is gemaakt,
zijn er geen knelpunten te voorzien.
Nederlands stofemissiebeleid voor raffinaderijen
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Stof in de BREF
Voor het procesonderdeel catalytic cracking bevat de
 de volgende emissierichtwaarden: – mg/m.
Voor de procesonderdelen flexicoking en energy system
zijn eveneens richtwaarden opgenomen. Hierover is
echter binnen de  geen overeenstemming bereikt.
De  is onduidelijk als het gaat om onderscheid
maken tussen grof en fijn stof. Bovengenoemde waarden moeten gezien worden als ‘totaal stof ’.
Relatie tussen NeR, Bees A en BREF
Daar waar Bees A van toepassing is, blijven de emissiewaarden in het Bees A geldig. In gevallen waarin de
lokale situatie erom vraagt, kan de vergunningverlener
echter strengere eisen stellen conform artikel ..a
van Bees A.

Wanneer Bees A niet van toepassing is, gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Wanneer aangetoond is dat de algemene eisen voor stof
in de NeR haalbaar zijn onder de voorwaarden van
bijlage  van de -richtlijn, dan mogen ze gezien
worden als -gerelateerde emissiewaarden. Het gaat
in eerste instantie om het toepassen van technieken die
in de  aangemerkt zijn als .
Gasstook en BBT
Indien een stookinstallatie op aardgas, gereinigd  of
gereinigd raffinaderijgas stookt, voldoet deze installatie
impliciet aan de -eisen voor stofemissies.
Emissie-eisen en lokale luchtkwaliteit

In het algemeen is de concentratie-eis een voldoende
waarborg voor een aanvaardbare luchtkwaliteit. Het is
evenwel niet uit te sluiten dat bij een omvangrijke
hoeveelheid rookgas of als gevolg van andere emissies
of aanwezige achtergrondconcentraties, plaatselijk per
tijdseenheid te veel , x of stof wordt uitgeworpen.
In zulke gevallen kan de vergunningverlener genoodzaakt zijn in de vergunning een vrachteis op te nemen
voor een stookinstallatie of een bepaalde inrichting als
geheel, op een niveau dat lager ligt dan – gegeven de
hoeveelheid geproduceerde rookgassen – met toepassing van de concentratie-eis zou gelden.
In individuele vergunningen kunnen geen concentratie-eisen worden opgenomen voor zaken die reeds in
het Bees A zijn geregeld, tenzij het Bees A in specifieke
situaties daar ruimte voor biedt (artikel .).
De  geeft aan welke emissieniveaus haalbaar zijn in
gegeven situaties.
Nederlands emissiebeleid water voor
raffinaderijen

Nederland heeft haar emissiebeleid voor het afvalwater
van raffinaderijen mede gebaseerd op de  )
aanbeveling /. In het  werkdocument .
van februari  – ‘ Recommendation of
 June  Concerning Refineries: Betekenis voor de
sector raffinaderijen in Nederland’ – is expliciet
benoemd wat de aanbevelingen van  voor het
Nederlandse emissiebeleid water betekenen.
)

 aanbeveling / is een verdrag van Parijs uit .
De verdragen van Parijs, waaronder  /, zijn later
samen met de verdragen van Oslo overgegaan in . Het
 verdrag vormt een overkoepelend juridisch kader met als
doel de bescherming van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, inclusief de Noordzee. Besluiten onder het
 verdrag zijn bindend en moeten derhalve in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. (Zie ook Handboek
Wvo-vergunningverlening blz. ). De  aanbeveling
/ is echter geen  besluit, en geldt echt als aanbeveling
voor het te voeren nationale beleid.

In  is in  nota . het emissiebeleid water
ten aanzien van de olieraffinage uitgebreid beschreven.
Rijkswaterstaat heeft dit beleid opgesteld naar aanleiding van de  aanbeveling /, na uitvoerig
overleg met de Olie Contact Commissie. Omdat de
raffinaderijen allemaal op rijkswateren lozen, is dit
document op te vatten als dé beleidsnota voor de
Wvo-vergunningverlening voor raffinaderijen. De nota
is destijds ook geschreven naar aanleiding van grote
investeringen door de raffinaderijen in kraakinstallaties. Door toepassing van deze nieuwe processen veranderde het afvalwater van samenstelling.
Vergelijking tussen de BREF en tot nu toe gangbaar
emissiebeleid
De  nota uit  vormde de basis voor de inbreng
van Nederland bij het opstellen van deze . Binnen
de betreffende technische werkgroep, welke belast was
met het samenstellen van deze , bestond consensus
op het gebied van de afvalwateraspecten.
De  wijst diverse technieken aan als best beschikbare technieken voor het voorkomen en/of beperken
van de emissies naar water. Zoals te verwachten is de
 () op een aantal punten gedetailleerder hierin
dan de  aanbeveling uit  en de  nota uit
. De  dient gezien te worden als een nadere,
maar noodzakelijkerwijs niet complete uitwerking van
het emissiebeleid voor deze industrietak in Europa.

• In de  / wordt gesteld dat het afgevoerde
koelwater vrij van olie gehouden moet worden en
dat het koelwater maximaal , mg/l aan minerale
olie zou mogen toenemen ten opzichte van het ingenomen water. In de  wordt het elimineren van
olielekkages naar het koelwater bij doorstroomkoelwatersystemen als beste beschikbare techniek gezien.
Tevens wordt er verwezen naar de  ‘koeling’.
Conclusies en aanbevelingen
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Naast de  blijven de volgende bijzondere regelingen van de NeR van kracht:
• De bijzondere regeling ‘§...  maatregelen
raffinaderijen’;
• De bijzondere regeling ‘E Claus installaties’.
Aanvullend hierop geldt het volgende:
• Voor zover emissies in de  niet uitdrukkelijk zijn
verbijzonderd, gelden de algemene bepalingen van
de NeR (meest recente versie) en het emissiebeleid
water ( ,  ).
• De raffinaderijen vallen bij de inwerkingtreding
daarvan onder hoofdstuk  van de Wet milieubeheer. In dit hoofdstuk staat voor de olieraffinage
een zogenaamde -waarde. De raffinaderijen
moeten echter ook voldoen aan emissie-eisen die
vallen binnen de grenzen die in de  als  zijn
aangegeven.
• De raffinaderijen vallen bij de inwerkingtreding
daarvan onder de Europese richtlijn // tot
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasemissierechten. Wanneer de Nederlandse regelgeving met betrekking tot emissiehandel in broeikasgassen in werking treedt, zal deze gehanteerd worden
in plaats van de Europese richtlijn.
• Er wordt aanbevolen om bij de Wvo-vergunningverlening rekening te houden met de beste beschikbare
technieken (/) zoals in de  en deze oplegnotitie is beschreven.
In de Nederlandse vergunningenpraktijk dient na
hanteren van het voorzorgprincipe de emissieaanpak
gevolgd te worden. Dit houdt ten aanzien van de
emissies van minerale olie in dat deze gesaneerd
worden volgens de beste beschikbare technieken.
Het is aan de Wvo-vergunningverlenende instanties
om te beoordelen of aan de beleidsmatig gewenste
saneringsinspanning wordt voldaan.

3.5.8

Hieronder worden enkele onderwerpen uit de 
vergeleken met de in Nederland gebruikelijke beleidsregels.
• In de  / zijn aanbevelingen opgenomen ten
aanzien van de emissies naar water afkomstig van raffinaderijen. De meest opvallende aanbevelingen betreffen de getallen voor de gehalten aan minerale olie in
bepaalde afvalwaterstromen en de zgn. emissiekentallen voor raffinaderijen. Volgens de  aanbeveling zou het jaargemiddelde van het oliegehalte in
het effluent van de afvalwaterzuivering, gemeten met
infrarood-spectroscopie, niet meer moeten bedragen
dan  mg/l. Daarnaast zou het emissiekental voor
minerale olie niet meer moeten bedragen dan  gram
per ton verwerkte ruwe aardolie en andere voeding.
Deze getallen zijn hoger dan de referentiewaarden in
de . In de  worden benchmark concentraties
aan koolwaterstoffen – waar minerale olie onderdeel
van uitmaakt – genoemd. Deze waarden liggen in de
range van , tot , mg/l. De emissiekentallen voor
olie liggen volgens de  in de range van , tot
, gram per ton verwerkte ruwe aardolie.
De getalswaarden in de  aanbeveling zijn
bedoeld als emissiegrenswaarden voor de toen
geldende Stand der Techniek. De getalswaarden die
genoemd zijn in de  moeten gezien worden als
‘prestatie indicatoren’ die haalbaar worden geacht als
de best beschikbare technieken worden toegepast. In
beide gevallen gaat het om na te streven getalswaarden, voor zover en wanneer de toepassing van de
Stand der Techniek haalbaar is.

• Volgens de  / zou het jaargemiddelde oliegehalte in het effluent van apart behandeld ontvangen ballastwater, gemeten met behulp van infraroodspectroscopie, niet meer moeten bedragen dan
 mg/l. In de  is geen beste beschikbare techniek aangewezen voor het behandelen van ontvangen
ballastwater en worden hiervoor ook geen referentiewaarden genoemd. Wel wordt in §... genoemd
dat ballastwater gebufferd dient te worden om te
voorkomen dat de zuiveringsinstallatie wordt
verstoord door pieken in het aangeboden ballastwater. Dit kan naast de soms grote afstand tussen de
verlading en de centrale afvalwaterzuivering een
reden zijn om ballastwater apart te behandelen.

Tabel 1

Split views (deze tabel is informatief van aard)

Procesonderdeel

Beste beschikbare
technieken

‘split-view’
range

Algemeen
Reductie NOx-emissies • Kwantificeren van de grootste
• 70 mg/Nm3 daggemidNOx-bronnen in elk specifiek
delde – 500 mg/Nm3
geval
jaargemiddelde (industrie)
• BBT gebruiken die van toepassing
of in t/Mt verwerkingszijn op de reductie van NOxcapaciteit
emissies in de onderdelen energy • 80–500 mg/Nm3 dagsystem en catcracker
gemiddelde
• Allen bij 3% O2
Catalytic cracking
Reductie SO2-emissies • Hydrotreatment van de feedstock • 10–350 mg/Nm3 bij
wanneer economisch en
toepassing van een
technisch haalbaar
geschikte combinatie van
• Gebruik van de SOx-additief bij
hiernaast genoemde
de katalysator
technieken
• Gebruik van FGD voor de gassen
afkomstig uit de regenerator met
een efficiency van 95–99%
Reductie NOx-emissies • Aanpassing van het ontwerp en • 10–450 mg/Nm3
de bedrijfsvoering van de
regenerator
• Hydrotreatment van de feedstock
wanneer economisch en technisch
haalbaar
• Gebruik van SNCR met een
omzetting van 60–70%
• Gebruik van SCR met een
omzetting van 85–90%
Flexicoking
Reductie stofemissies

Energy system
Reductie SO2-emissies

• NOx-emissiehandel
• Bees A

• Bubblewaarde
overeenkomend met
emissieniveau BBT
(zie SO2 paragraaf)

• NOx-emissiehandel
• Bees A

• Toepassing ESP en/of cyclonen
en/of filters voor de stromen
afvalgas die stof bevatten

• 10–100 mg/Nm3

• Bees A

• Verminderen brandstofverbruik
• Hydrodesulphurization
• Ontzwaveling van afgassen

• 5–1700 mg/Nm3

• Bubblewaarde
overeenkomend met
emissieniveau BBT (zie
SO2-paragraaf)
• NOx-emissiehandel
• Bees A

Reductie NOx-emissies
van verbranding van
gasvormige brandstoffen in ketels en
fornuizen

3.5.8
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• Brandstofverbruik verminderen
door verbetering van de energie
-efficiëntie
• Bestaande branders vervangen
door nieuwe ‘low NOx’-branders
• Gebruik van ketels en procesfornuizen met een hoog thermisch
rendement en goede controlemaatregelen
• Recirculatie van verbrandingsgassen in ketels
• Reburning
• SCR/SNCR
Reductie NOx-emissies • Diluent injection
in gasturbines
• Dry low NOx combustors
• SCR
Reductie NOx-emissies • Gebruik van brandstof met lage
van vloeibare
N-gehalte
brandstoffen
• Bestaande branders vervangen
door nieuwe ‘low NOx’-branders
• Recirculatie van verbrandingsgassen in ketels
• Reburning
• SCR/SNCR
Reductie stofemissies
• Brandstofverbruik reduceren
• Gebruik zo veel mogelijk gas en
vloeibare brandstoffen met een
lage asgehalte
• Steam atomisation van vloeibare
brandstoffen
• ESP of filters in de verbrandingsgassen wanneer gebruik wordt
gemaakt van zware vloeibare
brandstoffen
Afgasbehandeling
Amine treating
• H2S concentratie reduceren tot
aangegeven waarde

SRU

Nederlandse overheidsstandpunt mei 2005

• Staged SRU including tail gas
treatment

• 20–150 mg/Nm3

• 20–75 mg/Nm3
bij 15% O2

• NOx-emissiehandel
• Bees A

• 55–400 mg/Nm3

• NOx-emissiehandel
• Bees A

• 5–50 mg/Nm3

• Bees A

• 20–150 mg/Nm3

• Bubblewaarde
overeenkomend met
emissieniveau BBT (zie
SO2-paragraaf)
• Efficiency 98,5%–99,9% • E6-regeling van de NeR

Hierbij is de  richtinggevend voor de mogelijk
te realiseren milieuprestatie. De  aanbeveling
/ geeft de bovengrens aan van wat minimaal haalbaar is. Per lozingssituatie dient bepaald te worden of
er al voldaan wordt aan de . Indien dit niet het
geval is, dient er alsnog een maatregelenpakket
bepaald te worden op basis van de beste beschikbare
technieken uit de . Vervolgens speelt het effect
van de lozing op het ontvangende oppervlaktewater
ook een rol. Aanvullende eisen op basis van de
uitkomsten van de immissietoets zijn mogelijk. Op
basis van het uiteindelijke maatregelenpakket
kunnen de emissiegrenswaarden in de vergunning
worden geformuleerd.
• Binnen de  zijn split views ontstaan, zie tabel 
(raadpleeg de  voor de volledige tekst). Het
Nederlandse standpunt is deels gebaseerd op de
bepalingen uit het Bees A, deels uit de NeR, en deels
op de afspraken tussen het Kabinet en het Parlement
ter uitvoering van de -richtlijn (richtlijn
//). Het hanteren van bepalingen uit het
Bees A wordt gelegitimeerd door artikel  lid  van
de -richtlijn (richtlijn //), waarin staat dat
in bepaalde gevallen vergunningvoorwaarden mogen
worden vervangen door algemene voorschriften.

3.5.8.2

Samenvatting BREF

De  (referentiedocument voor de beste beschikbare technieken) over aardolie- en gasraffinaderijen is
de schriftelijke neerslag van een informatie-uitwisseling
in overeenstemming met artikel , lid  van Richtlijn
// van de Raad. Deze samenvatting – die gelezen
moet worden in samenhang met de in het voorwoord
van het  opgenomen toelichting op de doelstellingen, het gebruik en de juridische termen – beschrijft de
belangrijkste bevindingen, de voornaamste conclusies en de bijbehorende emissieniveaus. Deze
samenvatting kan worden gelezen en opgevat als zelfstandig document, maar is als zodanig geen volledige
weergave van de complexiteit van de volledige tekst. Zij is daarom niet bedoeld als vervanging voor de
volledige -tekst als instrument bij de -besluitvorming. Ruim  mensen hebben rechtstreeks deelgenomen aan deze informatie-uitwisseling. Oliemaatschappijen zijn gewoonlijk internationale bedrijven,
waardoor er ook mensen van buiten de  bij het
proces betrokken zijn geweest.
Toepassingsgebied

De aardolie- en gasraffinage-industrie is een belangrijke
en strategische industrie. Alleen al de aardolieraffinaderijen leveren % van de energiebehoeften van de ,
en % van de brandstof benodigd voor transport. Er
zijn ongeveer honderd aardolieraffinaderijen geïdentificeerd in de , Zwitserland en Noorwegen, die samen
ongeveer  miljoen ton per jaar verwerken.
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De Europese raffinage-industrie
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Het toepassingsgebied van deze  voor de aardolieen gasraffinaderijen is gebaseerd op paragraaf . van
Bijlage  van de -richtlijn //, waar ook haar
titel van is afgeleid. In dit document komen zowel de
aardolie-industrie als de aardgasfabrieken aan de orde.
Andere aanverwante activiteiten, zoals de exploratie, de
productie, het transport of de marketing van producten, zijn er niet in opgenomen. Dit document heeft
betrekking op alle soorten aardolieraffinaderijen, ongeacht hun capaciteit, en alle soorten verwerkingsactiviteiten die daar gewoonlijk plaatsvinden. Bepaalde activiteiten die in raffinaderijen aangetroffen (kunnen)
worden, komen hier niet aan de orde, omdat zij in
andere s aan de orde komen (bijvoorbeeld de
productie van lage olefinen en oplosmiddelen, en elektriciteitsopwekking met behulp van aardgas). Andere
activiteiten worden niet volledig in dit document
beschreven omdat zij deels aan de orde komen in
andere s (bijvoorbeeld koeling, opslag, afvalwateren rookgasbehandeling). Bij de uitvoering van vergunningen voor een specifieke locatie dienen
derhalve ook andere s in overweging genomen te
worden. Bodemsanering is niet in deze  opgenomen omdat dat geen techniek is voor de preventie of
bestrijding van verontreiniging.

De installaties zijn geografisch goed over Europa
verspreid, en over het algemeen gelegen aan de kust.
Uit schattingen blijkt dat de aardolieraffinaderijsector
. directe werknemers telt, en ongeveer .
indirecte. Er zijn vier aardgasfabrieken op land.
Raffinageprocessen en de belangrijkste
milieuaspecten

Het document voorziet in een geactualiseerd beeld van
de technische en milieusituatie van de twee industriële
sectoren. Het bevat een korte technische beschrijving
van de belangrijkste activiteiten en processen die in de
sectoren worden aangetroffen, aangevuld met de
huidige emissie- en verbruikscijfers van Europese
installaties.

3.5.8

Raffinage-installaties zijn gewoonlijk groot en volledig
geïntegreerd. Raffinaderijen zijn industriële locaties die
enorme hoeveelheden grondstoffen en producten
hanteren, en daarnaast zijn het intensieve verbruikers
van energie en water. Bij hun opslag- en raffinageprocessen ontstaan er emissies naar de lucht, het water en
de bodem, zo zeer dat milieubeheer een belangrijke
factor voor de raffinaderijen is geworden. De aard en
de hoeveelheid van de raffinaderijemissies naar het
milieu zijn over het algemeen bekend. Kool-, stikstofen zwaveloxiden, stof (voornamelijk afkomstig van
verbrandingsprocessen) en vluchtige organische koolstofverbindingen zijn de belangrijkste luchtvervuilers
in beide sectoren. Er wordt in een raffinaderij intensief
gebruik gemaakt van water, als proceswater en voor
koeling. Daardoor wordt het water verontreinigd met
olieproducten. De belangrijkste verontreinigende stoffen voor het water zijn koolwaterstoffen, zwavelverbindingen, ammoniak en enkele metalen. Vergeleken met
de enorme hoeveelheden grondstoffen die zij verwerken, produceren raffinaderijen geen wezenlijke
hoeveelheden afval. Het door raffinaderijen geproduceerd afval bestaat momenteel voornamelijk uit bezinksels, niet-specifiek raffinaderijafval (huishoudelijk afval,
sloopafval, enz.) en afgewerkte chemicaliën (bijv.
zuren, amines en katalysatoren).
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De uitstoot naar de lucht is de belangrijkste verontreiniging door aardolieraffinaderijen en, in veel mindere
mate, aardgasfabrieken (d.w.z. het aantal lozingspunten, uitgestoten tonnen, aantal ontwikkelde ). Voor
elke miljoen ton verwerkte ruwe olie (Europese raffinaderijen variëren van , tot ruim  miljoen ton),
stoten raffinaderijen . tot . ton kooldioxide uit,  tot  ton stikstofoxiden,  tot .
ton stof,  tot . ton zwaveloxiden en  tot .
ton vluchtige organische chemicaliën. Zij produceren
per miljoen ton geraffineerde ruwe olie
, tot  miljoen ton afvalwater en  tot . ton vast
afval. Deze grote verschillen in emissie van de Europese
raffinaderijen zijn deels te verklaren door de verschillen
in integratie en de soort raffinaderij (bijv. eenvoudig
versus complex).

De belangrijkste verschillen houden echter verband
met verschillende milieuwetgevingsstelsels in Europa.
De belangrijkste emissies naar de lucht door aardgasfabrieken bestaan uit , x, x, en . Water en
afval zijn hier gewoonlijk minder belangrijk dan bij
aardolieraffinaderijen.
Gezien de vorderingen die raffinaderijen hebben
geboekt bij het verminderen van zwavelemissies naar de
lucht, is de aandacht inmiddels verschoven naar 
(met inbegrip van stank), stof (deeltjesgrootte en
samenstelling) en x, een verschuiving die ook meer
algemeen in het milieudebat heeft plaatsgevonden.
Wanneer het debat over kooldioxide-emissies aan
kracht wint, zal dat ook sterk van invloed zijn op de
raffinaderijen. De technieken voor afvalwaterbehandeling in raffinaderijen zijn volwassen technieken, en de
nadruk is nu verlegd naar preventie en reductie. De
reductie van het waterverbruik en/of van de concentratie van verontreinigende stoffen in het water kan gevolgen hebben voor de uiteindelijke emissie van verontreinigende stoffen.
Technieken die in overweging genomen moeten
worden bij het vaststellen van BBT

Er zijn bijna  technieken in overweging genomen
bij het vaststellen van . Die technieken zijn geanalyseerd aan de hand van een consistente methode. Voor
elke techniek wordt die analyse gerapporteerd, samen
met een korte beschrijving, de milieuvoordelen, de
cross-media-effecten, de operationele gegevens, de
toepasbaarheid en de economische aspecten. In
sommige gevallen is de drijfkracht voor implementatie
onderzocht, en zijn verwijzingen opgenomen naar het
aantal installaties waarin de techniek in kwestie wordt
toegepast. De beschrijving van de technieken eindigt
met een literatuurlijst ter ondersteuning van de gegevens in hoofdstuk . Die technieken zijn onderverdeeld
in  paragrafen, zoals blijkt uit tabel .
Zoals uit tabel  blijkt, bestaat % van de technieken
die zijn opgenomen in hoofdstuk  uit technieken die
zijn gericht op productie en de preventie van verontreiniging, % bestaat uit gasbehandelingstechnieken en
% bestaat uit technieken om waterverontreiniging te
verminderen en afval te verminderen of bodemverontreiniging te voorkomen. Uit deze cijfers blijkt ook weer
dat emissie naar lucht het belangrijkste milieuaspect in
de raffinaderijsector vormt.
Beste beschikbare technieken voor aardolie- en
gasraffinaderijen

De conclusies ten aanzien van de beste beschikbare
technieken voor beide sectoren samen, vormen het
belangrijkste deel van dit document, en zijn opgenomen in hoofdstuk . Waar mogelijk zijn de bijbehorende emissie-, verbruiks- en rendementsniveaus opgenomen. Ook uit dit hoofdstuk over  blijkt weer dat
luchtemissies het belangrijkste milieuthema voor raffinaderijen vormen.

Tabel 2

Para- Activiteit/proces
graaf

Technieken toegepast op:
productie en gassen en
preventie
rookgassen

afvalwater

vast
afval

Totaal

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alkyleren
Basisolieproductie
Bitumenproductie
Katalytisch kraken
Katalytisch reformeren
Vercooksingsprocessen
Koelen
Ontzilting
Energiesysteem
Ethervorming
Gasscheidingsprocessen
Waterstofverbruikende
processen
Waterstofproductie
Geïntegreerd raffinaderijmanagement
Isomerisatie
Aardgasfabrieken
Polymerisatie
Primaire destillatie-eenheden
Productbehandelingen
Opslag en handling van
raffinagematerialen
Viscositeitsreductie

3
14
2
17
3
9
3
13
56
1
3
8

0
4
5
13
3
19
–
0
22
0
2
0

0
2
1
2
0
8
–
4
2
1
0
0

0
1
2
5
0
3
–
1
0
1
0
2

3
21
10
37
6
39
3
18
80
3
5
10

6
33

0
0

0
24

0
6

6
63

3
0
1
3
5
21

0
12
0
2
2
19

0
5
0
3
4
2

0
3
2
3
0
12

3
20
3
11
11
54

3

1

1

1

6

Rookgasbehandelingen
Afvalwaterbehandelingen
Afvalbeheer
Totaal

–
–
–
207

76
–
–
180

–
41
–
100

1
–
58
101

77
41
58
588

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BBT-benadering per eenheid versus algemene
BBT-benadering

Bij de opstelling van het  vormde de kwestie van
de procesintegratie binnen de raffinaderij-industrie als
geheel, met name op basis van de stolpbenadering,
versus een geïntegreerde multi-mediabenadering per
afzonderlijke proceseenheid, dat wil zeggen een benadering per eenheid, een uiterst controversieel onderwerp, gezien het belang ervan voor de meeste conclusies ten aanzien van  in hoofdstuk .

Implementatie van IPPC-vergunningen op basis van BBT
Omdat het onwaarschijnlijk is dat er in Europa geheel
nieuwe raffinaderijen gebouwd zullen worden, is de
toepassing van het -concept het meest relevant voor
de vergunningen voor nieuwe proceseenheden in
bestaande raffinaderijen, of de actualisatie en vernieuwing van vergunningen voor bestaande faciliteiten.
Implementatie van bepaalde -gerelateerde concepten of technieken in die bestaande raffinaderijen kan
heel moeilijk zijn. Dit houdt verband met de complexe
aard van de raffinaderijsector, de diversiteit ervan, de
hoge mate van procesintegratie, of de technische
complexiteit daarvan.
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In dit deel van de samenvatting worden de meest relevante milieukwesties belicht, alsmede de belangrijkste
conclusies uit hoofdstuk . Tijdens de bespreking van
de door de  uitgewisselde informatie zijn veel
onderwerpen aangeroerd en besproken. In deze samenvatting worden er slechts enkele belicht.

Een belangrijke conclusie is dat beide benaderingen
gerespecteerd dienen te worden, omdat zij elk hun
eigen verdiensten hebben bij de vergunningsprocedure
en elkaar eerder aanvullen dan tegenwerken. Hoofdstuk  is daarom verdeeld in twee delen (algemene en
proces-). De  voor een bepaalde raffinaderij zijn
dus een combinatie van niet-eenheidspecifieke elementen, dat wil zeggen die van toepassing zijn op raffinaderijen als geheel (algemene ), en eenheid-specifieke
 die van toepassing zijn op een specifiek geval.

3.5.8

Er worden meer dan   genoemd in hoofdstuk ,
die betrekking hebben op alle milieuaspecten die zich
voordoen in raffinaderijen. Vanwege de complexiteit
van de sector, de verschillende gebruikte grondstoffen,
het grote aantal cross-media-effecten en de verschillende milieu-inzichten, was het niet gemakkelijk een
structuur voor hoofdstuk  op te zetten. In dit hoofdstuk zijn bijvoorbeeld geen prioriteiten vastgesteld voor
de milieudoelen of de stappen om die te bereiken,
vanwege de verschillen van mening binnen de  en
de per locatie variërende mogelijkheden om dezelfde
milieudoelstelling te verwezenlijken.

Waar van toepassing binnen het -hoofdstuk zijn
emissie- of verbruiksniveaus die ‘gepaard gaan met de
beste beschikbare technieken’ opgenomen. s
vormen geen wettelijk bindende norm; zij zijn bedoeld
om informatie te verstrekken aan de bedrijfstak, lidstaten en het publiek over realiseerbare emissie- en
verbruiksniveaus bij het gebruik van bepaalde technieken. Die niveaus zijn geen emissie- of verbruiksgrenswaarden, en dienen niet als zodanig te worden opgevat.
De juiste grenswaarden voor specifieke gevallen
moeten, rekening houdend met de doelstellingen van
de -richtlijn en lokale overwegingen, worden vastgesteld.
Men was zich ervan bewust dat de implementatie van
 in elke raffinaderij in elk geval moet worden aangepakt, en dat er meerdere technische oplossingen
bestaan. Daarom zijn preventie- of bestrijdingstechnieken gegeven in de  als groep van mogelijkheden.
Onder de vele milieukwesties die in het  aan bod
komen, zijn de vijf hieronder genoemde waarschijnlijk
het meest van belang.
• de energie-efficiëntie verbeteren
• de stikstofoxide-emissies verminderen
• de zwaveloxide-emissies verminderen
• de emissies van vluchtige organische stoffen verminderen
• de waterverontreiniging verminderen.

3.5.8
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BBT moeten energie-efficiëntie van raffinaderijen
verbeteren
Tijdens de informatie-uitwisseling werd erkend dat een
van de belangrijkste  voor de sector de verbetering
van de energie-efficiëntie is, waarvan het grootste voordeel een vermindering van de emissie van alle luchtverontreinigende stoffen zou zijn. Er werden technieken
in kaart gebracht om de energie-efficiëntie binnen raffinaderijen te verbeteren (~) en er werden gegevens
verschaft, maar met geen van de verschillende beschikbare methoden was het mogelijk te kwantificeren wat
een raffinaderij energie-efficiënt maakt. Er werden
alleen enkele bekendgemaakte cijfers over de Solomonindex voor tien Europese raffinaderijen opgenomen. In
het -hoofdstuk wordt erkend dat een verbetering
van de energie-efficiëntie op twee fronten aangepakt
moet worden: een verbetering van de energie-efficiëntie
van de verschillende processen/activiteiten en een
verbetering van de energie-integratie overal in de raffinaderij.
BBT dienen stikstofoxide-emissies te verminderen
x-emissies van raffinaderijen werden ook genoemd
als een onderwerp dat vanuit twee perspectieven geanalyseerd zou moeten worden: dat van de raffinaderij als
geheel, en dat van specifieke processen/activiteiten, met
name het energiesysteem (ovens, boilers, gasturbines)
en katalytische kraakregeneratoren, omdat dat de plaats
is waar zij hoofdzakelijk geproduceerd worden.

De  heeft daarom geprobeerd consensus te bereiken door gebruik te maken van zowel het stolpconcept,
als een nauwkeurig onderzoek naar de individuele
processen die x-emissies produceren. Het is de 
niet gelukt een enkel bereik van emissies te noemen dat
gepaard gaat met de toepassing van  binnen het
stolpconcept. Door de  werden vijf verschillende
bereiken of waarden gegeven voor de concentratiestolpbenadering (drie op basis van verschillende scenario’s bij het toepassen van ) en twee voor de belastingstolpbenadering (een op basis van het scenario van
toepassing van ). Bij de  die verband houden
met x-emissies (~) worden meestal de daarmee
gepaard gaande emissiewaarden vermeld.
BBT dienen zwaveloxide-emissies te verminderen
Het derde gebied dat naar voren is gebracht als een
onderwerp dat vanuit deze twee perspectieven bekeken
moet worden, wordt gevormd door de x-emissies, die
gewoonlijk worden geproduceerd in het energiesysteem
(uit brandstoffen die zwavelverbindingen bevatten),
katalytische kraakregeneratoren, bitumenproductie,
vercooksingsprocessen, aminebehandeling, zwavelterugwinningseenheden en fakkels. Een extra moeilijkheid hierbij is dat zwavel voorkomt in de door de raffinaderij gemaakte producten. Daarom is een
zwavelbalans opgenomen als techniek die als deel van
het milieubeheersysteem in overweging genomen kan
worden. Als gevolg van dit alles heeft de  geprobeerd consensus te bereiken door het stolpconcept te
gebruiken en de individuele processen te onderzoeken
die x emissies produceren. Het is de  niet gelukt
een enkel bereik van emissies te noemen dat gepaard
gaat met de toepassing van  binnen het stolpconcept. Door de  werden vijf verschillende bereiken
of waarden gegeven voor de concentratiestolpbenadering (twee op basis van verschillende scenario’s bij het
toepassen van ) en twee voor de belastingstolpbenadering (een op basis van het scenario van toepassing
van ). Bij de  die verband houden met xemissies (~) worden meestal de daarmee gepaard
gaande emissiewaarden vermeld.
BBT dienen VOS-emissies te verminderen

-emissies uit raffinaderijen zijn meer als totaal
onderwerp dan als een proces/activiteit-onderwerp
bekeken, omdat -emissies in de sector afkomstig
zijn van diffuse bronnen, waarvoor het emissiepunt
niet is vastgesteld. Niettemin worden de
processen/activiteiten met een hoog potentieel aan
-emissies in de specifieke  voor processen/activiteiten genoemd. Vanwege deze moeilijkheden om
lozingspunten op te sporen, heeft de  geconcludeerd dat het kwantificeren van de -emissies één
belangrijke  is. Een van de methoden wordt in
hoofdstuk  als voorbeeld genoemd. In dit geval wordt
de implementatie van een  ) – of soortgelijk
programma eveneens als zeer belangrijk beschouwd.
)

Leak detection and repair: lekdetectie en herstel.

Het is de  niet gelukt een bereik van emissies te
noemen dat gepaard gaat met de toepassing van ,
vooral door een gebrek aan informatie. Er zijn veel
(~) aan -emissies gerelateerde  in kaart
gebracht.
BBT dienen waterverontreiniging te verminderen
Zoals herhaaldelijk in het document aangegeven
vormen emissies in de lucht de belangrijkste milieuaspecten binnen een raffinaderij. Omdat raffinaderijen
echter grote verbruikers van water zijn, produceren zij
ook grote hoeveelheden verontreinigd afvalwater. De
(~) aan water gerelateerde  zijn onder te verdelen
in twee niveaus. Het ene betreft waterbeheer en afvalwaterbeheer in de raffinaderij als geheel, en het andere
specifieke maatregelen om de verontreiniging of het
waterverbruik terug te dringen. In dit geval zijn in
hoofdstuk  maatstaven opgenomen voor het gebruik
van zoet water en de hoeveelheid afvalwater, alsmede
waterparameters voor het effluent van de afvalwaterbehandeling. Hoofdstuk  bevat veel (~)  die gerelateerd zijn aan de mogelijkheid om afvalwater uit het
ene proces te recyclen voor een ander.

Opkomende technieken

In dit korte hoofdstuk zijn technieken opgenomen die
nog niet commercieel zijn toegepast en zich nog in de
onderzoeks- of ontwikkelingsfase bevinden. Vanwege
de gevolgen die zij kunnen hebben voor de raffinagesector, zijn zij echter hier opgenomen om de aandacht
erop te vestigen bij een eventuele toekomstige herziening van het document.
Conclusies

negen hebben betrekking op de wateremissietabel
acht hebben betrekking op x-emissies
acht hebben betrekking op x-emissies
twee hebben betrekking op stofemissies.

Aanbevelingen voor toekomstig werk
Ter voorbereiding van toekomstige -herzieningen
dienen alle -leden en belanghebbende partijen
gegevens te blijven verzamelen over de huidige emissieen verbruiksniveaus en over de prestaties van technieken die bij het vaststellen van  in overweging genomen moeten worden. Voor de herziening is het eveneens van belang meer gegevens over de haalbare
emissie- en verbruiksniveaus te verzamelen, en het
economisch rendement van alle geanalyseerde productieprocessen. Voorts is het van belang informatie te blijven vergaren over energie-efficiëntie. Naast deze algemene gebieden is voor sommige technieken in
hoofdstuk  de informatie nog niet volledig. Andere
aanvullende gegevens die in het document ontbreken
betreffen de eigenschappen van stof, lawaai en stank.
Voorts wordt erkend dat andere organisaties, zoals leveranciers van technologieën, de vorm en validatie van de
gegevens binnen het document kunnen verbeteren.
Aanbevelingen voor toekomstig O&O-werk
In de vorige alinea worden veel gebieden genoemd die
bij toekomstig werk aandacht verdienen. Veel van het
toekomstige werk heeft betrekking op het verzamelen
van informatie die bij het herzien van dit  kan
worden gebruikt. Voorstellen voor toekomstig werk zijn gericht op technieken die in dit  zijn
genoemd, maar te duur zijn of nog niet gebruikt
kunnen worden in de sector.
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Consensusniveau
De raffinagesector is groot en complex, verspreid over
alle lidstaten behalve Luxemburg. De omvang en
complexiteit worden weerspiegeld in het aantal processen/activiteiten dat in het  aan de orde komt, en
het aantal (ruim )  dat het bevat. Het feit dat er
overeenstemming is bereikt over al deze ruim  ,
op  na, is een teken van de brede betrokkenheid van
-leden bij de bereikte conclusies. Deze  afwijkende meningen kunnen worden samengevat en op de
volgende drie manieren worden ingedeeld:
• één heeft betrekking op de algemene inleiding bij
hoofdstuk 
• elf hebben betrekking op de algemene 
• vijftien hebben betrekking op specifieke 

•
•
•
•

3.5.8

De milieusituatie van Europese raffinaderijen varieert
sterk in de Europese Gemeenschap, waardoor het
uitgangspunt voor elk geval anders is. Ook zijn
verschillende milieuopvattingen en – prioriteiten
duidelijk aanwezig.

• negentien hebben betrekking op de cijfers in de
bereiken die zijn gegeven in hoofdstuk . Zij vertegenwoordigen twee standpunten; het eerste is dat
bestrijdingstechnieken bijna altijd toepasbaar zijn in
alle gevallen en het tweede is dat bestrijdingstechnieken nauwelijks toepasbaar zijn
• vier hebben betrekking op de structuur van de delen
van hoofdstuk  die betrekking hebben op x- en
x-emissies, en vloeien voort uit de stolpbenadering
• twee hebben betrekking op de wateremissietabel; één
op de gemiddelde tijd in de concentratiekolom en de
andere op de manier waarop het metaalgehalte in de
tabel moet worden uitgedrukt
• één is gericht op de inleiding bij hoofdstuk  en heeft
betrekking op de manier waarop de hoogste waarde
van de bereiken in hoofdstuk  is gekozen
• slechts één afwijkende mening heeft fundamenteel
betrekking op een techniek; basisolieproductie

3.5.8
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3.5.8

Raffinaderijen

3.5.8.1

Oplegnotitie

Inleiding

Status en reikwijdte oplegnotitie
Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener
te ondersteunen bij de toepassing van het  referentie document () voor de aardolie- en gasraffinaderijen ).
Deze oplegnotitie is uitsluitend van toepassing op de
olieraffinage. Activiteiten van de aardgaswinning
worden in een aparte oplegnotitie behandeld.
In deze oplegnotitie worden het toepassingsgebied van
de , de veranderingen in de Nederlandse regelgeving en de relatie tussen deze  en andere relevante
regelgeving beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met de 
gelezen worden.
Status BREF
De  heeft een vergelijkbare status als de NeR en
,  of  aanbevelingen; er mag alleen
gemotiveerd van worden afgeweken (voor meer informatie wordt verwezen naar de NeR (hoofdstuk .) en
het Handboek -vergunningverlening). Tenzij in de
 raffinaderijen wordt verwezen naar een andere
, is toetsing aan deze  voldoende ).
In deze  komen split views voor. Split views
worden nader uitgelegd in het kopje ‘Indeling en
inhoud van de ’. In tabel  is een overzicht van de
split views gepresenteerd.
Toepassingsgebied

)

Dit is de officiële titel van de 
De  raffinaderijen voldoet als toetsingsdocument. Wel is
het zo dat  specifiek is voor elke locatie en dat andere documenten erbij gehaald kunnen worden bij het bepalen van
 op lokaal niveau. U kunt hierover de site van InfoMil raadplegen (www.infomil.nl).

Indeling en inhoud van de BREF

De  is ingedeeld in zeven hoofdstukken:
 Algemene informatie
 Toegepaste processen en technieken
 Actuele verbruik- en emissiecijfers
 Mogelijk toepasbare technieken bij het bepalen van
de best beschikbare technieken
 Best beschikbare technieken ()
 Opkomende technieken
 Concluderende opmerkingen
Voor de vergunningverlener zijn hoofdstuk  t/m  de
meest relevante onderdelen van deze . De activiteiten genoemd in de vorige paragraaf worden in elk
hoofdstuk afzonderlijk behandeld.
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)

Op het moment van publicatie van deze  worden
in Nederland alle genoemde processen gevoerd, met
uitzondering van polymerisatie.
De  laat milieu- en veiligheidsaspecten, die niet
rechtstreeks verband houden met raffinage processen,
buiten beschouwing, of blijft bij een korte beschrijving. Sommige activiteiten die bij raffinaderijen plaatsvinden zijn uitvoeriger omschreven in andere s.
De  aardolie- en gasraffinaderijen refereert aan de
volgende s:
• De  organische bulkchemie (Large Volume
Organic Chemicals). In deze  zijn onder meer
de volgende processen omschreven: katalytisch reformen, productie van aromaten, thermisch (stoom-)
kraken;
• De  voor de grote stookinstallaties (Large
Combustion Plants). De  is relevant voor alle
installaties waar energie gegenereerd wordt (bijvoorbeeld warmte- of stoomopwekking) door verbranding van brandstoffen;
• De  non-ferrometaalindustrie (Non ferrous
metals industries) wordt genoemd in het hoofdstuk
over het omgaan met gebruikte katalysatoren (Spent
catalyst management);
• De  voor industriële koelinstallaties (Industrial
cooling systems);
• De  op- en overslag (Emissions from storage):
de opslagfaciliteiten zijn daar uitvoeriger omschreven
dan in de  raffinaderijen zelf;
• De  voor afgas- en afvalwaterbehandeling
(Waste water and waste gas treatment): voornamelijk
als het gaat om nageschakelde technieken;
• De  monitoring;
• De  cross media en economics.
Bepalingen in een verticale  hebben voorrang op
bepalingen over hetzelfde onderwerp in een horizontale
.
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Voor wat betreft de raffinaderijen, vallen volgende activiteiten onder de scope van de :
• Alkylatie (alkylation)
• Smeerolieproductie (base oil production)
• Productie van bitumen (bitumen production)
• Katalytisch kraken (catalytic cracking)
• Katalytisch reformen (catalytic reforming)
• Coking (in Nederland uitsluitend flexicoking)
• Ontzouten (desalting)
• Energiebeheer (energy system)
• Etherificatie (etherification)
• Gasscheidingsprocessen (gas separation processes)
• Waterstof verbruikende processen (hydrogen consuming processes)
• Waterstof productie (hydrogen production)
• Geïntegreerde management (integrated refinery
management)
• Isomerisatie (isomerisation)
• Polymerisatie (polymerisation)
• Primaire destillatie eenheden (primary destillation
units)

• Productbehandeling (product treatments)
• Op- en overslag (storage and handling of refinery
materials)
• Visbreaking
• Afvalwater en afgasbehandeling (waste water and
waste gas treatments).

De belangrijkste milieuaspecten zijn emissies naar de
lucht en daarmee het soort brandstof waarmee wordt
gestookt. Ook wordt er aandacht besteed aan onder
meer milieumanagement, afvalverwerking, en afvalwaterbehandeling.
Het -hoofdstuk van deze  (hoofstuk ) is als
volgt opgebouwd. Eerst komt er een algemeen deel dat
van toepassing is op de hele raffinaderij. Hierin zijn
algemene -maatregelen opgenomen voor de reductie van onder anderen -, x-, stof-, -emissies en
emissies naar water. Voor  en x zijn bubbleconcentratierichtwaarden opgenomen. Over deze
richtwaarden zijn in de Technische Werkgroep ()
verschillende opvattingen naar voren gekomen (split
views). Een split view houdt in dat in de  over één
of meerdere punten geen overeenstemming is bereikt
over wat de  zijn. Het gevolg hiervan is dat de
lidstaat mag kiezen voor eigen invulling van wat  is,
rekening houdend met de in de  genoemde onderen bovenwaarden. De positie van Nederland ten
aanzien van deze split views is verwoord in tabel .
Overige onderwerpen in dit onderdeel zijn milieumanagementsystemen en afvalpreventie.
Het tweede deel van het -hoofdstuk bevat maatregelen en emissierichtwaarden per proces/activiteit.
Ook in dit onderdeel komen split views voor. Split
views zijn in de volgende paragrafen op een rijtje gezet.
Voor bepalingen ten aanzien van het hanteren van de
s in het algemeen met betrekking tot emissies naar
de lucht wordt verwezen naar hoofdstuk . van de
NeR.
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Tenslotte nog een belangrijke opmerking uit de samenvatting over de implementatie van  in vergunningen
voor raffinaderijen in het bijzonder: ‘Omdat het
onwaarschijnlijk is dat er in Europa geheel nieuwe raffinaderijen gebouwd zullen worden, is de toepassing van
het -concept het meest relevant voor de vergunningen voor nieuwe proceseenheden in bestaande raffinaderijen, of de actualisatie en vernieuwing van vergunningen voor bestaande faciliteiten. Implementatie van
bepaalde -gerelateerde concepten of technieken in
die bestaande raffinaderijen kan heel moeilijk zijn.’
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Nederlands SO 2 -emissiebeleid voor raffinaderijen

Bestaand beleid
Het huidige Nederlandse emissiebeleid voor  bij
raffinaderijen is in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties A (Bees A) vastgelegd. Het Bees A regelt de emissies bij een raffinaderij middels een ‘bubble’ benadering; er wordt een eis opgelegd aan de 
concentratie gemiddeld over de rookgassen van de
stookinstallaties, de catcrackers en de zwavelterugwinningsinstallaties. Naast het Bees A zijn er in de vergunningen eisen in de vorm van een emissieplafond opgenomen.

Randvoorwaarden voor toekomstig SO beleid
Het toekomstig  beleid wordt op dit moment nog
vorm gegeven maar kent de volgende randvoorwaarden:
• De  richtlijn. Deze richtlijn schrijft voor dat
tijdens de vergunningverlening op het gebruik van
 getoetst moet worden (zie onder ‘Toetsing aan
’)
• De uitvoeringsnotitie ‘Erop of eronder’ voor de
terugdringing van verzurende emissies. Deze notitie
bevat een  emissie plafond voor de Nederlandse
raffinaderijen (zie ook kader ‘Onzekerheid over
hoogte emissieplafond raffinage sector’).
• Fijn stof problematiek; voorkeur zal worden gegeven
aan maatregelen die naast  ook fijn stof emissies
reduceren.
• Het Gothenburg protocol (zie tekstkader) waarin
onder andere eisen worden gesteld aan het rendement van ontzwavelingsinstallaties. De implementatie van dit protocol gebeurt via de bestaande bijzondere regeling E uit de NeR van .
Toetsing aan BBT
De  raffinaderijen biedt voor  twee mogelijkheden voor de  toets:
•  toets per installatie.
•  toets voor de gehele raffinaderij ofwel ‘bubble’
benadering.
De bubble benadering resulteert in de vergunning in
een concentratie-eis of in een emissieplafond voor de
gehele raffinaderij. Voorwaarde hierbij is dat de
concentratie eis of het emissieplafond een afspiegeling
is van het gebruik van  op de gehele
raffinaderij. Volgens de  kan dit als volgt worden
bepaald:
• Kwantificeer de  emissies uit de verschillende
bronnen op de raffinaderij (zie ook kader Monitoring  emissies). Een juiste monitoring van de 
emissies is overigens op zichzelf ook een  maatregel volgens de .
• Toets de toepasbaarheid van de  maatregelen uit
de  voor elk van deze bronnen. Bij deze toets
moet rekening worden gehouden met de technische
kenmerken van de installatie, alsmede de kosten en
baten van de beschouwde technieken. Tevens moet
bij de toetsing rekening worden gehouden met de
overige randvoorwaarden voor het  beleid (doelstellingen uitvoeringsnotitie, fijn stof problematiek).
• Na uitvoering van de  toets is voor elke bron de
restemissie bekend.
• De som van de restemissies is de met  overeenkomende emissie voor de gehele raffinaderij. Het
emissieplafond of de concentratie eis kan hierop
worden afgestemd.

Indien in een vergunning een emissieplafond is opgenomen, kunnen geen aanvullende  reducerende
maatregelen meer in de vergunning worden opgenomen. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt
indien de locale milieukwaliteit door een specifieke
bron op de raffinaderij in het geding komt.

Monitoring SO2 emissies
Een juiste en onderling consistente monitoring van SO2
emissies geldt volgens de BREF als BBT. Daarnaast is het
ook van belang voor het uitvoeren van een BBT toets en voor
de doelstellingen uit de uitvoeringsnotitie. In de vergunningverlening dient hier dan ook aandacht voor te zijn.
Met name valt te denken aan:
• Fakkelemissies; deze worden niet op elke raffinaderij
meegenomen in de SO2 emissies.
• De emissies uit de verbranding van hoogzwavelige restgastromen (‘waste gas’). De nauwkeurigheid van de
emissiebepaling hangt sterk af van de gehanteerde
emissiefactoren.
• De berekening van de restemissies uit de zwavelterugwinningsfabrieken.
• Met betrekking tot het gebruik van een SO2 ‘bubble’
wordt opgemerkt dat een juiste controle hierop alleen
kan bij een juiste vaststelling van de rookgasvolume stromen uit de verschillende brandstoffen en een consistent
gebruik van het zuurstofgehalte (3%) en watergehalte
(0%) in de rookgasstromen.

Nederlands NO x -emissiebeleid voor raffinaderijen

Om een reductie van de x-emissies op zo efficiënt
mogelijke wijze te realiseren heeft Nederland gekozen
voor een systeem van handel in x-emissierechten.
Het principe van emissiehandel is van toepassing op
bedrijven met een totaal opgesteld thermisch vermogen
van tenminste  th. De Nederlandse raffinaderijen
vallen onder dit systeem. Elk bedrijf mag een aangegeven hoeveelheid x per eenheid verbruikte energie
emitteren. Dit is de prestatienorm. Bedrijven kunnen
aan de norm voldoen door extra emissierechten te
kopen, dan wel maatregelen te treffen. Het systeem van
emissiehandel zal in Nederland worden gehanteerd,
rekening houdend met de vereisten van de huidige
-richtlijn.
Dit houdt in dat een vergunninghouder een emissiegrenswaarde die gebaseerd is op het -beginsel niet
mag overschrijden. De bedoelde emissiegrenswaarde
kan zowel per installatie in de vergunning als omgerekend als bubble als algemene regel zijn vastgelegd.
Voor de raffinaderijen geldt dan ook dat de algemene
emissie-eisen uit Bees A of uit de vergunning gehanteerd blijven, dit naast de emissieplafonds op basis van
-waarden. De  kan ondersteuning bieden in de
zin dat haalbare emissieniveaus voor bepaalde situaties
daar weergegeven worden. Om het proces van emissiehandel goed te laten functioneren, is het wenselijk dat
er voldoende ruimte is tussen de maximaal vergunde
concentratie en de -waarde.

Voor bestaande installaties geldt het NERP
Onzekerheid over hoogte emissieplafond raffinagesector

Het NERP houdt in dat voor bestaande installaties over heel

De hoogte van het emissieplafond voor de raffinagesector is

Nederland een bubble geldt, individuele installaties mogen

nog onderwerp van discussie tussen VROM, het bevoegd

afwijken van de LCP-waarden, het gemiddelde park van

gezag en de raffinagesector. De uitvoeringsnotitie stelt als

bestaande installaties moet voldoen aan de LCP-eis.

sectorplafond een emissie van 14,5 kton SO2/jaar; de raffi-

Overigens nemen deze installaties ook deel aan de handel
in NOx emissierechten en zijn zij onderdeel van het totale

gemiddeld over een periode van 4 jaar.

park van stookinstallaties die in Nederland moeten voldoen
aan BBT.
Door het NERP is de flexibiliteit binnen het systeem van NOx
emissiehandel vergroot. De LCP-richtlijn schrijft voor dat het

Het Gothenburg protocol

NERP per 1 januari 2008 in werking is. Het NERP heeft

In het Gothenborg protocol uit 1999 hebben de lidstaten

voor de vergunningverlening verder geen consequenties.
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nagesector stelt een plafond voor van 16 kton SO2 /jaar,

van de Europese economische commissie van de Verenigde
de uitstoot ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2), stik-

Nederlands VOS-emissiebeleid voor raffinaderijen

stofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS).

VOS-emissiebronnen bij raffinaderijen

Het protocol stelt daarnaast eisen aan het zwavelgehalte
van enkele brandstoffen, de verzurende emissies uit grote
stookinstallaties en het rendement van zwavelterugwinnings-

Het meerendeel deel van de -emissies uit een raffinaderij bestaat uit lekverliezen van apparaten, verliezen
bij verladen, fakkels en de waterzuivering.

installaties met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag.
De meeste bepalingen uit het Gothenburg protocol zijn al
overgenomen in Europese richtlijnen (LCP en NEC richtlijn )
of Nederlandse wetgeving/beleid (BEES-A, uitvoeringsnotitie). Dit geldt echter nog niet voor de rendementseisen aan
de zwavelterugwinningsinstallaties. Deze rendementseisen
worden dan ook geïmplementeerd via de NeR.

Nederlands VOS-beleid
De in Nederland bestaande beleidsdocumenten over
-emissies zijn het Reductieplan – voor
de aardolieketen en de NeR. In het -reductieplan
zijn maatregelen opgenomen waarmee de aardolieketen
in  voldoet aan een resultaatsverplichting van %
reductie ten opzichte van  en een inspanningsverplichting van % reductie ten opzichte van .
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Naties (Unece) afspraken gemaakt over vermindering van

Op basis van nieuwe cijfers als gevolg van gewijzigde
monitoring zal in  ook een nieuw cijfer voor het
basisjaar  worden vastgesteld, eventueel leidend
tot wijziging van de maatregelen die gericht zijn op de
effectuering van de inspanning om een reductie van
% te kunnen behalen. In de NeR zijn in de bijzondere regeling -maatregelen in §.. maatregelen
opgenomen voor de de aardolieketen (maatregelen ,
, , , , ,  en ). Deze maatregelen
zijn deels afkomstig uit het -project en deels
uit het reductieplan – voor de aardolieketen.
De Europese Benzinedistributierichtlijn is in
Nederland geïmplementeerd in de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer (kortweg de
Benzineregeling). De Regeling is van toepassing op de
op- en overslagactiviteiten en is rechtstreeks werkend.
Per  januari  treedt een verbod op het ontgassen
van benzine door binnenvaartschepen in werking. In
de Benzineregeling zullen in dit kader eisen gesteld
worden aan de belading van binnenvaartschepen.
§.. geeft hierover meer informatie.
VOS in de BREF

De  bevat geen emissiewaarden voor . Wel zijn
een aantal technieken genoemd ter beperking van emissies. De belangrijkste zijn: een inspectie- en onderhoudssyteem, emissiebeperkende maatregelen bij verlading en op- en overslag. De  op- en overslag is ook
van toepassing op de raffinaderijen en bevat een meer
gedetailleerde omschrijving van de technieken.
BREF en overige beleidsstukken

3.5.8

Een vergelijking tussen de -maatregelen uit de NeR
en de s levert het volgende beeld op. De s zijn
in hun omschrijving van de maatregelen meer gedetailleerd, maar de maatregelen van de NeR en het reductieplan en van de  zijn eerder aanvullend dan
tegenstrijdig. Hoewel de  op- en overslag op het
moment van schrijven nog niet definitief is gemaakt,
zijn er geen knelpunten te voorzien.
Nederlands stofemissiebeleid voor raffinaderijen
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Stof in de BREF
Voor het procesonderdeel catalytic cracking bevat de
 de volgende emissierichtwaarden: – mg/m.
Voor de procesonderdelen flexicoking en energy system
zijn eveneens richtwaarden opgenomen. Hierover is
echter binnen de  geen overeenstemming bereikt.
De  is onduidelijk als het gaat om onderscheid
maken tussen grof en fijn stof. Bovengenoemde waarden moeten gezien worden als ‘totaal stof ’.
Relatie tussen NeR, Bees A en BREF
Daar waar Bees A van toepassing is, blijven de emissiewaarden in het Bees A geldig. In gevallen waarin de
lokale situatie erom vraagt, kan de vergunningverlener
echter strengere eisen stellen conform artikel ..a
van Bees A.

Wanneer Bees A niet van toepassing is, gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Wanneer aangetoond is dat de algemene eisen voor stof
in de NeR haalbaar zijn onder de voorwaarden van
bijlage  van de -richtlijn, dan mogen ze gezien
worden als -gerelateerde emissiewaarden. Het gaat
in eerste instantie om het toepassen van technieken die
in de  aangemerkt zijn als .
Gasstook en BBT
Indien een stookinstallatie op aardgas, gereinigd  of
gereinigd raffinaderijgas stookt, voldoet deze installatie
impliciet aan de -eisen voor stofemissies.
Emissie-eisen en lokale luchtkwaliteit

In het algemeen is de concentratie-eis een voldoende
waarborg voor een aanvaardbare luchtkwaliteit. Het is
evenwel niet uit te sluiten dat bij een omvangrijke
hoeveelheid rookgas of als gevolg van andere emissies
of aanwezige achtergrondconcentraties, plaatselijk per
tijdseenheid te veel , x of stof wordt uitgeworpen.
In zulke gevallen kan de vergunningverlener genoodzaakt zijn in de vergunning een vrachteis op te nemen
voor een stookinstallatie of een bepaalde inrichting als
geheel, op een niveau dat lager ligt dan – gegeven de
hoeveelheid geproduceerde rookgassen – met toepassing van de concentratie-eis zou gelden.
In individuele vergunningen kunnen geen concentratie-eisen worden opgenomen voor zaken die reeds in
het Bees A zijn geregeld, tenzij het Bees A in specifieke
situaties daar ruimte voor biedt (artikel .).
De  geeft aan welke emissieniveaus haalbaar zijn in
gegeven situaties.
Nederlands emissiebeleid water voor
raffinaderijen

Nederland heeft haar emissiebeleid voor het afvalwater
van raffinaderijen mede gebaseerd op de  )
aanbeveling /. In het  werkdocument .
van februari  – ‘ Recommendation of
 June  Concerning Refineries: Betekenis voor de
sector raffinaderijen in Nederland’ – is expliciet
benoemd wat de aanbevelingen van  voor het
Nederlandse emissiebeleid water betekenen.
)

 aanbeveling / is een verdrag van Parijs uit .
De verdragen van Parijs, waaronder  /, zijn later
samen met de verdragen van Oslo overgegaan in . Het
 verdrag vormt een overkoepelend juridisch kader met als
doel de bescherming van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, inclusief de Noordzee. Besluiten onder het
 verdrag zijn bindend en moeten derhalve in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. (Zie ook Handboek
Wvo-vergunningverlening blz. ). De  aanbeveling
/ is echter geen  besluit, en geldt echt als aanbeveling
voor het te voeren nationale beleid.

In  is in  nota . het emissiebeleid water
ten aanzien van de olieraffinage uitgebreid beschreven.
Rijkswaterstaat heeft dit beleid opgesteld naar aanleiding van de  aanbeveling /, na uitvoerig
overleg met de Olie Contact Commissie. Omdat de
raffinaderijen allemaal op rijkswateren lozen, is dit
document op te vatten als dé beleidsnota voor de
Wvo-vergunningverlening voor raffinaderijen. De nota
is destijds ook geschreven naar aanleiding van grote
investeringen door de raffinaderijen in kraakinstallaties. Door toepassing van deze nieuwe processen veranderde het afvalwater van samenstelling.
Vergelijking tussen de BREF en tot nu toe gangbaar
emissiebeleid
De  nota uit  vormde de basis voor de inbreng
van Nederland bij het opstellen van deze . Binnen
de betreffende technische werkgroep, welke belast was
met het samenstellen van deze , bestond consensus
op het gebied van de afvalwateraspecten.
De  wijst diverse technieken aan als best beschikbare technieken voor het voorkomen en/of beperken
van de emissies naar water. Zoals te verwachten is de
 () op een aantal punten gedetailleerder hierin
dan de  aanbeveling uit  en de  nota uit
. De  dient gezien te worden als een nadere,
maar noodzakelijkerwijs niet complete uitwerking van
het emissiebeleid voor deze industrietak in Europa.

• In de  / wordt gesteld dat het afgevoerde
koelwater vrij van olie gehouden moet worden en
dat het koelwater maximaal , mg/l aan minerale
olie zou mogen toenemen ten opzichte van het ingenomen water. In de  wordt het elimineren van
olielekkages naar het koelwater bij doorstroomkoelwatersystemen als beste beschikbare techniek gezien.
Tevens wordt er verwezen naar de  ‘koeling’.
Conclusies en aanbevelingen
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Naast de  blijven de volgende bijzondere regelingen van de NeR van kracht:
• De bijzondere regeling ‘§...  maatregelen
raffinaderijen’;
• De bijzondere regeling ‘E Claus installaties’.
Aanvullend hierop geldt het volgende:
• Voor zover emissies in de  niet uitdrukkelijk zijn
verbijzonderd, gelden de algemene bepalingen van
de NeR (meest recente versie) en het emissiebeleid
water ( ,  ).
• De raffinaderijen vallen bij de inwerkingtreding
daarvan onder hoofdstuk  van de Wet milieubeheer. In dit hoofdstuk staat voor de olieraffinage
een zogenaamde -waarde. De raffinaderijen
moeten echter ook voldoen aan emissie-eisen die
vallen binnen de grenzen die in de  als  zijn
aangegeven.
• De raffinaderijen vallen bij de inwerkingtreding
daarvan onder de Europese richtlijn // tot
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasemissierechten. Wanneer de Nederlandse regelgeving met betrekking tot emissiehandel in broeikasgassen in werking treedt, zal deze gehanteerd worden
in plaats van de Europese richtlijn.
• Er wordt aanbevolen om bij de Wvo-vergunningverlening rekening te houden met de beste beschikbare
technieken (/) zoals in de  en deze oplegnotitie is beschreven.
In de Nederlandse vergunningenpraktijk dient na
hanteren van het voorzorgprincipe de emissieaanpak
gevolgd te worden. Dit houdt ten aanzien van de
emissies van minerale olie in dat deze gesaneerd
worden volgens de beste beschikbare technieken.
Het is aan de Wvo-vergunningverlenende instanties
om te beoordelen of aan de beleidsmatig gewenste
saneringsinspanning wordt voldaan.

3.5.8

Hieronder worden enkele onderwerpen uit de 
vergeleken met de in Nederland gebruikelijke beleidsregels.
• In de  / zijn aanbevelingen opgenomen ten
aanzien van de emissies naar water afkomstig van raffinaderijen. De meest opvallende aanbevelingen betreffen de getallen voor de gehalten aan minerale olie in
bepaalde afvalwaterstromen en de zgn. emissiekentallen voor raffinaderijen. Volgens de  aanbeveling zou het jaargemiddelde van het oliegehalte in
het effluent van de afvalwaterzuivering, gemeten met
infrarood-spectroscopie, niet meer moeten bedragen
dan  mg/l. Daarnaast zou het emissiekental voor
minerale olie niet meer moeten bedragen dan  gram
per ton verwerkte ruwe aardolie en andere voeding.
Deze getallen zijn hoger dan de referentiewaarden in
de . In de  worden benchmark concentraties
aan koolwaterstoffen – waar minerale olie onderdeel
van uitmaakt – genoemd. Deze waarden liggen in de
range van , tot , mg/l. De emissiekentallen voor
olie liggen volgens de  in de range van , tot
, gram per ton verwerkte ruwe aardolie.
De getalswaarden in de  aanbeveling zijn
bedoeld als emissiegrenswaarden voor de toen
geldende Stand der Techniek. De getalswaarden die
genoemd zijn in de  moeten gezien worden als
‘prestatie indicatoren’ die haalbaar worden geacht als
de best beschikbare technieken worden toegepast. In
beide gevallen gaat het om na te streven getalswaarden, voor zover en wanneer de toepassing van de
Stand der Techniek haalbaar is.

• Volgens de  / zou het jaargemiddelde oliegehalte in het effluent van apart behandeld ontvangen ballastwater, gemeten met behulp van infraroodspectroscopie, niet meer moeten bedragen dan
 mg/l. In de  is geen beste beschikbare techniek aangewezen voor het behandelen van ontvangen
ballastwater en worden hiervoor ook geen referentiewaarden genoemd. Wel wordt in §... genoemd
dat ballastwater gebufferd dient te worden om te
voorkomen dat de zuiveringsinstallatie wordt
verstoord door pieken in het aangeboden ballastwater. Dit kan naast de soms grote afstand tussen de
verlading en de centrale afvalwaterzuivering een
reden zijn om ballastwater apart te behandelen.

Tabel 1

Split views (deze tabel is informatief van aard)

Procesonderdeel

Beste beschikbare
technieken

‘split-view’
range

Algemeen
Reductie NOx-emissies • Kwantificeren van de grootste
• 70 mg/Nm3 daggemidNOx-bronnen in elk specifiek
delde – 500 mg/Nm3
geval
jaargemiddelde (industrie)
• BBT gebruiken die van toepassing
of in t/Mt verwerkingszijn op de reductie van NOxcapaciteit
emissies in de onderdelen energy • 80–500 mg/Nm3 dagsystem en catcracker
gemiddelde
• Allen bij 3% O2
Catalytic cracking
Reductie SO2-emissies • Hydrotreatment van de feedstock • 10–350 mg/Nm3 bij
wanneer economisch en
toepassing van een
technisch haalbaar
geschikte combinatie van
• Gebruik van de SOx-additief bij
hiernaast genoemde
de katalysator
technieken
• Gebruik van FGD voor de gassen
afkomstig uit de regenerator met
een efficiency van 95–99%
Reductie NOx-emissies • Aanpassing van het ontwerp en • 10–450 mg/Nm3
de bedrijfsvoering van de
regenerator
• Hydrotreatment van de feedstock
wanneer economisch en technisch
haalbaar
• Gebruik van SNCR met een
omzetting van 60–70%
• Gebruik van SCR met een
omzetting van 85–90%
Flexicoking
Reductie stofemissies

Energy system
Reductie SO2-emissies

• NOx-emissiehandel
• Bees A

• Bubblewaarde
overeenkomend met
emissieniveau BBT
(zie SO2 paragraaf)

• NOx-emissiehandel
• Bees A

• Toepassing ESP en/of cyclonen
en/of filters voor de stromen
afvalgas die stof bevatten

• 10–100 mg/Nm3

• Bees A

• Verminderen brandstofverbruik
• Hydrodesulphurization
• Ontzwaveling van afgassen

• 5–1700 mg/Nm3

• Bubblewaarde
overeenkomend met
emissieniveau BBT (zie
SO2-paragraaf)
• NOx-emissiehandel
• Bees A

Reductie NOx-emissies
van verbranding van
gasvormige brandstoffen in ketels en
fornuizen

3.5.8
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• Brandstofverbruik verminderen
door verbetering van de energie
-efficiëntie
• Bestaande branders vervangen
door nieuwe ‘low NOx’-branders
• Gebruik van ketels en procesfornuizen met een hoog thermisch
rendement en goede controlemaatregelen
• Recirculatie van verbrandingsgassen in ketels
• Reburning
• SCR/SNCR
Reductie NOx-emissies • Diluent injection
in gasturbines
• Dry low NOx combustors
• SCR
Reductie NOx-emissies • Gebruik van brandstof met lage
van vloeibare
N-gehalte
brandstoffen
• Bestaande branders vervangen
door nieuwe ‘low NOx’-branders
• Recirculatie van verbrandingsgassen in ketels
• Reburning
• SCR/SNCR
Reductie stofemissies
• Brandstofverbruik reduceren
• Gebruik zo veel mogelijk gas en
vloeibare brandstoffen met een
lage asgehalte
• Steam atomisation van vloeibare
brandstoffen
• ESP of filters in de verbrandingsgassen wanneer gebruik wordt
gemaakt van zware vloeibare
brandstoffen
Afgasbehandeling
Amine treating
• H2S concentratie reduceren tot
aangegeven waarde

SRU

Nederlandse overheidsstandpunt mei 2005

• Staged SRU including tail gas
treatment

• 20–150 mg/Nm3

• 20–75 mg/Nm3
bij 15% O2

• NOx-emissiehandel
• Bees A

• 55–400 mg/Nm3

• NOx-emissiehandel
• Bees A

• 5–50 mg/Nm3

• Bees A

• 20–150 mg/Nm3

• Bubblewaarde
overeenkomend met
emissieniveau BBT (zie
SO2-paragraaf)
• Efficiency 98,5%–99,9% • E6-regeling van de NeR

Hierbij is de  richtinggevend voor de mogelijk
te realiseren milieuprestatie. De  aanbeveling
/ geeft de bovengrens aan van wat minimaal haalbaar is. Per lozingssituatie dient bepaald te worden of
er al voldaan wordt aan de . Indien dit niet het
geval is, dient er alsnog een maatregelenpakket
bepaald te worden op basis van de beste beschikbare
technieken uit de . Vervolgens speelt het effect
van de lozing op het ontvangende oppervlaktewater
ook een rol. Aanvullende eisen op basis van de
uitkomsten van de immissietoets zijn mogelijk. Op
basis van het uiteindelijke maatregelenpakket
kunnen de emissiegrenswaarden in de vergunning
worden geformuleerd.
• Binnen de  zijn split views ontstaan, zie tabel 
(raadpleeg de  voor de volledige tekst). Het
Nederlandse standpunt is deels gebaseerd op de
bepalingen uit het Bees A, deels uit de NeR, en deels
op de afspraken tussen het Kabinet en het Parlement
ter uitvoering van de -richtlijn (richtlijn
//). Het hanteren van bepalingen uit het
Bees A wordt gelegitimeerd door artikel  lid  van
de -richtlijn (richtlijn //), waarin staat dat
in bepaalde gevallen vergunningvoorwaarden mogen
worden vervangen door algemene voorschriften.

3.5.8.2

Samenvatting BREF

De  (referentiedocument voor de beste beschikbare technieken) over aardolie- en gasraffinaderijen is
de schriftelijke neerslag van een informatie-uitwisseling
in overeenstemming met artikel , lid  van Richtlijn
// van de Raad. Deze samenvatting – die gelezen
moet worden in samenhang met de in het voorwoord
van het  opgenomen toelichting op de doelstellingen, het gebruik en de juridische termen – beschrijft de
belangrijkste bevindingen, de voornaamste conclusies en de bijbehorende emissieniveaus. Deze
samenvatting kan worden gelezen en opgevat als zelfstandig document, maar is als zodanig geen volledige
weergave van de complexiteit van de volledige tekst. Zij is daarom niet bedoeld als vervanging voor de
volledige -tekst als instrument bij de -besluitvorming. Ruim  mensen hebben rechtstreeks deelgenomen aan deze informatie-uitwisseling. Oliemaatschappijen zijn gewoonlijk internationale bedrijven,
waardoor er ook mensen van buiten de  bij het
proces betrokken zijn geweest.
Toepassingsgebied

De aardolie- en gasraffinage-industrie is een belangrijke
en strategische industrie. Alleen al de aardolieraffinaderijen leveren % van de energiebehoeften van de ,
en % van de brandstof benodigd voor transport. Er
zijn ongeveer honderd aardolieraffinaderijen geïdentificeerd in de , Zwitserland en Noorwegen, die samen
ongeveer  miljoen ton per jaar verwerken.
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De Europese raffinage-industrie
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Het toepassingsgebied van deze  voor de aardolieen gasraffinaderijen is gebaseerd op paragraaf . van
Bijlage  van de -richtlijn //, waar ook haar
titel van is afgeleid. In dit document komen zowel de
aardolie-industrie als de aardgasfabrieken aan de orde.
Andere aanverwante activiteiten, zoals de exploratie, de
productie, het transport of de marketing van producten, zijn er niet in opgenomen. Dit document heeft
betrekking op alle soorten aardolieraffinaderijen, ongeacht hun capaciteit, en alle soorten verwerkingsactiviteiten die daar gewoonlijk plaatsvinden. Bepaalde activiteiten die in raffinaderijen aangetroffen (kunnen)
worden, komen hier niet aan de orde, omdat zij in
andere s aan de orde komen (bijvoorbeeld de
productie van lage olefinen en oplosmiddelen, en elektriciteitsopwekking met behulp van aardgas). Andere
activiteiten worden niet volledig in dit document
beschreven omdat zij deels aan de orde komen in
andere s (bijvoorbeeld koeling, opslag, afvalwateren rookgasbehandeling). Bij de uitvoering van vergunningen voor een specifieke locatie dienen
derhalve ook andere s in overweging genomen te
worden. Bodemsanering is niet in deze  opgenomen omdat dat geen techniek is voor de preventie of
bestrijding van verontreiniging.

De installaties zijn geografisch goed over Europa
verspreid, en over het algemeen gelegen aan de kust.
Uit schattingen blijkt dat de aardolieraffinaderijsector
. directe werknemers telt, en ongeveer .
indirecte. Er zijn vier aardgasfabrieken op land.
Raffinageprocessen en de belangrijkste
milieuaspecten

Het document voorziet in een geactualiseerd beeld van
de technische en milieusituatie van de twee industriële
sectoren. Het bevat een korte technische beschrijving
van de belangrijkste activiteiten en processen die in de
sectoren worden aangetroffen, aangevuld met de
huidige emissie- en verbruikscijfers van Europese
installaties.

3.5.8

Raffinage-installaties zijn gewoonlijk groot en volledig
geïntegreerd. Raffinaderijen zijn industriële locaties die
enorme hoeveelheden grondstoffen en producten
hanteren, en daarnaast zijn het intensieve verbruikers
van energie en water. Bij hun opslag- en raffinageprocessen ontstaan er emissies naar de lucht, het water en
de bodem, zo zeer dat milieubeheer een belangrijke
factor voor de raffinaderijen is geworden. De aard en
de hoeveelheid van de raffinaderijemissies naar het
milieu zijn over het algemeen bekend. Kool-, stikstofen zwaveloxiden, stof (voornamelijk afkomstig van
verbrandingsprocessen) en vluchtige organische koolstofverbindingen zijn de belangrijkste luchtvervuilers
in beide sectoren. Er wordt in een raffinaderij intensief
gebruik gemaakt van water, als proceswater en voor
koeling. Daardoor wordt het water verontreinigd met
olieproducten. De belangrijkste verontreinigende stoffen voor het water zijn koolwaterstoffen, zwavelverbindingen, ammoniak en enkele metalen. Vergeleken met
de enorme hoeveelheden grondstoffen die zij verwerken, produceren raffinaderijen geen wezenlijke
hoeveelheden afval. Het door raffinaderijen geproduceerd afval bestaat momenteel voornamelijk uit bezinksels, niet-specifiek raffinaderijafval (huishoudelijk afval,
sloopafval, enz.) en afgewerkte chemicaliën (bijv.
zuren, amines en katalysatoren).
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De uitstoot naar de lucht is de belangrijkste verontreiniging door aardolieraffinaderijen en, in veel mindere
mate, aardgasfabrieken (d.w.z. het aantal lozingspunten, uitgestoten tonnen, aantal ontwikkelde ). Voor
elke miljoen ton verwerkte ruwe olie (Europese raffinaderijen variëren van , tot ruim  miljoen ton),
stoten raffinaderijen . tot . ton kooldioxide uit,  tot  ton stikstofoxiden,  tot .
ton stof,  tot . ton zwaveloxiden en  tot .
ton vluchtige organische chemicaliën. Zij produceren
per miljoen ton geraffineerde ruwe olie
, tot  miljoen ton afvalwater en  tot . ton vast
afval. Deze grote verschillen in emissie van de Europese
raffinaderijen zijn deels te verklaren door de verschillen
in integratie en de soort raffinaderij (bijv. eenvoudig
versus complex).

De belangrijkste verschillen houden echter verband
met verschillende milieuwetgevingsstelsels in Europa.
De belangrijkste emissies naar de lucht door aardgasfabrieken bestaan uit , x, x, en . Water en
afval zijn hier gewoonlijk minder belangrijk dan bij
aardolieraffinaderijen.
Gezien de vorderingen die raffinaderijen hebben
geboekt bij het verminderen van zwavelemissies naar de
lucht, is de aandacht inmiddels verschoven naar 
(met inbegrip van stank), stof (deeltjesgrootte en
samenstelling) en x, een verschuiving die ook meer
algemeen in het milieudebat heeft plaatsgevonden.
Wanneer het debat over kooldioxide-emissies aan
kracht wint, zal dat ook sterk van invloed zijn op de
raffinaderijen. De technieken voor afvalwaterbehandeling in raffinaderijen zijn volwassen technieken, en de
nadruk is nu verlegd naar preventie en reductie. De
reductie van het waterverbruik en/of van de concentratie van verontreinigende stoffen in het water kan gevolgen hebben voor de uiteindelijke emissie van verontreinigende stoffen.
Technieken die in overweging genomen moeten
worden bij het vaststellen van BBT

Er zijn bijna  technieken in overweging genomen
bij het vaststellen van . Die technieken zijn geanalyseerd aan de hand van een consistente methode. Voor
elke techniek wordt die analyse gerapporteerd, samen
met een korte beschrijving, de milieuvoordelen, de
cross-media-effecten, de operationele gegevens, de
toepasbaarheid en de economische aspecten. In
sommige gevallen is de drijfkracht voor implementatie
onderzocht, en zijn verwijzingen opgenomen naar het
aantal installaties waarin de techniek in kwestie wordt
toegepast. De beschrijving van de technieken eindigt
met een literatuurlijst ter ondersteuning van de gegevens in hoofdstuk . Die technieken zijn onderverdeeld
in  paragrafen, zoals blijkt uit tabel .
Zoals uit tabel  blijkt, bestaat % van de technieken
die zijn opgenomen in hoofdstuk  uit technieken die
zijn gericht op productie en de preventie van verontreiniging, % bestaat uit gasbehandelingstechnieken en
% bestaat uit technieken om waterverontreiniging te
verminderen en afval te verminderen of bodemverontreiniging te voorkomen. Uit deze cijfers blijkt ook weer
dat emissie naar lucht het belangrijkste milieuaspect in
de raffinaderijsector vormt.
Beste beschikbare technieken voor aardolie- en
gasraffinaderijen

De conclusies ten aanzien van de beste beschikbare
technieken voor beide sectoren samen, vormen het
belangrijkste deel van dit document, en zijn opgenomen in hoofdstuk . Waar mogelijk zijn de bijbehorende emissie-, verbruiks- en rendementsniveaus opgenomen. Ook uit dit hoofdstuk over  blijkt weer dat
luchtemissies het belangrijkste milieuthema voor raffinaderijen vormen.

Tabel 2

Para- Activiteit/proces
graaf

Technieken toegepast op:
productie en gassen en
preventie
rookgassen

afvalwater

vast
afval

Totaal

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alkyleren
Basisolieproductie
Bitumenproductie
Katalytisch kraken
Katalytisch reformeren
Vercooksingsprocessen
Koelen
Ontzilting
Energiesysteem
Ethervorming
Gasscheidingsprocessen
Waterstofverbruikende
processen
Waterstofproductie
Geïntegreerd raffinaderijmanagement
Isomerisatie
Aardgasfabrieken
Polymerisatie
Primaire destillatie-eenheden
Productbehandelingen
Opslag en handling van
raffinagematerialen
Viscositeitsreductie

3
14
2
17
3
9
3
13
56
1
3
8

0
4
5
13
3
19
–
0
22
0
2
0

0
2
1
2
0
8
–
4
2
1
0
0

0
1
2
5
0
3
–
1
0
1
0
2

3
21
10
37
6
39
3
18
80
3
5
10

6
33

0
0

0
24

0
6

6
63

3
0
1
3
5
21

0
12
0
2
2
19

0
5
0
3
4
2

0
3
2
3
0
12

3
20
3
11
11
54

3

1

1

1

6

Rookgasbehandelingen
Afvalwaterbehandelingen
Afvalbeheer
Totaal

–
–
–
207

76
–
–
180

–
41
–
100

1
–
58
101

77
41
58
588

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BBT-benadering per eenheid versus algemene
BBT-benadering

Bij de opstelling van het  vormde de kwestie van
de procesintegratie binnen de raffinaderij-industrie als
geheel, met name op basis van de stolpbenadering,
versus een geïntegreerde multi-mediabenadering per
afzonderlijke proceseenheid, dat wil zeggen een benadering per eenheid, een uiterst controversieel onderwerp, gezien het belang ervan voor de meeste conclusies ten aanzien van  in hoofdstuk .

Implementatie van IPPC-vergunningen op basis van BBT
Omdat het onwaarschijnlijk is dat er in Europa geheel
nieuwe raffinaderijen gebouwd zullen worden, is de
toepassing van het -concept het meest relevant voor
de vergunningen voor nieuwe proceseenheden in
bestaande raffinaderijen, of de actualisatie en vernieuwing van vergunningen voor bestaande faciliteiten.
Implementatie van bepaalde -gerelateerde concepten of technieken in die bestaande raffinaderijen kan
heel moeilijk zijn. Dit houdt verband met de complexe
aard van de raffinaderijsector, de diversiteit ervan, de
hoge mate van procesintegratie, of de technische
complexiteit daarvan.
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In dit deel van de samenvatting worden de meest relevante milieukwesties belicht, alsmede de belangrijkste
conclusies uit hoofdstuk . Tijdens de bespreking van
de door de  uitgewisselde informatie zijn veel
onderwerpen aangeroerd en besproken. In deze samenvatting worden er slechts enkele belicht.

Een belangrijke conclusie is dat beide benaderingen
gerespecteerd dienen te worden, omdat zij elk hun
eigen verdiensten hebben bij de vergunningsprocedure
en elkaar eerder aanvullen dan tegenwerken. Hoofdstuk  is daarom verdeeld in twee delen (algemene en
proces-). De  voor een bepaalde raffinaderij zijn
dus een combinatie van niet-eenheidspecifieke elementen, dat wil zeggen die van toepassing zijn op raffinaderijen als geheel (algemene ), en eenheid-specifieke
 die van toepassing zijn op een specifiek geval.

3.5.8

Er worden meer dan   genoemd in hoofdstuk ,
die betrekking hebben op alle milieuaspecten die zich
voordoen in raffinaderijen. Vanwege de complexiteit
van de sector, de verschillende gebruikte grondstoffen,
het grote aantal cross-media-effecten en de verschillende milieu-inzichten, was het niet gemakkelijk een
structuur voor hoofdstuk  op te zetten. In dit hoofdstuk zijn bijvoorbeeld geen prioriteiten vastgesteld voor
de milieudoelen of de stappen om die te bereiken,
vanwege de verschillen van mening binnen de  en
de per locatie variërende mogelijkheden om dezelfde
milieudoelstelling te verwezenlijken.

Waar van toepassing binnen het -hoofdstuk zijn
emissie- of verbruiksniveaus die ‘gepaard gaan met de
beste beschikbare technieken’ opgenomen. s
vormen geen wettelijk bindende norm; zij zijn bedoeld
om informatie te verstrekken aan de bedrijfstak, lidstaten en het publiek over realiseerbare emissie- en
verbruiksniveaus bij het gebruik van bepaalde technieken. Die niveaus zijn geen emissie- of verbruiksgrenswaarden, en dienen niet als zodanig te worden opgevat.
De juiste grenswaarden voor specifieke gevallen
moeten, rekening houdend met de doelstellingen van
de -richtlijn en lokale overwegingen, worden vastgesteld.
Men was zich ervan bewust dat de implementatie van
 in elke raffinaderij in elk geval moet worden aangepakt, en dat er meerdere technische oplossingen
bestaan. Daarom zijn preventie- of bestrijdingstechnieken gegeven in de  als groep van mogelijkheden.
Onder de vele milieukwesties die in het  aan bod
komen, zijn de vijf hieronder genoemde waarschijnlijk
het meest van belang.
• de energie-efficiëntie verbeteren
• de stikstofoxide-emissies verminderen
• de zwaveloxide-emissies verminderen
• de emissies van vluchtige organische stoffen verminderen
• de waterverontreiniging verminderen.

3.5.8
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BBT moeten energie-efficiëntie van raffinaderijen
verbeteren
Tijdens de informatie-uitwisseling werd erkend dat een
van de belangrijkste  voor de sector de verbetering
van de energie-efficiëntie is, waarvan het grootste voordeel een vermindering van de emissie van alle luchtverontreinigende stoffen zou zijn. Er werden technieken
in kaart gebracht om de energie-efficiëntie binnen raffinaderijen te verbeteren (~) en er werden gegevens
verschaft, maar met geen van de verschillende beschikbare methoden was het mogelijk te kwantificeren wat
een raffinaderij energie-efficiënt maakt. Er werden
alleen enkele bekendgemaakte cijfers over de Solomonindex voor tien Europese raffinaderijen opgenomen. In
het -hoofdstuk wordt erkend dat een verbetering
van de energie-efficiëntie op twee fronten aangepakt
moet worden: een verbetering van de energie-efficiëntie
van de verschillende processen/activiteiten en een
verbetering van de energie-integratie overal in de raffinaderij.
BBT dienen stikstofoxide-emissies te verminderen
x-emissies van raffinaderijen werden ook genoemd
als een onderwerp dat vanuit twee perspectieven geanalyseerd zou moeten worden: dat van de raffinaderij als
geheel, en dat van specifieke processen/activiteiten, met
name het energiesysteem (ovens, boilers, gasturbines)
en katalytische kraakregeneratoren, omdat dat de plaats
is waar zij hoofdzakelijk geproduceerd worden.

De  heeft daarom geprobeerd consensus te bereiken door gebruik te maken van zowel het stolpconcept,
als een nauwkeurig onderzoek naar de individuele
processen die x-emissies produceren. Het is de 
niet gelukt een enkel bereik van emissies te noemen dat
gepaard gaat met de toepassing van  binnen het
stolpconcept. Door de  werden vijf verschillende
bereiken of waarden gegeven voor de concentratiestolpbenadering (drie op basis van verschillende scenario’s bij het toepassen van ) en twee voor de belastingstolpbenadering (een op basis van het scenario van
toepassing van ). Bij de  die verband houden
met x-emissies (~) worden meestal de daarmee
gepaard gaande emissiewaarden vermeld.
BBT dienen zwaveloxide-emissies te verminderen
Het derde gebied dat naar voren is gebracht als een
onderwerp dat vanuit deze twee perspectieven bekeken
moet worden, wordt gevormd door de x-emissies, die
gewoonlijk worden geproduceerd in het energiesysteem
(uit brandstoffen die zwavelverbindingen bevatten),
katalytische kraakregeneratoren, bitumenproductie,
vercooksingsprocessen, aminebehandeling, zwavelterugwinningseenheden en fakkels. Een extra moeilijkheid hierbij is dat zwavel voorkomt in de door de raffinaderij gemaakte producten. Daarom is een
zwavelbalans opgenomen als techniek die als deel van
het milieubeheersysteem in overweging genomen kan
worden. Als gevolg van dit alles heeft de  geprobeerd consensus te bereiken door het stolpconcept te
gebruiken en de individuele processen te onderzoeken
die x emissies produceren. Het is de  niet gelukt
een enkel bereik van emissies te noemen dat gepaard
gaat met de toepassing van  binnen het stolpconcept. Door de  werden vijf verschillende bereiken
of waarden gegeven voor de concentratiestolpbenadering (twee op basis van verschillende scenario’s bij het
toepassen van ) en twee voor de belastingstolpbenadering (een op basis van het scenario van toepassing
van ). Bij de  die verband houden met xemissies (~) worden meestal de daarmee gepaard
gaande emissiewaarden vermeld.
BBT dienen VOS-emissies te verminderen

-emissies uit raffinaderijen zijn meer als totaal
onderwerp dan als een proces/activiteit-onderwerp
bekeken, omdat -emissies in de sector afkomstig
zijn van diffuse bronnen, waarvoor het emissiepunt
niet is vastgesteld. Niettemin worden de
processen/activiteiten met een hoog potentieel aan
-emissies in de specifieke  voor processen/activiteiten genoemd. Vanwege deze moeilijkheden om
lozingspunten op te sporen, heeft de  geconcludeerd dat het kwantificeren van de -emissies één
belangrijke  is. Een van de methoden wordt in
hoofdstuk  als voorbeeld genoemd. In dit geval wordt
de implementatie van een  ) – of soortgelijk
programma eveneens als zeer belangrijk beschouwd.
)

Leak detection and repair: lekdetectie en herstel.

Het is de  niet gelukt een bereik van emissies te
noemen dat gepaard gaat met de toepassing van ,
vooral door een gebrek aan informatie. Er zijn veel
(~) aan -emissies gerelateerde  in kaart
gebracht.
BBT dienen waterverontreiniging te verminderen
Zoals herhaaldelijk in het document aangegeven
vormen emissies in de lucht de belangrijkste milieuaspecten binnen een raffinaderij. Omdat raffinaderijen
echter grote verbruikers van water zijn, produceren zij
ook grote hoeveelheden verontreinigd afvalwater. De
(~) aan water gerelateerde  zijn onder te verdelen
in twee niveaus. Het ene betreft waterbeheer en afvalwaterbeheer in de raffinaderij als geheel, en het andere
specifieke maatregelen om de verontreiniging of het
waterverbruik terug te dringen. In dit geval zijn in
hoofdstuk  maatstaven opgenomen voor het gebruik
van zoet water en de hoeveelheid afvalwater, alsmede
waterparameters voor het effluent van de afvalwaterbehandeling. Hoofdstuk  bevat veel (~)  die gerelateerd zijn aan de mogelijkheid om afvalwater uit het
ene proces te recyclen voor een ander.

Opkomende technieken

In dit korte hoofdstuk zijn technieken opgenomen die
nog niet commercieel zijn toegepast en zich nog in de
onderzoeks- of ontwikkelingsfase bevinden. Vanwege
de gevolgen die zij kunnen hebben voor de raffinagesector, zijn zij echter hier opgenomen om de aandacht
erop te vestigen bij een eventuele toekomstige herziening van het document.
Conclusies

negen hebben betrekking op de wateremissietabel
acht hebben betrekking op x-emissies
acht hebben betrekking op x-emissies
twee hebben betrekking op stofemissies.

Aanbevelingen voor toekomstig werk
Ter voorbereiding van toekomstige -herzieningen
dienen alle -leden en belanghebbende partijen
gegevens te blijven verzamelen over de huidige emissieen verbruiksniveaus en over de prestaties van technieken die bij het vaststellen van  in overweging genomen moeten worden. Voor de herziening is het eveneens van belang meer gegevens over de haalbare
emissie- en verbruiksniveaus te verzamelen, en het
economisch rendement van alle geanalyseerde productieprocessen. Voorts is het van belang informatie te blijven vergaren over energie-efficiëntie. Naast deze algemene gebieden is voor sommige technieken in
hoofdstuk  de informatie nog niet volledig. Andere
aanvullende gegevens die in het document ontbreken
betreffen de eigenschappen van stof, lawaai en stank.
Voorts wordt erkend dat andere organisaties, zoals leveranciers van technologieën, de vorm en validatie van de
gegevens binnen het document kunnen verbeteren.
Aanbevelingen voor toekomstig O&O-werk
In de vorige alinea worden veel gebieden genoemd die
bij toekomstig werk aandacht verdienen. Veel van het
toekomstige werk heeft betrekking op het verzamelen
van informatie die bij het herzien van dit  kan
worden gebruikt. Voorstellen voor toekomstig werk zijn gericht op technieken die in dit  zijn
genoemd, maar te duur zijn of nog niet gebruikt
kunnen worden in de sector.
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Consensusniveau
De raffinagesector is groot en complex, verspreid over
alle lidstaten behalve Luxemburg. De omvang en
complexiteit worden weerspiegeld in het aantal processen/activiteiten dat in het  aan de orde komt, en
het aantal (ruim )  dat het bevat. Het feit dat er
overeenstemming is bereikt over al deze ruim  ,
op  na, is een teken van de brede betrokkenheid van
-leden bij de bereikte conclusies. Deze  afwijkende meningen kunnen worden samengevat en op de
volgende drie manieren worden ingedeeld:
• één heeft betrekking op de algemene inleiding bij
hoofdstuk 
• elf hebben betrekking op de algemene 
• vijftien hebben betrekking op specifieke 

•
•
•
•

3.5.8

De milieusituatie van Europese raffinaderijen varieert
sterk in de Europese Gemeenschap, waardoor het
uitgangspunt voor elk geval anders is. Ook zijn
verschillende milieuopvattingen en – prioriteiten
duidelijk aanwezig.

• negentien hebben betrekking op de cijfers in de
bereiken die zijn gegeven in hoofdstuk . Zij vertegenwoordigen twee standpunten; het eerste is dat
bestrijdingstechnieken bijna altijd toepasbaar zijn in
alle gevallen en het tweede is dat bestrijdingstechnieken nauwelijks toepasbaar zijn
• vier hebben betrekking op de structuur van de delen
van hoofdstuk  die betrekking hebben op x- en
x-emissies, en vloeien voort uit de stolpbenadering
• twee hebben betrekking op de wateremissietabel; één
op de gemiddelde tijd in de concentratiekolom en de
andere op de manier waarop het metaalgehalte in de
tabel moet worden uitgedrukt
• één is gericht op de inleiding bij hoofdstuk  en heeft
betrekking op de manier waarop de hoogste waarde
van de bereiken in hoofdstuk  is gekozen
• slechts één afwijkende mening heeft fundamenteel
betrekking op een techniek; basisolieproductie

3.5.8
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3.

6

Geur
3.6.1

Systematische bepaling
van het acceptabel
hinderniveau

Hindersystematiek geur
De hindersystematiek geur heeft tot doel een deel van
het traject dat de vergunningverlener moet afleggen
voor het bepalen van een acceptabel hinderniveau
zoveel mogelijk te harmoniseren. Het bepalen van een
acceptabel hinderniveau bestaat enerzijds uit een
milieuhygiënische indicatie, kwalificatie en/of kwantificatie van de mate van hinder. Anderzijds bestaat deze
uit een overweging of beoordeling wat acceptabel is op
basis van deze mate van hinder, de lokale situatie
waarin onder meer planogische en sociaal-economische
aspecten een rol spelen, en bedrijfseconomische aspecten. Voor het bepalen van de mate van hinder is de
hiervolgende systematiek opgesteld; de overwegingen
die op lokaal niveau kunnen spelen om te komen tot
een afgewogen beslissing zijn wegens het specifieke
hiervan niet uitgewerkt.

Initiatief

Een initiatief tot een overleg kan onder andere plaatsvinden in een procedure voor een vergunningaanvraag,
een milieu-effect rapportage of een bedrijfsmilieuplan.

Geur
relevant?

Bij de start wordt globaal nagegaan of geur gezien de aard
van de inrichting een te behandelen item dient te zijn.
Hulpmiddelen hierbij zijn:
• overzichten van geurrelevante bedrijven;
• tabellen 1 en 2 uit Bedrijven en milieuzonering
(, -uitgeverij);
• cat. -bedrijvenlijst (zie bijlage .);
• Herziene Nota Stankbeleid, tabel .;
• ervaringen met dit type bedrijf.
Op basis van deze informatie wordt vastgesteld of de
inrichting al of niet een relevante bron van geuremissie is.
Geen verdere
actie

Wanneer blijkt dat geur niet relevant is, is geen verdere
actie noodzakelijk; het schema is verder niet van
toepassing.
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Toepassing
De hindersystematiek geur is een hulpmiddel voor de
vergunningverlener voor het in de praktijk op een afgewogen wijze behandelen van het aspect geurhinder. De
systematiek leidt niet tot een getal. Het resultaat is een
conclusie die een deel van de informatie vormt die het
bevoegd bestuursorgaan nodig heeft om een afgewogen
besluit te nemen ten behoeve van een aanvraag, de
voorschriften of op een controle-actie op te nemen
maatregelen. Het is belangrijk de afweging inzichtelijk
te maken. Bij vergunningverlening maar ook bijvoorbeeld in bestemmingsplankader is het noodzakelijk
niet alleen de conclusie over het acceptabele hinderniveau te geven, maar ook de motivering daarvoor op te
nemen. Zoals reeds genoemd is de aard van de benodigde informatie divers. Uiteindelijk stelt op basis van
een afweging van alle relevante factoren de vergunningverlener het acceptabele hinderniveau vast. Dit niveau

Beschrijving traject
Het hieronder beschreven traject is een weergave van
hoe in de praktijk omgegaan kan worden met het
aspect geurhinder. De rechthoeken vragen om actie; de
ruitvormige figuren, ‘wybertjes’, vragen om een keuze.
Er wordt niet expliciet onderscheid gemaakt tussen
bestaande en nieuwe situaties; dit wijst zich in de loop
van het traject vanzelf.

3.6.1

Kern van de systematiek is de beschrijving van een
traject waarin een aantal te onderscheiden stappen
worden beschreven. Aan het eind volgt een gestructureerde samenvatting in de vorm van een stappenschema. Op verschillende momenten is in het traject
aangegeven welke onderzoeksmethoden kunnen
worden toegepast. Ook in het stappenschema zijn deze
momenten terug te vinden. Er zijn meerdere methoden
beschikbaar, al dan niet in combinatie met elkaar. De
methoden kunnen zowel indicatief, kwalitatief als kwantitatief van aard zijn. In tabel , §.. zijn methoden
aangegeven en de situaties waarin deze bruikbaar zijn.
In bijlage  worden deze methoden nader toegelicht.

kan in verschillende grootheden worden uitgedrukt:
geen grootheid, een percentage gehinderden, een aantal
geureenheden. Deze afweging leidt tot een aanpak op
basis van redelijkheid (). Voor meer informatie
over de invulling van een dergelijke aanpak wordt
verwezen naar §. van de NeR.

Vooronderzoek:
indicatief onderzoek

Indien geur wel relevant is, wordt in het vooronderzoek
getoetst of voldoende gegevens beschikbaar zijn voor
verdere beoordeling.

Het vooronderzoek moet het mogelijk maken een
antwoord te geven op de vraag of de geuremissie
zodanig is dat er geurhinder op zou kunnen treden. In
een vooronderzoek wordt de situatie van de betreffende
inrichting in ogenschouw genomen. Hierbij moet
gedacht worden aan onder andere:
• omgevingsfactoren (bijvoorbeeld lokatiekeuze,
afstand tot geurgevoelige bestemmingen, ruimtelijke
ontwikkelingen);
• de in de aanvraag opgenomen maatregelen (bijvoorbeeld verzamelen van achtergrondinformatie over
processen en mogelijke maatregelen).
• indicaties omtrent de hinder (bijvoorbeeld signalen
uit omgeving).
Met behulp van indicatieve onderzoeksmethoden
(zie §..) kan hierover inzicht worden verkregen

Potentiele
hinder?

Op grond van het vooronderzoek wordt bepaald of
deze inrichting in de betreffende situatie nu of in de
toekomst, mogelijk kan leiden tot geurhinder.
Zo nee, dan zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
Het is denkbaar om in dat geval een standaardvoorschrift op te nemen waarin het bevoegd bestuursorgaan
alsnog om nader onderzoek kan vragen als er wel
hinder optreedt, een zogenaamd vangnetvoorschrift.
Is er sprake van potentiële hinder, dan wordt gekeken
of er standaardregelingen of bedrijfstakstudies voorhanden zijn.

Categorie 1
bedrijf?

3.6.1

Indien sprake is van een categorie -bedrijf, wordt de
bijzondere regeling voor de desbetreffende bedrijfstak
gevolgd. In een bedrijfstakstudie worden uitspraken
gedaan over het hinderniveau en het bijbehorend standaardmaatregelenpakket. Uitgangspunt is dat in de
meeste gevallen de maatregelen leiden tot een acceptabel hinderniveau.
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Standard
maatregelen?

2

Met ‘standaardmaatregelen’ worden hier maatregelen
bedoeld die niet in het kader van categorie- afspraken
zijn vastgesteld, maar die vanuit een andere invalshoek
toch in zijn algemeenheid van toepassing (kunnen) zijn.
Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen in Inspectierichtlijnen, Algemene Maatregelen van Bestuur en het
programma .
Met name voor bepaalde soorten kleine bedrijven
(zoals autospuiterijen en horecabedrijven) geven dit
soort richtlijnen het standaardpakket aan maatregelen
dat moet worden toegepast.

Uitzondering
noodzakelijk?

Indien de maatregelen genoemd in bedrijfstakstudies
of in standaardregelingen niet leiden tot een acceptabel
hinderniveau in die specifieke situatie, kan door het
bevoegd bestuursorgaan gemotiveerd worden afgeweken. Deze situatie kan zich voordoen indien een bedrijf
een bijzondere positie binnen de bedrijfstak inneemt of
de omgeving hiertoe noopt.
Beeld
voldoende
voor vaststellen
hinderniveau?

Bij dit punt wordt de keuze gemaakt of het voor een
goed oordeel over de hindersituatie nodig is om verder
onderzoek te verrichten. Aspecten die hierbij een rol
spelen zijn:
• de omvang van de emissies;
• de invloed van de voorgenomen maatregelen;
• de aard van de omgeving;
• de mate van (mogelijke) hinder in de omgeving.
Bij de keuze voor een aanvullend onderzoek geldt dat
de inspanning voor een onderzoek in redelijke verhouding moet staan tot het probleem.
Indien nodig: onderzoek

Wanneer nog onvoldoende inzicht is over het hinderniveau kan het nodig zijn aanvullend onderzoek uit te
voeren. Dit kan onderzoek kwalitatief en/of kwantitatief van aard zijn. Het gehanteerde onderscheid kwalitatief – kwantitatief geeft geen rangorde aan, maar is
vooral bedoeld de methoden te kunnen ordenen en het
verschil in resultaat van de methoden te laten zien
(zie §..). Kwalitatieve methoden geven een geobjectiveerd beeld van de situatie. Kwantitatieve methoden
geven een reproduceerbare waarde van de onderzochte
grootheid. De inspanning voor een onderzoek moet in
redelijke verhouding staan tot het probleem. Wanneer
blijkt dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek om
bepaalde reden (bijvoorbeeld onderzoekstechnisch)
niet wordt uitgevoerd, zal op basis van eerder verzamelde informatie een uitspraak moeten worden gedaan
over het hinderniveau in die specifieke situatie.

Hinderniveau
vastgesteld?

Uit de onderzoeken is naar voren gekomen welke
maatregelen getroffen kunnen worden en welke mate
van hinder hiervan naar verwachting het gevolg zal
zijn. Het bevoegd bestuursorgaan dient te overwegen
of dit hinderniveau aanvaardbaar is.

Informatie verzamelen over technische, financiele,
sociaal-economische en planologische aspecten

Parallel aan het beschreven traject zal informatie over
technische, financiële, sociaal-ecenomische en planologische aspecten moeten worden verzameld. Tezamen
met de verkregen informatie over het hinderniveau kan
een conclusie worden getrokken over een hinderniveau
dat acceptabel wordt geacht.
Conclusie

Het bevoegd bestuursorgaan beslist of het vastgestelde
hinderniveau acceptabel is. De mogelijkheden zijn: het
hinderniveau is acceptabel, is niet acceptabel of het
hinderniveau is acceptabel wanneer aanvullende
maatregelen worden getroffen. Aanvullende maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit
• aanvullende voorzieningen (naast de reeds genoemde
voorzieningen in de aanvraag of uit de bedrijfstakstudie);

• organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld het beperken van geurveroorzakende activiteiten, het beperken
daarvan onder ongunstige meteo-condities);
• planologische maatregelen (bijvoorbeeld lokatiekeuze).
De conclusie kan gevolgen hebben voor de aanvraag,
de voorschriften of een controle-actie op te nemen
maatregelen.
Stappenschema
Het schema is een gestructureerde weergave van hoe in
de praktijk omgegaan kan worden met het aspect geurhinder. Meestal zal de middelste weg (vetgedrukte pijlen) van het schema worden bewandeld. In het schema
is geen specifiek onderscheid gemaakt tussen bestaande
en nieuwe situaties. Onderzoek zal bij nieuwe situaties
in de meeste gevallen beperkt blijven tot indicatieve
methoden (zie §..). De ‘rechthoeken’ vragen om
actie; de ‘wybertjes’ leiden uiteindelijk tot het maken
van een keuze.

Initiatief

Geur
relevant?

nee

Geen verdere
actie

ja

Vooronderzoek:
indicatief onderzoek

Potentiele
hinder?

nee

Geen aanvullende
maatregelen

ja

ja

Maatregelen
uitwerken
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Standard
maatregelen?

nee
Indien nodig: onderzoek
Kwalitatief
onderzoek

Uitzondering
noodzakelijk?

Beeld
voldoende
voor vaststellen
hinderniveau?

nee

Kwalitatief
onderzoek mogelijk/
wenselijk?, methodes
uit tabel

nee

Kwantitatief
onderzoek mogelijk/
wenselijk?, methodes
uit tabel

ja

ja

Hinderniveau
vastgesteld?

ja
Informatie verzamelen over technische, financiele,
sociaal-economische en planologische aspecten
Conclusie
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Kwantitatief
onderzoek

nee
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nee

ja

ja
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Categorieën van
onderzoeksmethoden geur

In tabel  wordt een aantal methoden genoemd waarmee een beeld van het hinderniveau verkregen kan
worden. De methoden zijn onderverdeeld in de categorieën indicatief, kwalitatief en kwantitatief. Daarnaast
wordt in de tabel ook nog aangegeven welke methoden
voor een bepaalde categorie de voorkeur hebben
(‘preferent’) en welke methoden eventueel mogelijk
zouden zijn (‘mogelijk’). Binnen deze onderverdeling
zijn de methoden willekeurig gerangschikt. De wijze
waarop ze zullen worden toegepast is bepalend voor de
eisen die aan de methode worden gesteld. Zo zal die
methode welke indicatief toegepast wordt minder
nauwkeurig behoeven te zijn dan een methode die
kwantitatief wordt toegepast. Van invloed op mogelijk
te hanteren methoden is ook of het een bestaande of
een nieuwe situatie betreft.
De belangrijkste kenmerken van de drie categorieën
zijn:
• Indicatief
Indicatieve methoden zijn veelal subjectief of veelal
niet specifiek toegesneden op de te beschouwen situatie. In de praktijk worden deze methoden vaak in
combinatie toegepast. Op deze wijze geven zij
inzicht in de omvang van de (eventuele) hinder.
Trefwoorden bij deze methoden zijn:
– tijdsbeslag
gering
– toepassing
eenvoudig
– resultaat
subjectief
– nauwkeurigheid ruwe schatting
– kosten
goedkoop
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• Kwalitatief
Kwalitatieve methoden geven een geobjectiveerd
beeld van de hinderbeleving. Deze methoden
worden toegepast wanneer op basis van de indicatieve methoden nog onvoldoende beeld bestaat. In
het geval van de klachtenanalyse, die zowel indicatief
als kwalitatief de aanduiding ‘preferent’ heeft, betekent dit een verdieping van het gebruik van de gegevens. Trefwoorden bij deze methoden zijn:
– tijdsbeslag
variabel (  –  weken,
omgevingspanel en klachtenanalyse , –  jaar)
– toepassing
vergt apart onderzoek
(eventueel in eigen beheer)
– resultaat
objectief beeld van hindersituatie
– nauwkeurigheid afhankelijk van methode
: ƒ. – .;
– kosten
kosten omgevingspanel en
klachtenanalyse (incl. voorbereiding, opzet) > ƒ.

• Kwantitatief
Kwantitatieve methoden geven een reproduceerbaar,
objectieve waarde van de onderzochte grootheid
(geuremissie, geurhinder, klachten, etc.). Deze methoden worden toegepast wanneer op basis van de
indicatieve en kwalitatieve methoden nog onvoldoende beeld van de betreffende situatie bestaat.
Trefwoorden bij kwantitatieve methoden zijn:
– tijdsbeslag
enige weken tot meer dan
een jaar
– toepassing
vergt specifiek onderzoek
– resultaat
een objectieve getalswaarde
over de hindersituatie
– nauwkeurigheid afhankelijk van methode
– kosten
emissiemetingen starten bij
ƒ. en kunnen bij
veel bronnen oplopen tot
boven de ƒ.
Wanneer sprake is van een discontinue of fluctuerende
bron kan de bronsterkte via emissiemetingen slechts
dan worden bepaald wanneer de lozingsperiode groot
genoeg is.
Bij complexe brongebieden zijn hinderbelevingsonderzoeken en klachten-analyses mogelijk. De -enquete
in gestandaardiseerde vorm is geschikt voor het verzamelen van achtergrondinformatie. Snuffelploegmetingen zijn bij zeer grote bronnen en brongebieden (qua
emissie) moeilijk uitvoerbaar.
Bij vestiging van een nieuwe inrichting en bij nieuwe situaties zijn belevingsonderzoeken ter plaatse niet uitvoerbaar. Mogelijke methoden zijn dan het vergelijken met
gelijksoortige bedrijven en processen elders, de bedrijvenlijst uit Bedrijven en Milieuzonering (, -uitgeverij), het Handboek Modelvoorschriften Luchtverontreiniging, bekende gegevens over de hedonische schaal etc.

Tabel 1

3.6.3

Onderzoeksmethoden geur

Indicatief
(inzicht)

Kwalitatief
(beeld)

Kwantitatief
(waarde)

Preferent

Mogelijk

Signaal
• klachtenregistratie
• klachtenanalyse
• inspraakprocedures
Achtergrond informatie
• vergelijkbare situaties
• literatuur
Veldwaarneming
• eigen waarneming
Signaal
• klachtenanalyse
Hinderbeleving
• omgevingspanel2)
• hinderenquetes (TLO)1)
Combinatie
• snuffelploegmetingen met
klachtenanalyse
Geurconcentratie
• emissiemetingen met verspreidingsberekening 3)
Combinaties
• snuffelploegmeting met
hedonische schaal
• emissiemetingen met verspreidingsberekening
in combinatie met:

Hinderbeleving
• hedonische schaal
Geurconcentratie
• kiezen bepaalde
geurconcentratie

• hedonische schaal
• hinderenquetes (TLO)
• immissiegegevens van
vergelijkbare situaties
• belevingsonderzoek

Achtergrondinformatie
• vergelijkbare situaties
Veldwaarneming
• eigen waarneming
• snuffelploegen
Geurconcentratie
• hedonische schaal
• kiezen geurconcentratie

Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de
onderzoeksmethoden die in tabel  van §.. worden
genoemd. De methoden zijn gegroepeerd naar de
manier waarop de informatie wordt verkregen over de
geursituatie, in de categorieën:
• signaal van de burger;
• achtergrondinformatie;
• veldwaarneming;
• hinderonderzoek;
• geurconcetratiebepaling;
• combinatie van methoden.
Signaal

Het kenmerkende van de hieronder genoemde methoden is dat zij uitgaan van een actie van de burger.
Signaal
• klachtenanalyse
Veldwaarneming
•snuffelploegen
Hinderbeleving
• belevingsonderzoek1)
• hinderenquetes (TLO) 2)
Geurconcentratie
• emissiemetingen met verspreidingsberekening 3)

Voor de toepasbaarheid van methoden zijn ook bepaalde omgevingsfactoren
van belang:
1)

Beschrijving
onderzoeksmethoden geur

Dichtbevolkt gebied; er wonen voldoende mensen in de omgeving van de
bron zodat een voldoende aantal respondenten te verwachten is.

2)

Eer is sprake van één bron in een dichtbevolkt gebied.

3)

Deze methode is alleen zinvol als de berekende immissieconcentraties
gerelateerd worden aan een bepaald kwaliteitsoordeel.

Klachtenregistratie
De klachtenregistratie is het gedurig en systematisch
verzamelen van klachten met als doel inzicht te verkrijgen in de aard, de omvang en de oorzaak van klachten.
Genoteerd wordt informatie over tijdstip, plaats en
aard van de klacht, meteogegevens, oorzaak, veroorzaker. Van belang is tevens de toegankelijkheid van het
verzamelpunt van de klachten. Het resultaat is de
verzameling van per bron binnengekomen klachten.
Deze methode is toepasbaar als goede en goedkope
indicator van de situatie. De betrouwbaarheid is
gebiedsafhankelijk. Het resultaat van deze methode is
via media en dergelijke beïnvloedbaar.
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Inspraakprocedures
Wanneer een bedrijf een vergunning aanvraagt, wordt
deze aanvraag met de ontwerp-beschikking gepubliceerd. Omwonenden kunnen dan bedenkingen
kenbaar maken. Bij het besluit over de vergunningaanvraag krijgen de omwonenden de gelegenheid beroep

3.6.2

Klachtenanalyse
Op basis van de met de klachtenregistratie verkregen
gegevens wordt nagegaan welke bron(nen) de oorzaak
van de klacht waren en wordt de klacht geverifieerd
(oftewel is de klacht gegrond). Er wordt nagegaan of
deze bron(nen) vaker klachten veroorzaken. In de
meeste situaties komen klachten binnen bij gemeenten
of provincies. Bij een actief gebruik van dit instrument
kan een bedrijf zélf direct de verantwoordelijke handelingen of processen aangeven en zonodig preventieve
maatregelen treffen. Elementen die hier bij te pas
komen zijn naast de adequate registratie, de bijzondere
omstandigheden bij de bron, publiciteit of andere
beïnvloedende activiteiten in de omgeving van de bron
en terugkoppeling naar de klager(s). Het resultaat is
een overzicht in de tijd van de per bron binnengekomen klachten, met daarbij aangegeven mogelijke
oorzaken of bijzondere omstandigheden. In vergelijking met voorgaande methode neemt de gevoeligheid
voor beïnvloeding af en het inzicht in de heersende
situatie toe.

aan te tekenen. De aard en de omvang van de bedenkingen (inclusief het ontbreken ervan) vormt belangrijke informatie. Door de inzichtelijkheid van de goed
omschreven procedure is de methode nauwkeurig maar
zonder voorspellende waarde. Doordat de methode
deel uitmaakt van een breder beoordelingskader bestaat
de kans op beïnvloeding door in- of externe factoren.
Achtergrondinformatie

Het verzamelen van achtergrondinformatie is een veel
gebruikte en goedkope methode. Hoewel de nauwkeurigheid afhankelijk is van de mate van overeenkomst
tussen de beschouwde gevallen wordt de waarde van de
resultaten als hoog ingeschat. Een mogelijk nadeel is
dat deze methode door een selectieve keuze van de
informatiebronnen makkelijk aanleiding kan geven tot
manipulatie.
Vergelijkbare situaties
Op basis van bepaalde gelijkenissen wordt bekeken
welke gegevens uit andere, vergelijkbare situaties
kunnen worden gehanteerd (technische gegevens,
hindergegevens, emissies, omgevingsfactoren, etcetera).
Om erachter te komen of zich elders vergelijkbare situaties voordoen, kan contact worden gezocht met InfoMil
of met de betreffende koepel- of branche organisatie.

3.6.3
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Literatuur
Bijvoorbeeld:
• VNG-boekje
Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is
het boekje ‘Bedrijven en Milieuzonering’ uitgegeven
(). In dit boekje zijn afstanden voor verschillende bedrijfstakken opgenomen die als advieswaarden gelden voor de ruimtelijke ordening. Ook voor
geur zijn dergelijke afstanden opgenomen. Zij zijn
een houvast voor de vergunningverlener en geven
een eerste indicatie van de eventuele belasting in de
omgeving.
• Handboek Modelvoorschriften Luchtverontreiniging
Het Handboek Modelvoorschriften Luchtverontreiniging () bevat lijsten met geurveroorzakende
processen en stoffen. Op basis van deze lijsten kan
worden nagegaan of en in hoeverre een proces geurhinder kan veroorzaken.
• SPIN-documenten
In deze documenten wordt voor een aantal bedrijfstakken processen beschreven met de daarbij
horende milieubelasting. Op grond hiervan kan
ingeschat worden of men met een potentieel geurveroorzakend bedrijf te maken heeft. Deze zijn te
bestellen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieuhygiëne ().
• Overzichten van geurrelevante bedrijven
In de bijlage van de Herziene Nota Stankbeleid
() wordt een lijst van potentieel geurveroorzakende bedrijfscategorieën, gesorteerd op -code,
gegeven. Deze lijst is een selectie van de overzichten
uit het -boekje.

Veldwaarneming

Eigen waarneming
Het ter plekke waarnemen van de geur en het geven
van een oordeel door een ambtenaar en/of een vertegenwoordiger van het bedrijf. Van belang is een goede
registratie van de waarneming, de condities waarbij dit
gebeurde en de procesomstandigheden bij het bedrijf.
Het resultaat is een indicatie van de afstand waarop de
bron waarneembaar is, alsmede een indicatie van de
beleving van de geur. Deze methode wordt aanbevolen
als voorloper op andere onderzoeken. De methode is
vooral bedoeld als een verkenning van de situatie.
Snuffelploegen
Snuffelploegonderzoeken kunnen met verschillende
doeleinden worden uitgevoerd. Het belangrijkste doel
is het vaststellen van de blootstelling aan geur in de
buitenlucht tengevolge van één of meerdere geurbronnen afkomstig van één inrichting. Bij het snuffelploegonderzoek vindt een integrale veldmeting plaats van
het hele bedrijf. De waarneembaarheid van de geur van
een bedrijf wordt onderzocht door een aantal malen
met behulp van een panel in het veld te bepalen tot op
welke afstand de geur van een bedrijf waarneembaar is.
De bronsterkte kan vervolgens worden berekend met
behulp van de waargenomen afstand en een op het
Nationaal Model gebaseerd korte termijn verspreidingsmodel.
Voor meer informatie over de pro’s en contra’s van
snuffelploegmetingen wordt verwezen naar het Document Meten en Rekenen Geur. Dit document is uitgebracht in de Publikatiereeks Lucht  (december ).
Het resultaat is de afstand waarop de bron waarneembaar is, alsmede de berekende bronsterkte. De snuffelploegmethode is een niet al te dure methode die positief wordt beoordeeld. Men dient er rekening mee te
houden dat de uitkomst de waarneembaarheid en niet
de hinder weergeeft.
Bij een rasteronderzoek gaan één of meer waarnemers
op van te voren gekozen plekken gedurende één uur
zitten en noteren iedere minuut of zij iets waarnemen.
Het resultaat geeft aan met welke frequentie geur in de
omgeving van een bron kan worden waargenomen.
Deze methode wordt in Duitsland toegepast. In
Nederland is deze methode nog niet gestandaardiseerd.
Hinderbeleving

Belevingsonderzoek
In de omgeving van een bron wordt omwonenden (een
zogenaamd omgevingspanel) gevraagd structureel een
periodieke waarneming in de buitenlucht te doen en
een oordeel te geven over de waargenomen geur. De
gegevens van het panel worden via een gewogen
methode verrekend. Dit oordeel kan zowel in de vorm
van niet hinderlijk tot erg hinderlijk (vergelijk stankhinderindex, ), als in een kwalitatieve vorm (hedonische schaal) worden gegeven. Over de -index wordt
genuanceerd gedacht. In het algemeen wordt de toepasbaarheid, mede gelet op de beïnvloedbaarheid beperkt
ingeschat. Een voorbeeld van de methode is beschreven
in ‘Stankbeleving in de woonomgeving’ Publikatiereeks

Lucht  (). Het resultaat is een index voor de
momentaan ervaren hinder. Door het ontbreken van
het element geheugen geeft dit onderzoek inzicht in het
effect van reductiemaatregelen.
Door bij klachten gebruik te maken van het omgevingspaneel kan vaak snel een indicatie worden verkregen van
een soort geur en de mogelijke bron. In de praktijk
wordt wanneer een klacht wordt ingediend direct aan
het omgevingspaneel gevraagd om een waarneming ter
plaatse uit te voeren. Deze verifieert in zekere zin de
klacht en kan soms aangeven waar de geur vandaan
komt. Voor het panel kan gebruik worden gemaakt van
bewonersorganisaties, werknemers en/of andere
betrokken omwonenden in een gebied.
Hinderenquêtes (Telefonisch Leefsituatie Onderzoek)
Hinderenquêtes meten de beleving van hinder bij de
bevolking door middel van verborgen vraagstelling.
Met behulp van deze enquête, onder enkele honderden
respondenten in de omgeving van een bedrijf, wordt de
(ernstige) hinder van het bedrijf als functie van de
woonafstand gemeten. De hinder wordt als ervaring van
de leefsituatie door de ondervraagde gezien. Voor een
uitgebreidere beschrijving van hinderenquêtes en het
Telefonisch Leefsituatie Onderzoek () in het bijzonder, wordt verwezen naar het Document Meten en
Rekenen Geur (Publicatiereeks Lucht , december
). Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
toepasbaarheid van de  in de praktijk. Hinderenquêtes kunnen ook schriftelijk of face-to-face worden uitgevoerd. Bij het afnemen van enquetes is het van belang
rekening te houden met een voldoende steekproefgrootte.
Het resultaat is het percentage van de respondenten dat
aangeeft hinder te ondervinden alsmede de mate van
hinder die ondervonden wordt. Op deze wijze verkrijgt
men een bruikbaar inzicht in het hindergevoel bij de
bevolking.

Mogelijke combinaties van methoden

De volgende kwantitatieve methoden zijn combinaties
van meerdere methoden. Afhankelijk van de voors en
tegens van de individuele methode kan voor de specifieke situatie een combinatie gekozen worden.
Snuffelploegmeting met hedonische schaal
Het resultaat is een waarneembaarheidsafstand met
kwaliteitsoordeel over de geur.
Emissiemetingen met hedonische schaal
Het resultaat is een geuremissie/geurconcentratie met
kwaliteitsoordeel over de geur.
Emissiemetingen met telefonisch leefsituatieonderzoek
Het resultaat is de relatie tussen de berekende geurconcentratie en de met de  gemeten hinder.
Snuffelploegmetingen met klachtenanalyse
Het resultaat is een waarneembaarheidsafstand met een
overzicht van de klachten binnen dat gebied.

Emissiemetingen met een belevingsonderzoek
Het resultaat is de relatie tussen de berekende geurconcentratie en de met het belevingsonderzoek gemeten
ervaren hinder.
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Emissiemetingen met bepaalde geurconcentratie
Het resultaat is een contour op een bepaalde afstand
die overeenkomt met de gekozen concentratie.
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Hedonische schaal
Een geurmonster wordt in voldoende grote concentratie aangeboden aan een panel waarnemers die een
oordeel over de kwaliteit van de geur geven. Deze
kwaliteit varieert in de range van zeer aangenaam via
neutraal tot uiterst onaangenaam. Afhankelijk van de
schaalverdeling kan voor geuren een score worden
verkregen. Deze waardering zegt overigens alleen iets
over de waardering bij de aangeboden geurconcentratie. Een uitgebreide beschrijving van hedonische referentieschalen is te vinden in het rapport Aanvaardbaarheidsgrenzen voor geur, fase  en fase  uit de
Publicatiereeks Lucht nummer .
Het resultaat van de methode is de Hedonische waarde
voor de onderzochte geur. In Nederland is hiervoor nog
geen gestandaardiseerde methode ontwikkeld en kan
men dus geen uitspraken doen over de toepasbaarheid
en deze methode zal dus preferent in combinatie met
andere methoden moeten worden aangewend. Wel kan
zij qua extremen richtinggevend worden geïnterpreteerd.

Kiezen van een geurconcentratie
Op basis van ervaring bij gelijksoortige processen of
geuren kan eenvoudigweg een geurconcentratie
worden gekozen waarbij verondersteld wordt dat de
hinder acceptabel is.

3.6.3

Geurconcentratiegegevens

Emissiemetingen (gevolgd door verspreidingsberekening)
Bij het emissie-onderzoek worden alle relevante bronnen van het te onderzoeken bedrijf bemonsterd. De
verkregen monsters worden olfactometrisch geanalyseerd volgens gestandaardiseerde methoden met behulp
van een geselecteerd panel. Uit de verkregen uitkomsten
(ge/uur) worden vervolgens met het geldende Nationaal
model de bijdragen berekend aan de geurconcentratie
in de omgeving.
Voor een uitgebreidere beschrijving van emissieonderzoek en de toepasbaarheid in de praktijk wordt
verwezen naar het Document Meten en Rekenen Geur
(Publicatiereeks Lucht ). Het resultaat bestaat uit de
geuremissie van de bron in geureenheden per uur en de
op basis daarvan berekende bijdrage geurconcentratie
in de omgeving (in ge/m als b.v. -percentielwaarde).
Emissiemetingen zijn goed toepasbaar tegen sterk
wisselende kosten. Niet gecombineerd met andere
methoden geeft zij geen uitsluitsel over de hindersituatie, maar inzicht in de aanwezige bronnen.

3.6.3

NeR september 2000

8

3.

7

Controleren van emissies
3.7.1

Inleiding

Controle en controlevormen

Indien in de vergunning emissie-eisen op basis van de
NeR zijn opgenomen dan dienen deze gecontroleerd
en bewaakt te worden. Onder controleren van emissies
wordt de beoordeling verstaan van de emissies, op basis
van metingen of op basis van het bewaken van emissierelevante parameters of het functioneren van emissiebeperkende voorzieningen. Als emissierelevante parameters worden grootheden aangemerkt die in directe of
indirecte relatie staan met de te beoordelen emissie.
Als in de vergunning emissie-eisen zijn opgenomen
dan dient door de vergunningverlener na overleg met
het bedrijf, per onderscheiden bron de meest doelmatige controlevorm te worden vastgesteld. Dit gebeurt
op basis van de systematiek die hier nader wordt
beschreven en uitgewerkt.
Aan de hand van emissie- en proceskenmerken geeft
dit hoofdstuk een leidraad voor de wijze van controleren van de voorschriften in de vergunning. De wijze
van controleren dient waar mogelijk en zinvol voor de
onderscheiden bronnen in de vergunning te worden
vastgelegd.

1

Controlemethode in de vergunning
De uitvoering van de controle zal aan bepaalde, door
het bevoegd gezag vast te stellen, kwaliteitseisen
moeten voldoen. Daartoe moet, naast de voorschriften
voor de emissies naar de lucht, in de vergunning ook
worden vastgelegd op welke manier de voorschriften
gecontroleerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren door te verwijzen naar een genormaliseerde
meetmethode of naar documenten waarin de actuele
controlemethodes zijn opgenomen.
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Selectie van het controleregime
In de systematiek van de NeR worden de controlevorm
en de controlefrequentie afgeleid van de ongereinigde
emissie in combinatie met de toegepaste bestrijdingstechnologie. Hierbij is de mogelijke toename van de
emissie bij het falen van de bestrijdingstechnologie de
bepalende factor. Dit wordt de storingsemissie
genoemd. In relatie tot de schadelijkheid van de emissie bepaalt deze controleregime. Zie hiervoor §...

Als in de vergunning geen eisen worden gesteld op
basis van de NeR, dan wil dat niet zeggen dat er in zo’n
situatie niet gecontroleerd hoeft te worden. Er kunnen
namelijk ook controles of metingen plaatsvinden op
andere gronden dan de NeR, bijvoorbeeld om de emissies te monitoren voor een milieujaarverslag. De werkwijze voor deze manier van controleren wordt echter
niet in de NeR behandeld.
Nieuwe inzichten in de omvang en variabiliteit van
emissies, verkregen op basis van uitgevoerde controles,
kunnen een reden zijn om de vastgelegde controlevorm
en -frequentie aan te passen.

3.7.1

Binnen de NeR worden de volgende vormen van
controle onderscheiden:
• regelmatige inspectie op functioneren middel;
• afzonderlijke metingen met een doelmatige
frequentie;
• monitoren van emissie relevante parameters (’s),
en;
• continue meting.

De wijze van uitvoering van de controle behoeft vooraf
goedkeuring van het bevoegd gezag.
Zo mogelijk moet reeds in de ontwerpfase van procesonderdelen rekening worden gehouden met voorzieningen die een goede controle mogelijk maken.

3.7.2

NeR-controleregime en
en bijbehorende
controlevormen

Periodiek meten bij het gebruik van ERP’s cat. 2
Bij het gebruik van ERP’s heeft meten tot doel om de relatie
van de emissie met de ERP vast te stellen of te controleren.
Hiervoor kan bij de lichtere controleregimes een eenmalige

Vaststellen van het controleregime

meting voldoende zijn. Naarmate het storingsrisico groter

Selectie van de meest doelmatige controlevorm
geschiedt op basis van het voor die bron geldende
NeR-controleregime. Beide zijn gegeven in tabel .
De selectie van het controleregime wordt per bron
bepaald aan de hand van de ernst van het falen van de
emissiebeperkende maatregelen. Als maat voor de ernst
van falen geldt de verhouding tussen de ‘storingsemissie’ en de massastroomtoetsingswaarde.
Indien een nageschakelde reiniging aanwezig is dan is
de omvang van de storingsemissie gelijk aan het
verschil tussen de ongereinigde massastroom en de
vergunde massastroom van de bron. Als het aantoonbaar is dat de extra emissie ook bij volledig falen geringer zal zijn dan dit verschil, dan geldt deze maximale
extra emissie als de storingsemissie.
Indien emissiebeperking plaats vindt door middel van
procesgeïntegreerde maatregelen dan wordt als ongereinigde massastroom de maximaal optredende emissie bij
falen van deze maatregelen aangenomen.
De massastroomtoetsingswaarde is een maat voor de
schadelijkheid van de vrijkomende stoffen. De massastroomtoetsingswaarde is bepaald per stofklasse en is
weergegeven in tabel .

wordt, en dus het controleregime zwaarder, verdient het
aanbeveling om de relatie sterker te bewaken.
De frequentie van de metingen hangt af van de betrouwbaarheid van de ERP. Er zijn categorie-2 ERP’s of combinatie’s van ERP’s die een zo sterke relatie hebben met de emissie-eis dat bij het controleren van de ERP’s met een grote
mate van zekerheid kan worden vastgesteld of aan die
eisen wordt voldaan.
Naarmate die relatie sterker wordt kan de frequentie van
een periodieke meting ook bij de zwaardere controleregimes terug gebracht worden tot, in principe, een eenmalige vaststelling door middel van een meting.
Is die relatie minder sterk dan kan het nodig zijn de frequentie van controlemetingen op te voeren tot de meetfrequentie
die maximaal gelijk is aan de meetfrequentie die in het
betreffende regime geldt bij het monitoren van categorie-3
ERP.
In controleregime 4 zal bij een minder sterke relatie tussen
een categorie 2 ERP en de vergunningeis worden uitgegaan
van een meetfrequentie van in principe 2 maal per jaar. Op
basis van uitgevoerde metingen kan worden vastgesteld of
deze frequentie moet worden verhoogd of kan worden
verlaagd.
Als in de praktijk blijkt dat de de emissie bij storingen lager

Het controleregime wordt bepaald op basis van de
verhoudingsfactor F tussen de storingsemissie en de
massastroomtoetsingswaarde.

zal uitvallen dan berekend kan de meetfrequentie op grond
hiervan worden verlaagd.
Als voorbeeld van een sterke relatie tussen een categorie-2

3.7.2

Er zijn vijf verschillende controleregimes, genummerd
, , ,  en . Voor ieder controleregime zijn de
controlevormen aangegeven. Bij de zwaardere controleregimes  en  zijn meerdere controlevormen aangegeven waaruit de meest doelmatige kan worden gekozen.
Per controleregime is aangegeven hoe vaak ten minste
moet worden gemeten of welke categorie ’s ten
minste moeten worden bewaakt.

ERP en de emissie kan de controle van een naverbrander
dienen. Indien de temperatuur en het CO gehalte worden
bewaakt, de procescondities niet variëren en een betrouwbaar onderhouds- en inspectiesysteem aanwezig is dan is er
sprake van een combinatie die leidt tot een sterke relatie
tussen ERP’s en emissie. In zo’n geval kan er aanleiding zijn
het aantal metingen te verminderen.
Ook een betrouwbare meethistorie kan aanleiding zijn om
het aantal metingen te beperken.

Tabel 1
Controleregime

F*

Mogelijke controlevorm
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0
1

F < 1
1 < F < 10

2

10 < F < 100

3

100 < F < 1000

2
4

* F =

1000 < F

storingsemissie in (g/h)
massastroom toetsingswaarde

• ERP’s cat. 2/3
• Eenmalige meting +
ERP’s cat. 2/3
• Meting eens per 3 jaar
+ ERP’s cat. 3 of periodiek
meten + ERP’s cat. 2
• Meting 1 keer per jaar
+ ERP’s cat. 3 of periodiek
meten + ERP’s cat. 2
• Bij sterke fluctuaties
continu meten of ERP’s
cat. 1 of 2
• (semi) continu meten of
ERP’s cat. 1
• periodiek meten +
ERP’s cat. 2

Controleren van emissies van minimalisatieverplichte stoffen
Indien in de vergunning emissie-eisen t.a.v. de extreem
risicovolle stoffen en carcinogenen zonder drempelwaarde zijn opgenomen, geldt controleregime 4.
Indien continu meten niet mogelijk is geldt een
verplichte meetfrequentie van tenminste twee maal per
jaar. Indien voor deze stoffen geen meetmethode
beschikbaar is, dient het nakomen van de
minimalisatieverplichting ten aanzien van deze stoffen
te worden aangetoond door het continu bijhouden van
’s.

Figuur 1 Storingsemissie

vracht (kg/uur)

emissie
bij falen

storingsemissie

vergunde
massastroom

Andere soorten ERP’s
Kengetallen die worden gebruikt voor het bepalen van de
ongereinigde massastroom worden soms ook ‘ERP’s’
genoemd. Dit zijn echter andere parameters dan de hier
bedoelde ERP’s. De ERP’s in het kader van hoofdstuk 3.7
van de NeR zijn parameters die worden gebruikt voor het
controleren van de emissie-eisen die op basis van de NeR in
de vergunning zijn vastgelegd.
In wettelijke besluiten zoals het BEES worden soms ook
ERP’s genoemd. Deze ERP’s worden in de NeR niet bedoeld
en genoemd, maar kunnen wellicht in sommige gevallen
toch nuttig worden gebruikt.

Controleren van geuremissies
Bij het controleren van ‘geurvoorschriften’ (in veel
bijzondere regelingen betreft het de aanwezigheid van
technische voorzieningen) kunnen ’s vaak worden
toegepast. Voor het controleren van vergunningvoorschriften t.a.v. geur wordt verwezen naar §. en ..

een wezenlijke wijziging met verwachte, ingrijpende
consequenties voor de emissieconcentratie of massastroom, tenminste één maal in het kader van het NeR
controleregime door middel van meting gecontroleerd.
Deze meetverplichting geldt niet indien naar het
oordeel van het bevoegd gezag op een andere wijze met
voldoende zekerheid kan worden gecontroleerd of de
installatie naar behoren functioneert en of de emissie in
overeenstemming is met de opgelegde eis.
Indien een continue controle is voorgeschreven, wordt
direct bij het van kracht worden van de emissie-eis, c.q.
na in bedrijf name van de betreffende installatieonderdelen met de controle gestart. Bij afzonderlijke
controle vindt de eerste controle zo spoedig mogelijk –
doch uiterlijk binnen  maanden – plaats nadat de
emissie-eis van kracht is geworden.
Voor bestaande bedrijven dient de emissiesituatie te
worden geïnventariseerd. Aan de hand van beschikbare
emissiedata of vanuit emissieschattingen zal dan eventueel een saneringsregeling moeten worden uitgewerkt.
Totdat een eventuele sanering is uitgevoerd dient een
controleregime te worden vastgesteld op basis van de
bestaande emissiesituatie.
De uitvoering van de controle zal aan bepaalde, door
het bevoegd gezag vast te stellen, kwaliteitseisen
moeten voldoen. In de toekomst – en zeker in relatie
tot handhaving – dient er naar te worden gestreefd om
metingen slechts te laten uitvoeren door die instellingen, die daartoe zijn geaccrediteerd.
Indien onzekerheid m.b.t. de verwachte emissie bestaat
kunnen gedurende een proefperiode (continue) metingen van de betreffende componenten voorgeschreven
worden (‘nader onderzoek’).

Klachten
Klachten kunnen niet worden beschouwd als een ERP in het

Tabel 2

kader van het controleregime volgens de NeR. Klachten

Massastroomtoetsingswaarden t.b.v. selectie
controlevorm

kunnen natuurlijk wel fungeren als een signaal aan het
bevoegd gezag dat er wellicht iets niet in orde is.

Categorie/klasse

Massastroomtoetsingswaarde (g/h)

De keuze van de controlemethode

Begin van de controle
Iedere bron of bewerkingseenheid die valt onder controleregime  of hoger wordt na het in bedrijf nemen of na

0,5
5,0
25
1000
1,0
5,0
25
10
50
300
5000
100
250
100
2000
3000
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Met ‘controlemethode’ wordt de wijze van controleren
van de emissies bedoeld die in de vergunning is opgenomen. Voor het vaststellen van de controlemethode kan
worden uitgegaan van dezelfde gegevens als voor het vaststellen van de emissie-eisen. De keuze van de controlemethode kan in een aantal stappen worden onderverdeeld:
a Inventariseren van de storingsemissie;
b Bepalen van F en het controleregime;
c Inventariseren van de mogelijke controlevormen;
d Vaststellen van de controlemethode.
Deze vier stappen worden in de kaders nader toegelicht.

extreem risicovolle verbindingen, zie §3.2.1
carcinogene verbindingen
klasse C.1
klasse C.2
klasse C.3
S
stof
sA
anorganische stofvormige verbindingen
klasse sA.1
klasse sA.2
klasse sA.3
gA
anorganische gas- of dampvormige verbindingen
klasse gA.1
klasse gA.2
klasse gA.3
klasse gA.4
sO
organische stofvormige verbindingen
klasse sO1
klasse sO2, sO3
gO
organische gas- of dampvormige verbindingen
klasse gO.1
klasse gO.2
klasse gO.3
Geur zie §3.6
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Ext
C

3.7.2

Als in een vergunning voorschriften worden opgenomen die niet op basis van de NeR-systematiek zijn
geformuleerd dan geldt het controleregime niet. Per
individuele situatie zal het bevoegd gezag dan moeten
bepalen hoe dit soort eisen gecontroleerd moet worden.

a Inventariseren van de storingsemissie

De NeR benadrukt de mogelijkheid van andere controlevor-

Het controleregime wordt per bron van emissie bepaald. Dit

men in plaats van metingen. In elke situatie zal de meer-

gebeurt op basis van de storingsemissie. Dit is het verschil

waarde van (continu) meten moeten worden afgezet tegen

tussen de ongereinigde (of de onbeperkte) massastroom en

de mogelijkheid van (eenvoudigere) controle op basis van

de vergunde massastroom.

emissie relevante parameters. Deze parameters kunnen

Indien de ongereinigde massastroom niet bekend is of moei-

zowel betrekking hebben op de werking van de reinigings-

lijk kan worden gemeten, kan worden uitgegaan van een

installatie als op de voor de emissie bepalende proces- of

schatting, bijvoorbeeld op basis van een massabalans of op

afgascondities. Een parameter voor de werking is bijvoor-

basis van het door de leverancier opgegeven reinigings-

beeld de drukval over een doekfilter. Een parameter voor de

rendement.

afgasconditie is bijvoorbeeld de temperatuur. Daalt die

Voor het bepalen van de controlemethode is de volgende

onder het dauwpunt dan ontstaat er condensvorming, waar-

informatie nodig:

door een reinigingstechniek niet goed meer werkt.

• aard van de emissie (welke componenten, stofcategorie

Ook de aanwezigheid van een goed werkend inspectie- en

NeR, geur, e.d.);
• grootte van de storingsemissie ( de maximale extra emis-

onderhoudssysteem – al dan niet in het kader van een
Milieuzorgsysteem – kan als ERP worden aangemerkt.

sie). Deze is maximaal gelijk aan de vracht van de onge-

Naarmate het bedrijf beschikt over een beter milieuzorgsys-

reinigde emissie per stofklasse minus de vergunde emissie.

teem met een navenant controlesysteem zal de noodzaak tot

• fysische kenmerken van de geëmitteerde stof(fen) (gas,
vast, aërosol, vloeistof);

het voorschrijven van metingen afnemen en kan worden
aangesloten bij dat controlesysteem.

• afgasparameters (debiet, temperatuur, vochtigheid, etc.);
• hoe de emissie plaatsvindt (diffuus, puntbron, oppervlaktebron);
• emissiepatroon (variabiliteit van de emissie (continu,
pieken, intermitterend).

d Vaststellen van de controlemethode
Nadat het voor de bron geldende controleregime is vastgesteld en de mogelijke controlevormen zijn geïnventariseerd,
kan de wijze van controleren in de vergunning worden vastgelegd. In het eenvoudigste geval (controleregime 0) kan

3.7.2

b Bepalen van de storingsfactor F en het controleregime

worden volstaan met het monitoren/bewaken van ERP’s van

Het controleregime wordt vastgesteld op basis van de

categorie 3. In de meest risicovolle situatie moeten we

omvang en de schadelijkheid van de bij een storing maxi-

kiezen voor continu meten of het monitoren/bewaken van

maal optredende extra emissie. Als bekend is welke stoffen

ERP’s van categorie 1 en/of 2.

kunnen vrijkomen dan kan via de klasse-indeling van de

Bij het vaststellen van de zwaarte van de controle-verplich-

NeR de bijbehorende massastroomtoetsingswaarde worden

ting ligt het voor de hand om ook de betrouwbaarheid van

gevonden. Dit is een maat voor de schadelijkheid van de

de installatie te betrekken. Indien gebruik wordt gemaakt

geëmitteerde stof(fen).

van bewezen betrouwbare technieken in combinatie met de

Door de omvang van de storingsemissie in g/h te delen

aanwezigheid van een goed inspectie- en onderhoudssys-

door de massastroomtoetsingswaarde ontstaat de storings-

teem of een milieuzorgsysteem, kan overwogen worden om

factor F. Deze is een maat voor de ernst van het falen van de

het controleregime te versoepelen. Zeker in bestaande situ-

emissiebeperkende voorziening. Aan de hand van dit

aties kan de bewezen betrouwbaarheid bij de vaststelling

kengetal wordt via tabel 1 het controleregime (en daarmee

van het controleregime worden betrokken. Een op basis van

de zwaarte van de controlevorm) vastgesteld. Deze zwaarte

metingen groeiend inzicht in de omvang en variabiliteit van

varieert van het toepassen van een ERP categorie 3 bij een

emissies kan reden zijn de vastgelegde controlevorm en

gering risico tot continue meting bij een zeer groot risico.

-frequentie aan te passen. Als uit de meethistorie blijkt dat
de installatie jarenlang zonder afwijking functioneert, kan
het aantal verplichte metingen worden beperkt. Omgekeerd
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kan het meetregime worden verzwaard indien uit de meetc Inventariseren van de mogelijke controlevormen

historie blijkt dat de installatie herhaaldelijk de

Om een emissie-eis nauwkeurig (kwantitatief) te kunnen

(emissie-)eisen heeft overschreden. Ook voor bijzondere

controleren, is het uitvoeren van metingen doorgaans nood-

regelingen geldt dat indien daarin ter beperking van de

zakelijk. Zo dient in ieder geval na het opleveren of aanpas-

emissie(s) maatregelen of emissieconcentratie-eisen worden

sen van een procesinstallatie of emissiebeperkende voorzie-

genoemd deze middels ERP’s gecontroleerd kunnen worden.

4

ning een meting plaats te vinden, zelfs als er een gering
risico van overschrijding van de grenswaarde aanwezig is
(controleregime 1 of hoger).
De noodzaak van metingen hangt vervolgens af van het
controleregime en van de beschikbare emissierelevante parameters (ERP’s). Meten kan kostbaar en tijdrovend zijn. Indien
er eenvoudig te bepalen parameters zijn die een eenduidige
relatie met de grootte van de emissie hebben is het mogelijk
aan de hand van deze ERP’s de emissie te controleren.

3.7.3

Controle door gebruik
van ERP’s

Als een controlemethode wordt gebaseerd op het
gebruik van emissierelevante parameters dan moet
altijd worden gekozen voor de  met de hoogste
hardheid die voor de specifieke situatie beschikbaar en
uitvoerbaar is. Aangezien een  van categorie  een
betrouwbaar kwantitatief beeld van de emissie geeft,
kan met het monitoren/bewaken van een dergelijke
 worden volstaan. Aangezien ’s van categorie 
en  slechts een kwalitatief of indicatief beeld van de
emissie geven, verdient het aanbeveling om in een
dergelijke situatie alle beschikbare ’s te
monitoren/bewaken.
Er kunnen (nieuwe) situaties zijn waarbij het nog niet
goed duidelijk is welke waarde van de  moet
worden vastgelegd, of wat de relatie is tussen  en
emissieconcentratie. In zo’n situatie kan ervoor gekozen worden om ter controle te meten, totdat binnen
een nader te bepalen termijn aangetoond is dat dit
controleren ook goed mogelijk is met ’s.

aangenomen dat indien een parameter een bepaalde
waarde heeft of niet overschrijdt, de gestelde emissiegrenswaarde niet wordt overschreden.
Voorbeelden zijn: temperatuur (van gasstroom na)
condensor, drukval, debiet, pH,
vochtgehalte van compostfilter, -meting i.p.v. geurmeting na een biofilter, drukval (in combinatie met
visuele inspectie) over stoffilter, temperatuur reactor, de
aanwezigheid van een goed werkend inspectie- en
onderhoudssysteem, etc.
Combinatie van ’s kan leiden tot een grotere
betrouwbaarheid en dus tot een hardere
. Zo kunnen meerdere categorie- ’s samen een
categorie-  vormen. Meer voorbeelden van ’s
staan in tabellen  en .

Soorten Emissie Relevante Parameter voor diverse processen en technieken
DHV heeft in opdracht van VROM een inventarisatie uitgevoerd van mogelijke ERP’s per emissiebeperkende techniek.*
Het resultaat is samengevat in tabel 3.
Naast de genoemde ERP’s zijn nog andere ERP’s denkbaar,

Indeling ERP’s

bijvoorbeeld gebaseerd op organisatorische maatregelen.

’s zijn verdeeld in drie categorieën, aflopend in
‘hardheid’ van categorie- naar categorie-.

tabellen pretenderen niet volledig te zijn. Combinatie van

In tabel 5 zijn nog enkele aanvullende ERP’s vermeld. De
ERP’s kan leiden tot een grotere betrouwbaarheid en dus tot

* Emissierelevante parameters voor afgasbehandelijngs technieken,
DHV,1994, registratienummer DHV MT-RE943647.

Tabel 3

DHV indeling ERP’s
Afgasbehandelingstechnieken met bijbehorende
ERP’s en componenten

Afgasbehandelingstechnieken

ERP 1)

Componenten

Thermische
naverbranding
Katalytische naverbranding
Adsorptie
Absorptie
Biologische reiniging
Diepkoeling
Membraanscheiding
Cycloon
Stoffilter
Electrostatische
stofafscheider
Natte stofvanger
Diepbed filter
Keramisch filter
Droge rookgasreiniging
Natte gasreiniging

1a, 1/2 b, 2c, 3d e f

VOS, geur

1a, 1/2 b, 2c, 3 d e f

VOS, geur

1a, 3 c d g f h i
1a, 3 d f o p n
1a, 3 c d f o p q r s t
1a, 2c, 3 d n
1a, 3 d f g
3dfv
2x, 3 d f i x
3dyx

VOS, geur
VOS, geur
VOS, geur
VOS
VOS
Aerosolen 2)
Stof 3)
Aerosolen

3
3
3
3

Aerosolen
Aerosolen
Stof
Anorganische
stoffen
Anorganische
stoffen
Geur

d
d
d
d

f
f
f
i

in
g
ig
z

3 d f n aa

Gasreiniging met ozon 3 d y ab
1)

‘1a’ duidt op een ERP, categorie-1, waarbij ‘a’ verwijst naar de

2)

Onder ‘aerosolen’ worden droge, vochtige en natte stofdeeltjes verstaan.

3)

Onder ‘stof’ worden droge stofdeeltjes verstaan.

betreffende parameter in tabel 4.
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Categorie--ERP’s:
Deze geven aan of een installatie of proces volgens
ontwerp of op de gewenste wijze in werking is, en geven
daarmee ook een goede indicatie van de emissie(s). Op
grond van eerdere metingen of ervaringen kan worden

welke parameters van welke hardheid mogelijk zijn.
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Categorie- ERP’s:
Deze geven een betrouwbare kwalitatieve indruk van
de samenstelling van het afgas. Ze geven voldoende
informatie ten behoeve van vergunningverlening en
handhaving over een emissie om metingen geheel of
gedeeltelijk te vervangen.
Voorbeelden van categorie- ’s zijn: temperatuur
van een naverbrander of diepkoelinstallatie (eventueel
in combinatie met debiet).
De voorbeelden geven aan dat het niet gaat om een
exact getal, maar om een betrouwbare relatie met de
emissie. In vele gevallen zal met behulp van de bekende
relatie -emissie de emissie met voldoende nauwkeurigheid vastgesteld kunnen worden.

een hardere ERP. Per geval zal moeten worden nagegaan

3.7.3

Categorie- ERP’s:
Deze geven een betrouwbaar kwantitatief beeld van de
emissie en kunnen, na ijking (kalibratie) en periodieke
herijking, de meting van een specifieke component of
componenten geheel vervangen (ook ten behoeve van
monitoring).
Voorbeelden van categorie- ’s zijn:
• het meten van ‘totaal ’ in een gasstroom (i.p.v. de
componenten, indien de samenstelling van de
gasstroom niet verandert;
• de samenstelling van grond- of hulpstoffen indien er
een harde relatie met de emissie bestaat.

Tabel 4

ERP’s voor bewaking van
afgasbehandelingstechnieken

ERP
a

CxHv

b
c

CO
T

d

φbrn

e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

φgas
δP
T
RVbrn
Tbrn
Treg
treg

p

pH

q
r
s
t

Hbiof
Hbrn
Stofbrn
Tbiof

u

Ctox

v
w
x

Stofafvoer
Cstof,uit
Tril/klop

y
z
aa
ab

V/I
φtoesl
Creagens
Cozon

φsec

Tsec
φvloeistof
Tgas,uit

Totale KWS concentratie (b.v. FID, PID) na
afgasreiniging
Concentratie CO
Temperatuur verbrandigskamer/adsorptie vat/biofilter/koelvloeistof
Debiet van te behandelen/verbranden
afgasstroom
Debiet of verbruik bijstook (meestal gas)
Drukval over reactor, membraan
Bedrijfstijd/standtijd (filtermateriaal)
Relatieve vochtigheid van afgasstroom
Temperatuur van te behandelen afgasstroom
Regeneratietemperatuur
Regeneratietijd
Debiet secundaire gasstroom
Temperatuur secundaire gasstroom
Debiet vloeistofcirculatie
Temperatuur van te behandelen gasstroom na
afgasreiniging
pH van wasvloeistof/biofilter/actief
slibtank/buffertank
Vochtgehalte biofilter
Vochtgehalte afgas voor afgsreiniging
Stofgehalte afgas voor afgasreiniging
Maximale temperatuur van het biofilter in de loop
van de tijd
Concentratie van toxische mineralisatieprodukten
in biofilter
Goede stofafvoer uit hopper
Stofmeting in de filteruitlaat
Controle op goede werking van het klopmechanisme
Elektrische spanning of stroom over apparaat
Toeslag voor droge stof (kg/uur) of suspensie (m3/uur)
Concentratie van het reagens in de waterstof
Ozonconcentratie in afgas van gasreiniging

Tabel 5

Aanvulling ERP’s

Milieuzorg
• Adequaat inspectie- en onderhoudssysteem
• Productiebeperking
(bv als de productie beneden waarde x blijft, dan blijft
de emissie beneden waarde v)
• Grondstofsamenstelling
(bv. Voedingsolie roetfabrieken)
• Brandstofsamenstelling
(bv S-gehalte kolen groenvoerdrogerij; S-gehalte
cokesovengas)
• Massabalans ter controle van een uurvrachteis
(bv bij chemisch nikkelbad)
• 02- en T
(bv bij Bijzondere Regeling Houtmotverbranding)
Thermische (regeneratieve) naverbranding
• bedtemperatuur(TBed)!
bij meerdere bedden:
• omschakeltijden (tomschakel)
Katalytische naverbranding
• de temperatuur van het katalysatorbed in combinatie
met de conditie van de kat (leeftijd, veroudering.
vergiftiging)
Adsorptie van reactieve kws (bv MEK)
uit oogpunt van veiligheid (dus niet primair voor emissiebewaking!) worden de volgende zaken bewaakt:
• Temperatuur
• C02-gehalte

3.7.3

Absorptie gassen in waskolom / scrubber
• Concentratie van de te absorberen vloeistof in de
wasvloeistof (Cstof)
• Concentratie van het reagens in de wasvloeistof
(Creagens) (aa)
Absorptie (bij natte stofvanger)
• visuele controle/waarneming
Cycloon
bij produktcyclonen:
• Niveaumeting
• Gewichtmeting
• Kwalitatieve indicatieve stofmeting
Stoffilter
• Kwalitatieve/indicatieve stofmeting
• Visuele controle / waarneming stofuitworp
(bv. zichtbare stofpluim bij het kloppen van
enveloppenfilters)
DeNOX (katalytische reductie NOx)
• Meting NH3
• Dosering NH3
• Temperatuur katalysator
• Debiet

cat 3
cat. 2

cat. 1
cat. 1

cat 1 of 2
cat. 2 of 3

cat.2
cat. 3
cat. 3

cat. 3

cat. 3
cat .3

cat.3

cat.3
cat.3
cat.3
cat.2/3
cat.3

cat.2
cat.3
cat.3
cat.3

NeR september 2000
6

3.7.4

Controle door meting

Emissie-eisen die op basis van de NeR worden opgelegd zijn halfuurgemiddelde concentratie-eisen
(mg/mo ). Deze kunnen naast controle via ’s ook
worden getoetst door middel van kwantitatieve controlemethoden zoals meting. Metingen worden uitgevoerd
door een door het bevoegd gezag goedgekeurde instelling. Deze instelling kan ook het bedrijf zelf zijn.
Metingen die in het kader van de handhaving worden
uitgevoerd mogen niet uitgevoerd worden door het
betrokken bedrijf, tenzij het bedrijf de enige instelling
is die voor de uitvoering van de metingen gekwalificeerd dan wel gecertificeerd is. Indien zowel bedrijf als
bevoegd gezag daar mee instemmen, kan het bedrijf
eventueel zelf de metingen verrichten.

Controle versus handhaving
Emissies kunnen worden gecontroleerd door metingen. De
resultaten zijn bestemd voor het bedrijf en het bevoegd
gezag, om te beoordelen of aan de vergunning wordt
voldaan. Daarnaast worden voorschriften in de vergunning
gehandhaafd door het bevoegd gezag. Gezien de juridische gevolgen moet het uitvoeren van metingen voor handhaving aan verdergaande eisen voldoen dan het meten
voor de normale controle.
Uit de jurisprudentie blijkt dat metingen die door het bedrijf

Indien sprake is van wisselende afgasdebieten dient de
afgasconcentratie als debietgewogen gemiddelde te
worden vastgesteld.
Afzonderlijke metingen
De meetmethode dient te worden bepaald overeenkomstig het gestelde omtrent de controlevormen in §...
Een afzonderlijke meting bestaat uit een serie onafhankelijke deelmetingen. Een deelmeting omvat een
enkele monstername.
Metingen voor het vaststellen van de emissies dienen
zodanig te worden uitgevoerd dat de meetresultaten
representatief zijn voor de emissies van de bron of
bewerkingseenheid die optreden bij de bedrijfsomstandigheden waarop de te controleren eis van toepassing is.
Emissie-eisen hebben betrekking op perioden met de
hoogste emissies. Daarom dienen de metingen te zijn
gericht op de situaties waarbij de hoogste emissies
mogen worden verwacht.
In de meeste gevallen komt de hoogste emissie voor bij
het benutten van de maximale capaciteit van de
productie-eenheid.
In die gevallen, waarin de vergunninghouder kan aantonen dat deze maximale capaciteit minder dan ca. %
van de tijd (bijvoorbeeld minder dan een maand per
jaar) wordt benut kan overeengekomen worden de
meting onder gebruikelijke bedrijfsomstandigheden uit
te voeren. Overigens blijft de emissie-eis onverminderd
van toepassing op de emissie onder maximale capaciteit.

zelf uitgevoerd zijn in principe niet gebruikt kunnen worden
voor handhaving van de vergunning.
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• Continu emissiepatroon
Bij bronnen waarvan mag worden verwacht dat overwegend in de tijd onveranderlijke bedrijfsomstandigheden optreden, moeten ten minste drie onafhankelijke deelmetingen worden gedaan onder situaties
van ongestoord, continu bedrijf en bij de hoogste
(te verwachten) emissie.

NeR september 2000

De keuze van de meetmethode (monsterneming,
monsterbehandeling en analysemethode) moet zijn
afgestemd op de vorm waarin de componenten
(kunnen) worden geëmitteerd (als aërosol, stof-, druppel-, damp- of gasvormig).
Bij de formulering van vergunningsvoorschriften waarbij sprake is / moet zijn van controle door afzonderlijke
metingen, moet bovendien rekening worden gehouden
met de voor die meting noodzakelijke monsternemingsduur.

Benodigd aantal deelmetingen
Het aantal onafhankelijke deelmetingen, en dus het
aantal monsters dat gelet op de mogelijke variabiliteit
van de emissie noodzakelijk is om binnen een afzonderlijke meting voldoende inzicht in de emissie te
verkrijgen hangt af van het emissiepatroon. Hierbij is
van belang of emissies min of meer constant zijn of
sterk wisselen in de tijd (zie ook §..). Afhankelijk
van het emissiepatroon geldt het volgende:

3.7.4

Keuze van de meetmethode
Voor de uitvoering van de metingen dient waar mogelijk van genormaliseerde meetmethoden gebruik
gemaakt te worden (zie bijlage .). Van de toepassing
van genormaliseerde meetmethoden kan worden afgeweken indien aangetoond wordt dat de toe te passen
meetmethode tot vergelijkbare en even betrouwbare
resultaten leidt als de genormaliseerde meetmethode.
In gevallen waarvoor geen op de situatie toegesneden
genormaliseerde meetmethoden beschikbaar zijn,
kunnen andere relevante meetmethoden worden toegepast.
De bepaling van de benodigde referentiegrootheden
(zoals de afgasparameters debiet, temperatuur, vochtgehalte e.d.) dienen eveneens volgens genormaliseerde
meetmethoden te worden uitgevoerd.

De bemonsteringsduur van iedere deelmeting dient
een half uur te bedragen, tenzij:
• een langere bemonsteringsduur (concentratiemiddelingstijd) voor het verkrijgen van een voldoende
hoeveelheid monstermateriaal noodzakelijk is;
• een langere bemonsteringsduur voor het op representatieve wijze bemonsteren van de afgassen noodzakelijk is;
• een kortere bemonsteringsduur door het werken in
charges korter dan een half uur noodzakelijk is.
Perioden waarin, ten gevolge van stilstand van het
proces of andere specifieke bedrijfsomstandigheden,
geen emissie plaatsvindt dienen bij de monstername
buiten beschouwing te worden gelaten.

• Variabel emissiepatroon
Bij bronnen met (te verwachten) overwegend in de
tijd veranderlijke bedrijfsomstandigheden moet een
voldoende aantal doch tenminste drie deelmetingen
worden uitgevoerd onder die bedrijfsomstandigheden waarbij de hoogste emissies op zullen treden.
Het aantal deelmetingen dient ten minste zes te
bedragen indien in een serie /-uurgemiddelde
monsters de hoogste en laagste waarde meer dan een
factor  (kunnen) verschillen, waarbij tevens de
individuele meetwaarden concentraties hoger dan
, maal de emissie-eis aangeven.
Continue metingen
De meetmethode dient te worden bepaald overeenkomstig het gestelde omtrent de controlevormen in §...
Indien continue meting van een specifieke stof om
meettechnische redenen niet mogelijk is, moet de
mogelijkheid tot continue meting van de stofklasse of –
categorie worden nagegaan.
Voor zover de luchtverontreinigende stoffen in het
afgas met elkaar in een min of meer vaste verhouding
staan, kan een continue meting worden beperkt tot een
der kwantitatief belangrijke en eenvoudig meetbare
stoffen (een ‘gidsstof ’).
De emissies dienen dan aan de hand van verhoudingsfactoren te worden afgeleid uit de te meten stof, dan
wel te worden uitgedrukt in de te meten (gids-) stof.
Dergelijke verhoudingsfactoren dienen tenminste 
maal per kwartaal door afzonderlijke meting te worden
vastgesteld, tenzij op basis van specifieke proceskenmerken kan worden gesteld dat de variatie in de
verhoudingsfactor dermate gering is, dat met een lagere
frequentie kan worden volstaan.

3.7.4
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Bepalen van de referentiegrootheden
Bronnen waarvan de emissies continu moeten worden
bewaakt moeten worden uitgerust met meetinrichtingen die de voor de evaluatie en beoordeling van de
continue metingen noodzakelijke afgasparameters
(zoals temperatuur, debiet, vochtigheid, zuurstofgehalte etc.) continu bepalen, tenzij deze referentiegrootheden op een andere wijze met tenminste dezelfde
nauwkeurigheid kunnen worden vastgesteld.
Van de continue bepaling van deze afgasparameters kan
worden afgezien, als gebleken is dat de betreffende
parameters constant zijn, voor de beoordeling van de
emissie onbelangrijk zijn, met voldoende zekerheid op
een andere manier bepaald kunnen worden of niet op
continue wijze gemeten kunnen worden.

8

Verwerken van de meetgegevens
Per bron wordt voor elk opeenvolgend half uur de halfuurgemiddelde afgasconcentratie bepaald.
De halfuurgemiddelden worden, zo nodig na herberekening ten opzichte van de betreffende referentiegrootheden, ingedeeld in tenminste  klassen en bewaard
als frequentieverdeling.
De frequentieverdelingen moeten op elk moment
afleesbaar zijn en één maal per dag worden genoteerd.

Perioden waarin, ten gevolge van stilstand van het
proces of andere specifieke bedrijfsomstandigheden,
geen emissie plaatsvindt, dienen bij de berekening
buiten beschouwing te worden gelaten.
Het bedrijf moet de meetresultaten gedurende twee
jaar bewaren.
Kalibratie
Het meetsysteem (het geheel van monsterneming,
monsterbehandeling en analyse) waarmee de massaconcentratie in het afgas continu wordt bepaald en
genoteerd, dient door een door de vergunningverlener
goed te keuren instelling direct bij ingebruikname van
de betreffende installatie te worden gekalibreerd en op
een doelmatige werking te worden gecontroleerd.
Deze controle wordt tenminste één maal per vijf jaar,
alsmede na elke wezenlijke verandering in het proces,
herhaald.
De kalibratie vindt plaats door afzonderlijke meting
van de afgasconcentratie of soms door vergelijking met
een andere continue meetmethode (vergelijk /
.).
Naast de vijfjaarlijkse kalibratie van de gehele methode
dient de meetapparatuur tenminste één maal per jaar te
worden gecontroleerd op een doelmatige werking.
Door het bedrijf wordt doorlopend zorggedragen voor
de goede werking van de geïnstalleerde meetapparatuur, onder meer door regelmatig onderhoud en het
regelmatig, met behulp van kalibratiegassen, justeren
van de meetapparatuur.
Meetplaats
In de vergunning dient opgenomen te worden waar en
hoe meetplaatsen moeten worden aangelegd. Bij het
stellen van eisen aan de meetplaats wordt rekening
gehouden met de van toepassing zijn genormaliseerde
meetmethoden.
Onnauwkeurigheid van het meetresultaat
Als maat voor de onnauwkeurigheid van de meetmethode wordt het tweezijdig % betrouwbaarheidsinterval van de meetmethodiek gehanteerd.
De meetonnauwkeurigheid moet worden ontleend aan
het genormaliseerde meetvoorschrift. De meetonnauwkeurigheid is opgebouwd uit fouten bij monsterneming, monsterbehandeling en analyse.
Indien niet exact volgens de norm of richtlijn kan
worden gemeten, dan wel wanneer een genormeerd
meetvoorschrift buiten haar feitelijk toepassingsgebied
wordt gebruikt, dient per situatie, in overleg met de
vergunningverlener, een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de meetonnauwkeurigheid te worden gemaakt.
Bij metingen in het kader van handhaving dient deze
schatting uitgevoerd te worden door een onafhankelijke deskundige. Een beschouwing van de onnauwkeurigheid behoort onderdeel te zijn van de meetrapportage.

3.7.5

Toetsing van de
meetwaarden aan de
emissie-eis

Bij afzonderlijke metingen dient het resultaat van alle
afzonderlijke metingen lager te zijn dan de in de
vergunning gestelde emissie-eis.
Bij continue metingen mogen individuele meetwaarden voorkomen die de in de vergunning vastgelegde
emissie-eis te boven gaan. Betrokken op elke periode
van  aaneengesloten kwartalen geldt dat:
• elk van de daggemiddelde concentraties onder de
gestelde emissie-eis dient te liggen;
• %- van de halfuurgemiddelde concentraties de
emissie-eis met niet meer dan % mogen overschrijden, en;
• geen van de halfuurgemiddelde waarden het -voudige
van de gestelde emissie-eis te boven mag gaan.

Meting en deelmeting
Voor het toetsen van afzonderlijke metingen worden de
resultaten van de deelmetingen gemiddeld. Het gemiddelde
geldt als het resultaat van de afzonderlijke meting. Dit is de
waarde die wordt getoetst aan de emissie-eis.

Bij het toetsen van meetresultaten aan de emissie-eisen
wordt de onnauwkeurigheid van de meetmethodiek in
rekening gebracht. Dit gebeurt door het meetresultaat
te verminderen met de onnauwkeurigheid van de
meetmethodiek.
Op deze wijze wordt de onnauwkeurigheid ten gunste
van het bedrijf uitgelegd.
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Rapportage
De rapportagetermijn evenals de opzet van de rapportage dient tussen vergunningverlener en -aanvrager te
worden overeengekomen en moet in de vergunning
worden vastgelegd.

3.7.5

De emissie-eis geldt als in acht genomen indien het
resultaat van de meting, verminderd met de onnauwkeurigheid van de meetmethode, de emissie-eis niet te
boven gaat.
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3.8.1

Aan installaties waarin stuifgevoelige goederen worden
opgewerkt, geproduceerd, getransporteerd, geladen,
gelost en/of opgeslagen, dienen eisen ter vermindering
van de stofemissies te worden gesteld.
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen
diffuse en gekanaliseerde stofemissies. Onder gekanaliseerde emissies worden ook emissies via uitmondingen
van afzuigpunten en dergelijke verstaan. Deze gekanaliseerde emissies kunnen als puntbronnen worden
beschouwd en dienen te voldoen aan de algemene
emissie-eisen van paragraaf ..
Met betrekking tot de diffuse emissies geldt als
uitgangspunt dat geen direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden.
Uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, wordt voor niet reactieve producten
de volgende klasse-indeling gehanteerd:
 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
 nauwelijks of niet stuifgevoelig.
De op- en overslag van giftige en/of reactieve producten wordt hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat
wanneer deze producten als massagoed worden verladen, dit in gesloten systemen of in verpakte vorm
behoort te geschieden en niet als stortgoed.

Transport en opslag van stuifgevoelige goederen met
daarin bijzondere componenten
Transport of opslag van stuifgevoelige stoffen die
componenten bevatten met een minimalisatieverplichting (kankerverwekkende stoffen) of die stoffen bevatten uit de klassen sA., sA. of . moeten bij voorkeur
verpakt plaatsvinden of, wanneer verpakking niet
mogelijk is, worden behandeld als behorend tot de
stuifklasse  (of eventueel ).
Bovenstaande vindt gewoonlijk geen toepassing, als de
gehaltes aan de in de stuifgevoelige goederen aanwezige
bijzondere componenten in een door zeven met een
maximale maaswijdte van  mm uit deze goederen
afgescheiden fractie de betreffende onderstaande waarden niet overschrijden:
• componenten uit klasse , s. en .:
 mg/kg droge massa;
• componenten uit klasse s.:
 mg/kg droge massa;
Opwerking en bereiding van stuifgevoelige goederen
Diffuse stofemissie ten gevolge van opwerken of
bereiden van stuifgevoelige goederen dient te worden
voorkomen door:
• machines en apparaten zo mogelijk volledig stofdicht
af te sluiten;
• met name de toevoer-, afvoer- en overstortpunten
gericht af te zuigen en de afgezogen lucht zonodig te
reinigen in een stoffilterinstallatie;
• bevochtigbare goederen te bevochtigen.

Opwerken of bereiden
Onder opwerken of bereiden worden activiteiten verstaan
als: breken, malen, zeven, mengen, prillen, granuleren,
sinteren, extruderen, kalanderen, persen, pelletiseren, tablet-

Bijlage . van de NeR geeft de klasse-indeling van de
meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet
overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan
aanvullingen of wijzigingen ondergaan.
In de hierna volgende paragrafen worden richtlijnen gegeven in de vorm van maatregelen ter beperking van de
diffuse stofemissies ten gevolge van handelingen met stuifgevoelige stoffen. Deze richtlijnen sluiten aan bij de indeling in de verschillende stuifklassen voor deze goederen.
Indien ondanks de getroffen maatregelen toch gedurende enige tijd, bijvoorbeeld ten gevolge van bepaalde
weersinvloeden, in de onmiddellijke nabijheid van de
bron visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding
optreedt, zullen bovengenoemde handelingen tijdelijk
moeten worden gestaakt.

teren, etcetera.

Om stofverspreiding ten gevolge van het mengen van
stuifgevoelige goederen tegen te gaan, is:
• het mengen van goederen behorend tot de stuifklasse
 en  slechts toegestaan in een, op onderdruk
gehouden, gesloten ruimte, waarbij de afgezogen
lucht moet worden gereinigd;
• het opbouwen en afgraven van een menghoop in de
buitenlucht voor goederen behorend tot de stuifklasse  en  slechts toegestaan indien deze goederen worden bevochtigd;
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Stofemissie bij verwerking,
bereiding, transport, laden
en lossen alsmede opslag
van stuifgevoelige stoffen
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Overige bijzondere regelingen

3.8.1

3.
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• het opbouwen van een menghoop toegestaan mits
het talud van de menghoop niet groter is dan het
natuurlijke talud, de laatst opgebrachte laag bestaat
uit de minst stuifgevoelige component van het mengsel en de laag voldoende vochtig wordt gehouden.

2

Opslag van stuifgevoelige goederen
Om stofverspreiding bij opslag ten gevolge van windinvloeden tegen te gaan, dienen goederen behorend
tot de klasse  en  (en eventueel ) in gesloten ruimtes (silo’s, loodsen of overkappingen) te worden opgeslagen. Wanneer geen aan- of afvoer plaatsvindt moet
de opslagruimte goed zijn afgesloten.
Tijdens het vullen van de opslagruimte met goederen
uit de klasse  (en eventueel ) moet het overstortpunt en daarmee de ruimte worden afgezogen, waarbij
de afgezogen lucht moet worden gereinigd.
Opslag van goederen behorend tot de stuifklasse  en
 (en eventueel ) mogen buiten worden opgeslagen
mits de berg door besproeiïng vochtig wordt gehouden
teneinde stofverspreiding te voorkomen. Bij kleine en
kortstondige opslag in de open lucht kan ook met een
zeil of iets dergelijks worden afgedekt. Wanneer goederen van klasse  en  voor langere tijd in de open
lucht worden opgeslagen, dient de berg zo vaak als
nodig met een zogenoemd vastleggend middel of bindmiddel te worden bespoten.
Broei in de kolenopslag dient te worden voorkomen,
bijvoorbeeld door de bergen laag voor laag op te
bouwen en aan te walsen.
Stofemissie bij buitenopslag van stuifgevoelige goederen kan voorts worden beperkt door:
• afdekking;
• aanleg van windreductieschermen;
• oriënteren van de lengteas van de opslag in de voornaamste windrichting;
• nat- en/of schoonhouden van onbezette opslagterreinen.
Transport alsmede laden en lossen van stuifgevoelige
goederen
In het algemeen dient stofverspreiding bij transport,
laden en lossen van stuifgevoelige goederen te worden
voorkomen door:
• de storthoogte, met name in de open lucht, te beperken tot minder dan één meter en dit zo mogelijk
automatisch te regelen;
• stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open
lucht moet worden voorkomen door, afhankelijk van
de lokale situatie en de windrichting, overslagactiviteiten te staken indien gelet de stuifklasse de windsnelheid de onderstaande waarden overschrijdt:
– klasse  en 
 m/s, windkracht /
matige wind,
– klasse 
 m/s, windkracht /
krachtige wind,
– klasse  en 
 m/s, windkracht /
stormachtige wind;

• de stofemissie van bevochtigbare goederen uit de
stuifklasse ,  en  te voorkomen door deze
zomogelijk vooraf afdoende te bevochtigen;
• de stofemissie van bevochtigbare goederen uit de
stuifklasse ,  en  tijdens het laden en lossen met
een nevelgordijn tegen te gaan.
Continu mechanisch transport
Ter beperking van diffuse stofemissie ten gevolge van
continu mechanisch transport dienen:
• niet bevochtigbare goederen van de stuifklasse  en
 in een gesloten systeem te worden getransporteerd, waarbij de inlaat- en afwerpzijde van de transporteur moet zijn omkast; deze omkasting moet
continu worden afgezogen, en het afgezogen stof
moet zoveel mogelijk worden teruggevoerd in de
produktstroom;
• bevochtigbare goederen die in een open systeem
worden getransporteerd zodanig te worden bevochtigd, dat verstuiving wordt voorkomen;
• de inlaat- en afwerpzijde van de transporteur te zijn
voorzien van een afscherming in de vorm van windreductieschermen of sproeiers;
• open transportsystemen in de buitenlucht te worden
afgeschermd tegen windinvloeden door middel van
langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen.

Continu mechanisch transport
Hieronder worden transportbanden, schroef- of kettingtransporteurs e.d. verstaan.

Storttrechters
Om diffuse stofemissie bij het verladen van produkten
door middel van storttrechters te beperken, dienen:
• voor het verladen van sterk stuifgevoelige goederen
behorend tot de stuifklasse  en  storttrechters
zodanig te zijn geconstrueerd dat na het openen van
de grijper boven de trechter geen – meer dan  meter
buiten de trechterrand zichtbare – stofverspreiding
kan optreden;
• de trechters te zijn voorzien van een (stof )afzuiginrichting bij transport van stoffen uit de klasse  of ;
• bevochtigbare goederen (klasse  en ) indien
mogelijk te worden bevochtigd met behulp van een
doelmatig werkende watersproei-installatie;
• voor het verladen van goederen behorend tot de
stuifklasse ,  en  trechters te zijn voorzien van
doelmatige windreductieschermen.
Het uitlooppunt van storttrechters mag geen stofverspreiding veroorzaken. De capaciteit van de afzonderlijke delen van de verlaadinstallatie moet goed op
elkaar afgestemd zijn. Hierbij moet rekening gehouden
worden met de maximale vullinggraad van de trechter.
De maximale vullinggraad bedraagt voor:
• klasse  en  %
• klasse  en  %
• klasse 
%

Verkeer
Stofverspreiding ten gevolge van verkeer op en vanaf
het opslagterrein dient te worden beperkt door:
• het aantal verkeersactiviteiten op het terrein zo
gering mogelijk te houden;
• transport op het terrein zo mogelijk continu mechanisch of pneumatisch plaats te laten vinden;
• autoverkeer te beperken tot verharde wegen die
regelmatig schoongemaakt worden;
• het afschermen van wegen van het onverharde
terrein;
• de snelheid van voertuigen op het terrein te
beperken;
• de wegen van het terrein te sproeien.
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Pneumatische elevatoren
Stofverspreiding ten gevolge van het laden en lossen
met behulp van pneumatische elevatoren kan worden
tegengegaan door:
• de weegbunkers en overstortpunten gesloten uit te
voeren;
• het neergeslagen stof in de overstortpunten regelmatig te verwijderen;
• de stortschoen af te zuigen.
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Lichterbelading
Stofverspreiding bij het beladen (en lossen) van lichters
dient, met uitzondering van goederen behorend tot
stuifklasse , te worden tegengegaan door:
• voor goederen behorend tot de stuifklasse , , 
en  de lichterbe-lader uit te rusten met een stortkoker die nagenoeg tot op de bodem van het ruim of
tot op het reeds gestorte materiaal reikt;
• in de stortkoker remschotten of een dergelijke
andere voorziening aan te brengen om de snelheid
van het te storten materiaal te reduceren;
• voor sterk stuifgevoelige goederen de stortkoker af te
zuigen;
• bij het gebruik van een stortkoker met de zogenoemde visbekconstructie de stortkoker af te zuigen;
de afgezogen hoeveelheid lucht moet groter zijn dan
de hoeveelheid lucht die wordt verplaatst door het
stortgoed;
• bij het lossen de grijpers pas te openen nadat deze
voldoende onder de rand van het ruim zijn gezakt.

Stofverspreiding door voertuigen buiten het opslagterrein moet worden voorkomen door voertuigen schoon
te spuiten en de banden te reinigen alvorens deze het
opslagterrein verlaten en door de laadruimte zodanig te
benutten, in te delen of af te dekken, dat stofverspreiding door morsgoed op wegen onmogelijk wordt.

3.8.1

Grijpers
Ter beperking van stofemissie ten gevolge van het laden
en lossen van stuifgevoelige goederen met behulp van
grijpers moet:
• laden en lossen van goederen behorend tot de stuifklasse , ,  en eventueel  plaatsvinden met
deugdelijke en van de bovenkant afgesloten grijpers;
• worden voorkomen dat tijdens het openen van de
grijper stofverspreiding optreedt in de omgeving van
het stortpunt;
• de grijper tijdens het lossen pas worden geopend
nadat deze onder de rand van de storttrechter,
danwel onder de rand van de windschermen, is
gezakt.

3.8.1
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3.9.1

Behandeling afvalwater en
rookgassen

Deze oplegnotitie is vastgesteld op  september 
3.9.1.1

Oplegnotitie

Inleiding

Status oplegnotitie
Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener
te ondersteunen bij de toepassing van het  referentie
() document voor de behandeling en het beheer
van afvalwater en rookgassen in de chemische sector.
Hierin worden het toepassingsgebied van de , de
veranderingen in de Nederlandse regelgeving en de
relatie tussen deze  en andere relevante regelgeving
beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met het 
document gelezen worden. De volledige Engelstalige
versie van de  is het uitgangspunt.
Status BREF
De  heeft een vergelijkbare status als de NeR en
 aanbevelingen; er mag alleen gemotiveerd van
worden afgeweken (voor meer informatie wordt verwezen naar de NeR (hoofdstuk .) en het Handboek
Wvo-vergunningverlening).
Toepassingsgebied

De  heeft betrekking op:
• De toepassing van systemen en hulpmiddelen op het
gebied van milieubeheer;
• De toepassing van de behandelingstechnologie voor
afvalwater en rookgassen zoals in de chemische
sector gebruikelijk is, inclusief de behandelingstechnologie voor afvalwaterslib, voor zover deze op
de chemische bedrijfslocatie wordt aangewend;
• De bepaling van of de conclusie over de beste
beschikbare technieken met behulp van de twee
vorige punten, resulterend in een strategie voor een
optimale beperking van de verontreiniging en,
wanneer de omstandigheden dat toelaten, in op de
beste beschikbare technieken gebaseerde emissieniveaus bij lozing in het milieu.

In de  wordt uitsluitend gesproken over gewoonlijk toegepaste of toe te passen technieken voor de
chemische industrie. Processpecifieke of procesgeïntegreerde technieken (d.w.z. andere dan behandelingstechnieken) komen aan de orde in de verticale procesdocumenten. Hierbij dient men zich tevens te
realiseren dat het niet altijd mogelijk is de grens tussen
een verticale  en horizontale  duidelijk vast te
leggen. Hoewel in het document alleen de chemische
industrie wordt behandeld, kan de informatie ook voor
andere sectoren (bv. raffinage) worden toegepast.
De informatie in de samenvatting van de  over de
beperking van emissies naar water is bedoeld voor
gebruik in het kader van de . Voor de vergunningverlening op grond van de Wm is over het algemeen
alleen de informatie over beperken van luchtemissies
van belang. De uitzondering hierop zijn de situaties
waarin er sprake is van een integrale afweging van
maatregelen ter beperking van luchtemissies tegenover
maatregelen ter beperking van wateremissies of waarin
sprake is van waterbesparende maatregelen.
In geval van integrale afweging moet een afweging
worden gemaakt welke verschuivingen naar andere
compartimenten acceptabel zijn.
De  geeft geen specifieke informatie over het
beperken van geurhinder. Informatie hierover staat in
NeR §., §. en in de bijzondere regelingen voor de
verschillende bedrijfstakken.
Conclusies en aanbevelingen

De implementatie van de  voor de behandeling en
het beheer van afvalwater en rookgassen in de chemische sector in de Nederlandse regelgeving moet ertoe
leiden dat:
• Bij het nemen van besluiten op basis van de Wet
milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren rekening wordt gehouden met de beste
beschikbare technieken zoals in de  beschreven.
Aanvullend hierop geldt het volgende:
• Voor zover emissies in de  niet uitdrukkelijk zijn
verbijzonderd, gelden de algemene bepalingen van
de NeR (meest recente versie) en het emissiebeleid
water ( ,  ).
• Voor de beoordeling van stoffen en preparaten en het
beoordelen van restlozingen zijn de Algemene
Beoordelingsmethodiek () en de immissietoets
van toepassing ( mei ;  juni ).
• In gevallen waarin een wettelijke regeling voorschriften geeft voor emissiebeperking, gaan de wettelijke
eisen vóór de informatie in de . Zie hiervoor
ook NeR §...
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In dit hoofdstuk zijn  referentiedocumenten opgenomen die betrekking hebben op meerdere bedrijfstakken of meerdere activiteiten. Dergelijke  referentiedocumenten worden aangeduid als ‘horizontale’
. Dit in tegenstelling tot de ‘verticale’ s die
betrekking hebben op een specifieke bedrijfstak of een
specifieke activiteit. De verticale  zijn opgenomen
in hoofdstuk . van de NeR.

NeR september 2004

Horizontale BAT referentie
documenten (BREFs)

3.9.1

3.
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• Als de samenvatting van de  voor een bepaalde
emissie geen -gerelateerde emissiewaarde geeft,
dan kunnen de algemene eisen in de NeR worden
gehanteerd als het emissieniveau dat overeenkomt
met toepassing van .
• De afwijkende standpunten in hoofdstuk  van de
 worden niet gedeeld door de Nederlandse
overheid.
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Referenties

NeR
Nederlandse Emissierichtlijn Lucht

Vierde Nota Waterhuishouding, 
 mei  Handboek Wvo-vergunningverlening,
Commissie Integraal Waterbeheer,
mei 
 mei  Het beoordelen van stoffen en preparaten
voor de uitvoering van het emissiebeleid
water, Commissie Integraal Waterbeheer, mei 
 juni  Emissie-immissie, prioritering van bronnen en de immissietoets, Commissie
Integraal Waterbeheer, juni 

Reference document on Best Available
Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems
in the Chemical Sector, February 
3.9.1.2

Samenvatting BREF

Introductie

Dit referentiedocument over de beste beschikbare technieken voor de behandeling en het beheer van afvalwater en
rookgassen in de chemische sector () is de schriftelijke
neerslag van een informatie-uitwisseling die heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel ,
lid , van Richtlijn // van de Raad. In deze samenvatting – die in samenhang moet worden gelezen met de
paragrafen van de inleiding van het -document
waarin de doelstellingen worden uitgelegd en het gebruik
en de wettelijke voorwaarden van de toepassing van het
document worden uiteengezet – worden de voornaamste
bevindingen, de belangrijkste conclusies omtrent de beste
beschikbare technieken en de bijbehorende emissieniveaus
beschreven. De samenvatting kan als een op zichzelf
staand document worden gelezen en begrepen, maar gaat
niet zo diep op de materie in als de volledige -tekst.
Ze is dan ook niet bedoeld om de volledige -tekst te
vervangen als een hulpmiddel voor de besluitvorming met
betrekking tot de beste beschikbare technieken.
Binnen de chemische sector zoals deze wordt beschreven
in bijlage , punt , van de richtlijn is de behandeling van
afvalwater en rookgassen aangemerkt als een horizontale
kwestie. Dit houdt in dat de ‘beste beschikbare technieken’ in dit document voor de gehele chemische sector
worden beoordeeld, onafhankelijk van de specifieke
productieprocessen en de aard of omvang van de desbetreffende chemische ondernemingen. Het betekent ook
dat de term ‘beste beschikbare technieken’ behalve behandelingstechnologieën een beheerstrategie moet omvatten
om de afvalpreventie of - beheersing te optimaliseren.

In het document wordt het volgende aan de orde gesteld:
• de toepassing van systemen en hulpmiddelen op het
gebied van milieubeheer
• de toepassing van de behandelingstechnologie voor
afvalwater en rookgassen zoals in de chemische
sector gebruikelijk is, inclusief de behandelingstechnologie voor afvalwaterslib, voor zover deze op de
chemische bedrijfslocatie wordt aangewend
• de bepaling van of de conclusie omtrent de beste
beschikbare technieken met behulp van de twee
vorige punten, resulterend in een strategie voor een
optimale beperking van de verontreiniging en,
wanneer de omstandigheden dat toelaten, in op de
beste beschikbare technieken gebaseerde emissieniveaus bij lozing in het milieu.
In dit document wordt uitsluitend gesproken over
gewoonlijk toegepaste of toe te passen technieken voor
de chemische industrie. Processpecifieke of procesgeïntegreerde technieken (d.w.z. andere dan behandelingstechnieken) komen aan de orde in de verticale procesdocumenten. Hoewel in het document alleen de
chemische industrie wordt behandeld, wordt erkend
dat het ook waardevolle informatie voor andere
sectoren (b.v. raffinage) kan bevatten.

Algemene kwesties (hoofdstuk 1)

Lozingen in lucht en water zijn de belangrijkste milieueffecten van emissies uit chemische installaties.
Afvalwater ontstaat in de chemische industrie vooral
door:
• chemische syntheses
• afvalwaterbehandelingssystemen
• conditionering van leidingwater
• aftappen van ketelwatersystemen
• spuien bij koelcycli
• omkeerreiniging van filters en ionenwisselaars
• percolatiewater van stortplaatsen
• regenwater uit verontreinigde gebieden, enz.
De belangrijkste kenmerken zijn:
• hydraulische belasting
• gehalte verontreinigende stoffen (uitgedrukt in
belasting of concentratie)
• effecten op of mogelijke gevaren voor het ontvangende water, uitgedrukt in surrogaat- of somparameters
• effect op organismen in het ontvangende water,
uitgedrukt in mate van toxiciteit.
Emissies van rookgassen hebben de vorm van:
• geleide emissies, de enige emissies die behandeld
kunnen worden
• diffuse emissies
• vluchtige emissies.

Een milieuzorgsysteem (hoofdstuk .) is gewoonlijk een
continu kringloopproces, waarvan de diverse stappen
worden ondersteund door enkele hulpmiddelen voor
beheer en technische hulpmiddelen (hoofdstuk .),
die globaal worden gerangschikt als:
• inventarisatiehulpmiddelen die als beginpunt
gedetailleerde en transparante informatie verschaffen
voor de noodzakelijke besluiten over de preventie,
minimalisering en beheersing van afval. Deze
omvatten:
– een locatie-inventarisatie, waarbij uitgebreide
informatie wordt gegeven over het terrein, de
productieprocessen en de respectieve installaties,
het bestaande rioleringsstelsel, enz.
– een stroominventarisatie (van afvalwater en rookgassen), waarbij uitgebreide informatie wordt
gegeven over de afvalstromen (hoeveelheid,
gehalte verontreinigende stoffen, de veranderlijkheid ervan, enz.), de bronnen daarvan, de kwantificering, evaluatie en validatie van de oorzaken van
emissies, met als uiteindelijk resultaat een rangorde van de stromen om zo de beschikbare opties
aan te geven en een overzicht te maken van de
prioriteiten met het oog op toekomstige verbeteringen. Een volledige effluentbeoordeling en een
beoordeling van de beperking van het watergebruik en de afvalwaterlozing maken ook deel uit
van een stroominventarisatie
– een analyse van de energie- en materiaalstromen,
met als doel processen efficiënter te maken (wat
betreft het energieverbruik, grondstoffen en het
vrijkomen van afval)

• strategische hulpmiddelen, waarbij de organisatie en
de uitvoering van de afvalbehandeling op de gehele
chemische locatie worden geïntegreerd en waarbij
milieuopties en economische mogelijkheden worden
geëvalueerd. Deze omvatten:
– risicobeoordeling als een gebruikelijke methodiek
om de risico’s voor mens en milieu te berekenen
als een resultaat van de activiteiten van de productieprocessen
– ‘benchmarking’ als een proces om de prestaties van
installaties of locaties onderling te vergelijken
– levenscyclusanalyse als een proces om de mogelijke
milieueffecten van verschillende productieprocessen te vergelijken.
• veiligheids- en noodhulpmiddelen, die noodzakelijk
zijn in geval van onvoorziene gebeurtenissen als
ongevallen, branden of morsen.
Behandelingstechnieken (hoofdstuk 3)

De technieken die door de technische werkgroep zijn
vastgesteld en in dit document worden beschreven, zijn
gangbaar in de chemische sector als geheel. Ze worden
in logische volgorde geïntroduceerd, overeenkomstig
het traject dat de verontreinigende stof aflegt.
De beschreven behandelingstechnieken voor afvalwater zijn:
• scheidings- of klaringstechnieken, die voornamelijk in
combinatie met andere operaties worden gebruikt,
hetzij als een eerste stap (om andere behandelingsinstallaties te beschermen tegen beschadiging, verstopping of vervuiling door vaste stoffen) hetzij als een
laatste zuiveringsstap (om vaste stoffen of olie te
verwijderen die tijdens een eerdere behandelingsoperatie zijn gevormd):
– zandafscheiding
– sedimentatie
– luchtflotatie
– filtratie
– microfiltratie / ultrafiltratie
– scheiding van olie en water
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Milieubeheer is een strategie om vrijgekomen afval van
de chemische industrie te behandelen of preventieve
maatregelen te treffen, met inachtneming van lokale
omstandigheden, waardoor de geïntegreerde prestaties
van een chemische locatie worden verbeterd. De
exploitant krijgt zo de mogelijkheid om:
• inzicht te verkrijgen in de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging van de
productieprocessen
• evenwichtige besluiten over milieumaatregelen te
nemen
• tijdelijke oplossingen en investeringen die niets
opbrengen, te vermijden
• adequaat en proactief te handelen bij nieuwe
ontwikkelingen op milieugebied.
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Systemen en hulpmiddelen voor beheer
(hoofdstuk 2)

• operationele hulpmiddelen om milieuzorgbesluiten
om te zetten in acties. Deze omvatten:
– controle en regelmatig onderhoud
– het vaststellen van interne doelen of programma’s
voor doorlopende verbeteringen op milieugebied
en de regelmatige herziening ervan
– het maken van de keuze van behandelingsopties
en verzamelsystemen, gebaseerd op de resultaten
van b.v. de inventarisatiehulpmiddelen, en de
toepassing ervan
– methoden van kwaliteitsbewaking, die worden
gebruikt als ‘probleemoplossers’ wanneer een bestaand
behandelingsproces onbeheersbaar wordt of niet aan
de gestelde eisen kan voldoen. Zulke methoden zijn
b.v. een oorzaak-gevolgdiagram, de Pareto-analyse, een
stroomdiagram of statistische procescontrole.

3.9.1

De grootste luchtverontreinigers zijn:
• 
• zwavelverbindingen (, , s, , )
• stikstofverbindingen (x, , , )
• halogeenverbindingen (, r, , , r)
• verbindingen die ontstaan door onvolledige
verbranding (, xy)
• vaste deeltjes.
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• fysisch-chemische behandelingstechnieken voor niet
biologisch afbreekbaar afvalwater, die voornamelijk
gebruikt worden voor anorganische of nauwelijks
biologisch afbreekbare (of remmende) organische
contaminanten, vaak toegepast als voorbehandeling
voordat het water naar een biologische (centrale)
afvalwaterzuiveringsinstallatie gaat:
– precipitatie / sedimentatie / filtratie
– kristallisatie
– chemische oxidatie
– oxidatie met natte lucht
– superkritische wateroxidatie
– chemische reductie
– hydrolyse
– nanofiltratie / omgekeerde osmose
– adsorptie
– ionenwisseling
– extractie
– distillatie / rectificatie
– verdamping
– strippen
– verbranding
• biologische behandelingstechnieken voor biologisch
afbreekbaar afvalwater:
– anaërobe gistingsprocessen zoals anaëroob
contactproces, -proces, vastbedproces, wervelbedproces, biologische verwijdering van zwavelverbindingen en zware metalen
– aërobe gistingsprocessen zoals geactiveerd-slibproces met volledige menging, membraanbioreactorproces, druppelfilterproces, wervelbedproces, vastbedproces met biofilter
– nitrificatie / denitrificatie
– centrale biologische afvalwaterbehandeling.
De beschreven behandelingstechnieken voor afvalwaterslib kunnen worden beschouwd als afzonderlijke
opties of als een combinatie van afzonderlijke opties.
De onderstaande lijst is in geen geval bedoeld om een
rangorde aan te geven. Het feit of er al dan niet een
lozingstraject beschikbaar is, kan echter, ten minste op
lokaal niveau, een grote rol spelen bij de keuze van een
passende afvalwaterbeheersingstechniek. De beschreven behandelingstechnieken voor afvalwaterslib zijn:
• voorbereidende bewerkingen
• slibverdikkingsbewerkingen
• stabilisering van slib
• conditionering van slib
• slibontwateringstechnieken
• droogoperaties
• thermische sliboxidatie
• storten van slib ter plaatse.
De beschreven behandelingstechnieken voor rookgassen
kunnen niet eenvoudigweg worden geclassificeerd als
terugwinnings- of uitstootbeperkende technieken. Of
contaminanten worden teruggewonnen, hangt af van
de toepassing van aanvullende scheidingsfasen.

Sommige technieken kunnen als op zichzelf staande
processen worden gebruikt, andere slechts als voorbehandeling of als laatste nabehandelingstap. Voor de
meeste rookgasbeheersingstechnieken is het nodig dat
het afvalwater of rookgas dat gedurende de behandeling ontstaat, in een later stadium verder wordt gezuiverd. De technieken zijn:
• voor vos en anorganische verbindingen:
– membraanscheiding
– condensatie
– adsorptie
– natwassing
– biofiltratie
– biowassing
– biologische druppelfilters
– thermische oxidatie
– katalytische oxidatie
– affakkeling
• voor vaste deeltjes:
– afscheider
– cycloon
– elektrofilter
– nat-ontstoffer
– doekfilter
– katalytische filtratie
– tweefasenstoffilter
– absoluut filter (-filter)
– hoogrendementluchtfilter ()
– nevelfilter
• voor gasvormige verontreinigende stoffen in verbrandingsgassen:
– droge injectie van adsorptiemiddel
– halfdroge injectie van adsorptiemiddel
– natte injectie van adsorptiemiddel
– selectieve niet-katalytische reductie van x
()
– selectieve katalytische reductie van x ().
Conclusies omtrent de beste beschikbare
technieken (hoofdstuk 4)

De chemische industrie omvat een breed scala aan
ondernemingen: aan het ene uiterste bevinden zich de
kleine ondernemingen met één proces en een paar
producten en met één of enkele afvalemissiebronnen
en aan het andere uiterste de ondernemingen die vele
producten fabriceren en vele complexe afvalstromen
hebben. Hoewel waarschijnlijk geen twee chemische
locaties volledig vergelijkbaar zijn als het gaat om het
assortiment en de mix van producten, de milieusituatie
en de kwantiteit en kwaliteit van de afvalemissies, kan
er toch een beschrijving worden gegeven van de beste
beschikbare technieken voor de behandeling van afvalwater en rookgassen in de chemische sector als geheel.

Met dit als uitgangspunt is de beste beschikbare techniek in een milieuzorgsysteem toe te passen dat het
volgende kan omvatten:
• een transparante hiërarchie van personeelsverantwoordelijkheid, waarbij de leidinggevenden rechtstreeks aan het topmanagement rapporteren
• de opstelling en publicatie van een jaarlijks milieuverslag
• de vaststelling van interne (locatie- of bedrijfsspecifieke) milieudoelen, die regelmatig worden herzien
en in het jaarverslag worden opgenomen
• het regelmatig verrichten van controles om naleving
van de beginselen van het milieuzorgsysteem te
waarborgen
• geregelde bewaking van de prestaties en de voortgang wat betreft de realisering van het beleid gesteld
in het milieuzorgsysteem
• het regelmatig uitvoeren van een risicobeoordeling
om gevaren op te sporen
• het regelmatig uitvoeren van ‘benchmarking’ en het
bijstellen van de processen (productie en afvalbehandeling) als het gaat om het water- en energieverbruik, de afvalproductie en cross-media-effecten
ervan
• de uitvoering van een passend opleidingsprogramma
voor het personeel en instructies voor de aannemers
die op de locatie werken, op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu en noodsituaties
• de toepassing van juiste procesvoering (‘Good
Housekeeping’).

Verdere beste beschikbare technieken zijn:
• beoordeling van het milieueffect en van de uitwerking op behandelingsinstallaties wanneer er nieuwe
activiteiten of wijzigingen op bestaande activiteiten
worden gepland
• uitstootbeperking aan de bron
• koppeling van productiegegevens met de gegevens
over emissiebelasting om de daadwerkelijke en berekende uitstoot met elkaar te vergelijken
• behandeling van verontreinigde afvalstromen aan de
bron in plaats van dispersie en de daaropvolgende
centrale behandeling, tenzij er goede redenen zijn
om dat niet te doen
• gebruik van kwaliteitsbewakingsmethoden om de
behandelings- en/of productieprocessen te beoordelen
en/of te voorkomen dat deze onbeheersbaar worden
• toepassing van goede fabricagepraktijk () voor de
reiniging van apparatuur om de uitstoot in water en
lucht terug te dringen.
• gebruik van installaties/procedures om tijdig een
afwijking te kunnen opsporen die de latere behandelingsinstallaties nadelig kan beïnvloeden, om zo te
voorkomen dat deze behandelingsinstallaties ontregeld raken
)

Eén lidstaat wil een nauwkeurigere omschrijving van ‘stromen
met hogere concentraties’ die waarden voor belastingen en/of
concentraties omvat. Er wordt een afwijkende mening gerapporteerd. Nadere bijzonderheden worden gegeven in hoofdstuk .

5

Zoals in de uitvoerige beschrijving van milieubeheer in
hoofdstuk  wordt aangegeven, is een milieuzorgsysteem een absolute vereiste voor goede milieuprestaties. Bij de eindanalyse leidt een juiste en consistente
toepassing van een erkend milieuzorgsysteem tot optimale milieuprestaties van een chemische bedrijfslocatie, en worden daardoor ook de beste beschikbare
technieken toegepast.
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Beheer

Voorts behelst de beste beschikbare techniek de toepassing van een afvalwater-/ rookgasbeheersysteem (of de
uitvoering van een afvalwater-/rookgasbeoordeling), als
subsysteem van het milieubeheersysteem, met behulp
van een passende combinatie van:
• locatie- en processtroominventarisatie
• controleren en opsporen van de meest relevante
emissiebronnen voor elk medium en deze rangschikken naar verontreinigingsbelasting
• controleren van de ontvangende media (lucht en
water) en de mate waarin zij de emissies verdragen en
op grond van de bevindingen daaromtrent bepalen
in hoeverre strengere behandelingseisen nodig zijn of
vaststellen of de emissies ook maar enigszins
aanvaardbaar zijn
• beoordelen van de toxiciteit, persistentie en mogelijke bio-accumulatie van het in water te lozen afvalwater en bespreken van de resultaten met de
bevoegde autoriteiten
• controleren en opsporen van relevante water verbruikende processen en deze rangschikken naar watergebruik
• nastreven van opties ter verbetering, waarbij men
zich richt op stromen met hogere concentraties en
belastingen, de mogelijke gevaren ervan en het effect
ervan op het ontvangende water )
• beoordelen van de meest effectieve opties door vergelijking van het totale verwijderingsrendement, het
totale evenwicht tussen de cross-media-effecten, de
technische, organisatorische en economische haalbaarheid, enz.

3.9.1

De uitvoering van de beste beschikbare technieken in
nieuwe installaties is normaal gesproken geen
probleem. In de meeste gevallen is het economisch
gezien verstandig productieprocessen en de bijbehorende afvalemissies te plannen om de uitstoot en het
materiaalverbruik zo veel mogelijk te beperken. Op
bestaande locaties is de uitvoering van deze technieken
doorgaans geen eenvoudige taak vanwege de bestaande
infrastructuur en lokale omstandigheden. Niettemin
wordt in dit document geen onderscheid gemaakt
tussen de beste beschikbare technieken voor nieuwe en
bestaande installaties. Een dergelijk onderscheid helpt
niet de milieusituatie op bedrijfslocaties te verbeteren
en zo de toepassing van de beste beschikbare technieken dichterbij te brengen en laat ook niet zien hoezeer
de chemische industrie zich inzet om de milieuomstandigheden voortdurend te verbeteren.

3.9.1
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• installatie van een doeltreffend centraal waarschuwingssysteem dat aan alle betrokkenen storingen en
defecten meldt
• uitvoering van een controleprogramma in alle afvalbehandelingsinstallaties om na te gaan of zij correct
functioneren
• uitvoering van strategieën in verband met bluswater
en morsen
• uitvoering van een actieplan verontreinigingen
• toewijzen van de kosten van de afvalwater- en rookgasbehandeling die met de productie gepaard gaan.
Procesgeïntegreerde maatregelen vallen niet binnen het
bereik van dit document, maar zij vormen wel een
belangrijk middel om de milieuprestatie van productieprocessen te optimaliseren. Zo zijn de beste beschikbare technieken:
• het gebruik van procesgeïntegreerde maatregelen in
plaats van end-of-pipetechnieken wanneer er gekozen kan worden
• de beoordeling van bestaande productie-installaties
op mogelijkheden om procesgeïntegreerde maatregelen te vernieuwen en deze uit te voeren wanneer dat
haalbaar is of uiterlijk wanneer de installatie belangrijke wijzigingen ondergaat.

Veel chemische bedrijfslocaties hebben nog steeds
ondergrondse rioolbuizen en gewoonlijk is het niet
haalbaar onmiddellijk nieuwe rioleringsstelsels te
bouwen, maar het werk kan in fasen worden gedaan
nadat belangrijke wijzigingen op de productieinstallaties of het rioleringsstelsel zijn gepland
• installatie van opvangcapaciteit voor storingen en
bluswater in het kader van een risicobeoordeling.
De afvalwaterbehandeling in de chemische sector volgt
ten minste vier verschillende strategieën:
• centrale eindbehandeling in een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie ter plaatse
• centrale eindbehandeling in een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie
• centrale eindbehandeling van anorganisch afvalwater
in een chemisch-mechanische afvalwaterzuiveringsinstallatie
• gedecentraliseerde behandeling(en).
Geen van deze vier strategieën heeft de voorkeur boven
de andere, zolang een equivalent niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel wordt gewaarborgd
en mits dit niet leidt tot een hogere belasting van het
milieu met verontreinigende stoffen (artikel , lid ,
van de richtlijn).

Afvalwater

Een adequaat afvalwaterverzamelsysteem is van wezenlijk belang voor een effectieve afvalwaterbeperking
en/of -behandeling. Het leidt de afvalwaterstromen
naar de juiste behandelingsapparatuur en voorkomt dat
verontreinigd en niet-verontreinigd afvalwater met
elkaar worden vermengd. De beste beschikbare technieken zijn:
• scheiding van het proceswater van niet-verontreinigd
regenwater en ander niet-verontreinigd afvalwater.
Bestaande locaties die het water nog niet scheiden,
kunnen dat – ten minste gedeeltelijk – gaan doen
wanneer er ingrijpende wijzigingen op de locatie
plaatsvinden
• scheiding van het proceswater naargelang de verontreinigingsbelasting
• indien mogelijk, aanbrenging van een overkapping
boven gebieden die vatbaar zijn voor verontreiniging
• installatie van afzonderlijke drainagesystemen voor
gebieden waar verontreiniging kan optreden, inclusief een reservoir om bij lekkage of overstroming
water op te vangen
• gebruik van bovengrondse rioolbuizen voor proceswater op de bedrijfslocatie tussen het punt waar het
afvalwater ontstaat en het punt waar zich de apparatuur bevindt waarin de eindbehandeling plaatsvindt.
Als het door de klimatologische omstandigheden
niet mogelijk is bovengrondse rioolbuizen aan te
leggen (bij temperaturen van beduidend minder dan
°), vormen systemen in toegankelijke ondergrondse leidingen een passende vervanging.

In deze fase wordt verondersteld dat met betrekking tot
het effluentbeheer de juiste besluiten zijn genomen, dat
de effecten op het ontvangende water zijn beoordeeld,
dat alle praktische opties voor de preventie en beperking van afvalwater zijn benut en dat met alle veiligheidsmaatregelen rekening is gehouden, d.w.z. dat
vanaf dit punt alleen naar end-of-pipeoplossingen
wordt gekeken.
Voor regenwater zijn de beste beschikbare technieken:
• rechtstreeks leiden van het niet-verontreinigende
regenwater naar het ontvangende water buiten het
afvalwaterrioleringsstelsel om
• behandeling van regenwater uit verontreinigde
gebieden alvorens het in water te lozen.
In sommige gevallen kan het gebruik van regenwater
als proceswater het zoetwaterverbruik terugdringen en
zo milieuvoordelen opleveren.
Passende behandelingsinstallaties zijn:
• zandvanger
• opvangbekken
• bezinktank
• zandfilter.

Totaal
BZV5
CZV

koolwaterstofgehalteb)

Concentratie a) (mg/l)
0,05-1,5
2-20
30-125

a)

Maandgemiddelde.

b)

Er bestaat een meningsverschil over de analysemethoden voor de bepaling
van koolwaterstoffen, waarvoor men in de TWG geen oplossing heeft.

Het is de beste beschikbare techniek om emulsies aan de
bron te breken en/of te verwijderen.
Voor zwevende stoffen (voor zwevende stoffen met
zware metalen of geactiveerd slib zijn andere maatregelen nodig) is de beste beschikbare techniek om deze uit
de afvalwaterstromen te verwijderen wanneer zij schade
of defecten aan latere installaties kunnen veroorzaken
of voordat zij in water worden geloosd. Gangbare technieken zijn:
• sedimentatie / luchtflotatie om de meeste zwevende
stoffen op te vangen
• mechanische filtratie voor een verdere beperking van
vaste stoffen
• microfiltratie of ultrafiltratie wanneer het afvalwater
vrij moet zijn van vaste stoffen.
Technieken waarmee stoffen kunnen worden teruggewonnen, hebben de voorkeur.
Verdere beste beschikbare technieken zijn:
• tegengaan van geur en lawaai door de apparatuur af
te dekken of te sluiten en indien nodig de uitlaatlucht verder te behandelen
• verwijdering van het slib door het aan een bevoegde
contractant te leveren of ter plaatse te behandelen
(zie het deel over de behandeling van slib).
Omdat zware metalen chemische elementen zijn die
niet kunnen worden vernietigd, zijn terugwinning en
hergebruik de enige manier om te voorkomen dat ze in
het milieu belanden. Bij elke andere optie worden ze
verplaatst van het ene medium naar het andere: afvalwater, afvoerlucht en stortplaats.

Omdat de emissieniveaus die met deze beheersingstechnieken kunnen worden bereikt, sterk afhangen van
het proces waarbij de zware metalen vrijkomen, kon de
 geen op de beste beschikbare technieken gebaseerde emissieniveaus vaststellen die voor de gehele
chemische sector zouden kunnen gelden. Aanbevolen
werd dit onderwerp in de bijbehorende -procesdocumenten te bespreken.
Anorganisch zout (en/of zuur) in afvalwater kan invloed
hebben op zowel de biosfeer van het ontvangend water,
b.v. kleine rivieren met een hoge zoutbelasting, als op
de werking van rioleringsstelsels, b.v. corrosie van
buizen, kleppen en pompen of een storing in de latere
biologische behandeling. In deze gevallen is de beste
beschikbare techniek het gehalte aan anorganisch zout
terug te brengen, bij voorkeur aan de bron en met
behulp van beheersingstechnieken die terugwinning
mogelijk maken. Geschikte behandelingstechnieken
(uitgezonderd technieken voor de behandeling van
zware metalen of ammoniumzouten) zijn:
• verdamping
• ionenwisseling
• omgekeerde osmose
• biologische sulfaatverwijdering (wordt alleen voor
sulfaat gebruikt, maar wanneer zware metalen
aanwezig zijn, worden deze eveneens verwijderd).
Voor biologische behandeling ongeschikte verontreinigende stoffen zijn b.v. moeilijk afbreekbare  en/of
toxische stoffen die het biologische proces afremmen.
Daarom mogen zij niet in een biologische zuiveringsinstallatie terechtkomen. Het is onmogelijk te voorzien
welke contaminanten in een afvalwaterzuiveringsinstallatie een remmende werking op de biologische processen hebben, omdat dit afhangt van de mate waarin de
micro-organismen die in de specifieke installatie hun
werk doen, zich aan speciale contaminanten aanpassen.
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)
Parameter

De bijbehorende technieken zijn:
• precipitatie / sedimentatie (of luchtflotatie) / filtratie
(of microfiltratie of ultrafiltratie)
• kristallisatie
• ionenwisseling
• nanofiltratie (of omgekeerde osmose).
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Op de beste beschikbare technieken gebaseerde
emissieniveaus

De beste beschikbare techniek voor zware metalen is
alle onderstaande maatregelen toe te passen:
• maximale scheiding van afvalwater dat verbindingen
van zware metalen bevat, en
• behandeling van de gescheiden afvalwaterstromen
aan de bron alvorens deze met andere stromen te
vermengen, en
• gebruik van technieken waarmee maximale terugwinning kan worden verkregen, en
• bevordering van verdere verwijdering van zware
metalen in een laatste afvalwaterzuiveringsinstallatie
(nabehandeling) met vervolgens een behandeling
van slib, indien nodig.

3.9.1

Voor de verwijdering van olie en/of koolwaterstoffen is de
beste beschikbare techniek wanneer ze als grote proppen voorkomen of onverenigbaar met andere systemen
zijn, teneinde een maximale terugwinning te verkrijgen, door middel van een passende combinatie van:
• scheiding van olie en water via een cycloon, microfiltratie of een  (American Petroleum Institute)afscheider wanneer er grote proppen vrije olie of
koolwaterstoffen kunnen worden verwacht; in alle
andere gevallen , is de parallelle of golfplaatolieafscheider een alternatief
• microfiltratie, granulair-mediumfiltratie of gasflotatie
• biologische behandeling.

3.9.1
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Derhalve is de beste beschikbare techniek te voorkomen dat afvalwatercomponenten in biologische
behandelingssystemen terechtkomen wanneer dergelijke systemen daardoor defect zouden kunnen raken,
en secundaire afvalwaterstromen die voor een relevant
deel niet biologisch afbreekbaar zijn, met behulp van
adequate technieken te behandelen.)
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• keuze : technieken waarmee stoffen kunnen
worden teruggewonnen:
– nanofiltratie of omgekeerde osmose
– adsorptie
– extractie
– distillatie / rectificatie
– verdamping
– stripping
• keuze : uitstootbeperkende technieken waarvoor
geen extra brandstof nodig is, wanneer
terugwinning niet haalbaar is:
– chemische oxidatie, waarbij voorzichtig
met chloorhoudende middelen moet
worden omgegaan
– chemische reductie
– chemische hydrolyse
• keuze : uitstootbeperkende technieken waarbij veel
energie wordt verbruikt, wanneer er geen
andere mogelijkheid is om de toxiciteit of
de remmende werking te verminderen of
wanneer het proces zichzelf kan onderhouden:
– oxidatie met natte lucht (lagedruk- of
hogedrukvariant)
– verbranding van afvalwater
• in gevallen waarin watervoorziening en -verbruik een
milieuprobleem vormen, moet er een beoordeling
plaatsvinden van technieken waarbij aanzienlijke
hoeveelheden koelwater- of natwassingssystemen
nodig zijn om uitlaatlucht te behandelen, zoals:
– extractie
– distillatie / rectificatie
– verdamping
– stripping.
Biologisch afbreekbaar afvalwater kan worden behandeld in biologische regelsystemen, hetzij als secundaire
stromen in speciaal ontworpen (voor)behandelingssystemen, b.v. anaërobe of aërobe systemen met een
hoge belasting, hetzij als gemengd afvalwater in een
centrale biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie,
hetzij als nabehandelingstap na de centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie. De beste beschikbare techniek is
biologisch afbreekbare stoffen te verwijderen met
behulp van een passend biologisch behandelingssysteem (of een geschikte combinatie daarvan), zoals:
• biologische voorbehandeling om een hoge belasting
van de definitieve centrale biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie met biologisch afbreekbaar
materiaal te voorkomen (of als laatste nabehandelingstap).

Geschikte technieken zijn:
– anaëroob contactproces
– bovenstrooms anaëroob slibbedproces
– anaëroob en aëroob vastbedproces
– anaëroob wervelbedproces
– geactiveerd slibproces met volledige menging
– membraanbioreactor
– druppelfilter
– vastbedproces met biofilter
• nitrificatie / denitrificatie wanneer het afvalwater een
relevante stikstofbelasting bevat
• centrale biologische behandeling, waarbij de aanwezigheid van niet biologisch afbreekbare verontreinigende stoffen in het afvalwater wordt voorkomen
wanneer deze een defect in het behandelingssysteem
kunnen veroorzaken en wanneer de installatie niet
geschikt is om deze te behandelen. Over het algemeen is het op de beste beschikbare technieken gebaseerde emissieniveau voor het  na centrale biologische behandeling <  mg/l. In geval van
geactiveerd slib is een kenmerkende toepassing een
biologische fase met een lage belading met een dagelijkse -belasting van ≤. kg/kg slib.
Op de beste beschikbare technieken gebaseerde
emissieniveaus bij lozing in water 3)

Parameter a)

Prestaties (%)

Zwevende stoffen
CZV
76-96 d)
Totaal anorganisch N e)
Totaal P
AOX

Emissieniveaus (mg/l) b)
10-20 c)
30–250
5-25
0,5-1,5 f)

a)

Voor het BZV zie het vorige deel over centrale biologische behandeling.

b)

Daggemiddelde, uitgezonderd zwevende stoffen.

c)

Maandgemiddelde.

d)

Slechte prestaties bij lage concentraties contaminanten.

e)

Som van NH4-N, NO2-N en NO3-N (een meer aan te bevelen parameter
zou totaal N zijn. Wegens gebrek aan informatie over totaal N wordt
hier totaal anorganisch N gebruikt).

f)

De lagere waarden hebben betrekking op de toevoer van voedingsstoffen
in een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie, de hogere waarden op

productieprocessen.

)

Eén lidstaat verlangt een preciezere omschrijving van het
criterium ‘voor een relevant deel niet biologisch afbreekbaar’.
Er wordt een afwijkende mening gerapporteerd. Nadere
bijzonderheden worden gegeven in hoofdstuk .

)

Eén lidstaat verlangt dat ook de op de beste technieken gebaseerde emissieniveaus voor  en zware metalen bij het
lozingspunt worden aangegeven. Er wordt een afwijkende
mening gerapporteerd. Nadere bijzonderheden over de stand
van zaken bij de discussie worden gegeven in hoofdstuk .

Rookgassen

Rookgasverzamelsystemen worden geïnstalleerd om
gasvormige emissies naar behandelingssystemen te
leiden. Deze bestaan uit een omhulling van de emissiebron met afvoerkanalen en buizen. De beste beschikbare technieken zijn:
• minimalisering van de gasstroom naar de regeleenheid door de emissiebronnen zo veel mogelijk te
omkasten
• voorkoming van explosiegevaar door:
– een ontvlambaarheidsdetector binnen het verzamelsysteem te installeren wanneer een grote kans
bestaat dat er een ontvlambaar mengsel ontstaat
– het gasmengsel veilig beneden de explosie-ondergrens of boven de explosie-bovengrens te houden
• installatie van passende apparatuur om de ontsteking
van ontvlambare gas-zuurstofmengsels te voorkomen
of de effecten ervan te minimaliseren.
De bronnen van rookgassen worden in dit document
onderverdeeld als:
• bronnen van lage temperatuur, zoals productieprocessen, behandeling van chemicaliën, opwerking van
producten
• bronnen van hoge temperatuur, zoals verbrandingsprocessen, inclusief installaties zoals ketels, elektriciteitsopwekking, procesverbrandingsinstallaties en
thermische en katalytische oxidatie-inrichtingen.
Bronnen van lage temperatuur

Te bestrijden verontreinigende stoffen in rookgassen
afkomstig van bronnen van lage temperatuur (gassen
die tijdens het productieproces ontstaan) zijn stof
(vaste deeltjes),  en anorganische verbindingen
(l, , x, enz.).

De beste beschikbare techniek is VOS uit rookgasstromen te verwijderen. Welke beheersingstechniek moet
worden toegepast, hangt sterk af van het proces waarbij
ze vrijkomen en hoe gevaarlijk ze zijn.
• keuze : technieken om grondstoffen en/of oplos
middelen terug te winnen, vaak als voorbehandeling om de belangrijkste belasting terug te winnen alvorens latere
uitstootbeperkende installaties worden
bereikt of om latere installaties uit het
oogpunt van veiligheid te beschermen.
Geschikte technieken zijn:
– natwassing
– condensatie
– membraanscheiding
– adsorptie
of een combinatie ervan:
– condensatie / adsorptie
– membraanscheiding / condensatie
• keuze : uitstootbeperkende technieken wanneer
terugwinning niet haalbaar is, waarbij de
voorkeur wordt gegeven aan energiezuinige
technieken
• keuze : verbrandingstechnieken (thermische of
katalytische oxidatie), wanneer andere even
efficiënte technieken niet beschikbaar zijn.
Bij toepassing van verbrandingstechnieken is de beste
beschikbare techniek het verbrandingsgas te behandelen wanneer zich naar verwachting aanzienlijke
hoeveelheden contaminanten in dat gas zullen bevinden.
Voorts kan het beste enkel van affakkeling gebruik
worden gemaakt om zich op veilige wijze te ontdoen
van overtollige verbrandingsgassen die b.v. zijn
ontstaan bij onderhoud of afkomstig zijn van ontregelde systemen of afvoerbuizen op afstand die niet op
uitstootbeperkende systemen zijn aangesloten.
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Behandeling buiten de locatie wordt niet in aanmerking genomen omdat deze buiten het bereik van het
document valt. Hiermee wordt beslist geen conclusie
getrokken omtrent de beste beschikbare technieken
voor afvalwaterbehandeling buiten de locatie door
externe contractanten.

De beste beschikbare techniek is stof/vaste deeltjes uit
rookgasstromen te verwijderen, hetzij als eindbehandeling hetzij als voorbehandeling ter bescherming van
latere installaties, waarbij zo mogelijk materiaal wordt
teruggewonnen. Er moet daarbij gekeken worden naar
het energie- en waterverbruik dat met de behandelingstechnieken gepaard gaat. Geschikte beheersingstechnieken zijn:
• voorbehandelingstechnieken met mogelijke terugwinning:
– afscheider
– cycloon
– nevelfilter (ook als nabehandelingsfilter voor aërosolen en druppels)
• eindbehandelingstechnieken
– natwasser
– elektrofilter
– doekfilter
– diverse hoogrendementfilters, afhankelijk van het
soort vaste deeltjes.
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Wanneer afvalwaterslib op de chemische bedrijfslocatie
wordt behandeld, is de beste beschikbare techniek een
of meer van de volgende opties toe te passen (er wordt
geen voorkeur aangegeven):
• voorbereidende operaties
• slibverdikkingsoperaties
• stabilisering van slib
• conditionering van slib
• slibontwateringstechnieken
• droogoperaties
• thermische sliboxidatie
• storten van slib ter plaatse.

3.9.1

Afvalwaterslib

3.9.1
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Voor andere verbindingen dan VOS is de beste beschikbare techniek deze verontreinigende stoffen met
behulp van een geschikte techniek te verwijderen:
• natwassing (water-, zuur- of baseoplossing) voor
waterstofhaliden, , , , 
• wassing met een niet-waterhoudend oplosmiddel
voor , 
• adsorptie voor , , Hg
• biologische gasbehandeling voor , , 
• verbranding voor , , , , 
•  of  voor x.

Wat betreft bestaande installaties die met -apparatuur werken, kan het goed zijn een omschakeling te
overwegen wanneer ingrijpende veranderingen met
betrekking tot de verbrandingsinstallatie worden
gepland. Hoewel  over het algemeen de beste
beschikbare techniek vormt, zijn er afzonderlijke gevallen (vaak kleinere installaties) waar  technisch en
economisch de beste oplossing is. Bij andere mogelijke
maatregelen moet worden onderzocht of zij een grotere
algehele verbetering kunnen bewerkstelligen dan
vernieuwing van de .

Wanneer deze haalbaar zijn, hebben terugwinningstechnieken de voorkeur boven uitstootbeperkende
technieken, b.v.:
• terugwinning van waterstofchloride wanneer water
in de eerste wassingsfase als wassingsmedium wordt
gebruikt, waarbij een zoutzuuroplossing ontstaat
• terugwinning van .

Op de beste beschikbare technieken gebaseerde
emissieniveaus na behandeling van verbrandingsgassen

De  kon geen conclusies trekken omtrent op de
beste beschikbare technieken gebaseerde emissieniveaus
voor rookgassen afkomstig van productieprocessen, die
voor de chemische industrie als geheel gelden. De op
de beste beschikbare technieken gebaseerde emissieniveaus voor procesgassen zijn sterk afhankelijk van het
daadwerkelijke productieproces en er werd aanbevolen
dit onderwerp in de bijbehorende -procesdocumenten te bespreken.

)
Parameter
Stof
HCl
HF
SO2
NOx (gasketels/verwarmingstoestellen)
NOx (vloeistofketels/verwarmingstoestellen)
NH3 d)
Dioxinen

Emissieniveaus (mg/Nm 3 ) a)
<5-15
<10
<1
<40-150 b)
20-150 c)
55-300 c)
<5 e)
0,1 ng/Nm3 TEQ

a)

Halfuurgemiddelde, referentiezuurstofgehalte 3%.

b)

Lagere waarden voor gasvormige brandstof, hogere waarden voor vloei-

c)

Hogere waarden voor kleine installaties die gebruik maken van SNCR.

bare brandstof.
d)

NH3-slip bij SCR.

e)

Waarde voor nieuwe katalysatoren, maar de NH3-emissies nemen toe
naarmate de katalysator ouder wordt.

Bronnen van hoge temperatuur

Te bestrijden verontreinigende stoffen in rookgassen
afkomstig van processen bij hoge temperaturen
(verbrandingsgassen) zijn stof (vaste deeltjes), halogeenverbindingen, koolmonoxiden, zwaveloxiden,
x en mogelijk dioxinen.
De beste beschikbare techniek is stof / vaste deeltjes met
behulp van een van de volgende technieken te verwijderen:
• elektrofilter
• zakfilter (na warmtewisselaar bij –°)
• katalytische filter (vergelijkbare condities als zakfilter)
• natwasser.
De beste beschikbare techniek is HCl, HF en SO2 terug
te winnen door natwassing in twee fasen of deze door
droge, halfdroge of natte injectie van sorptiemiddelen
te verwijderen, hoewel natwassing gewoonlijk de meest
efficiënte techniek voor uitstootbeperking en terugwinning is.
Voor NOx is de beste beschikbare techniek  in plaats
van  toe te passen (in ieder geval voor grotere
installaties) omdat het verwijderingsrendement en de
milieuprestatie ervan beter zijn.

Afsluitende opmerkingen en aanbevelingen
(hoofdstuk 6)

De vertegenwoordiger van één lidstaat uitte op vier
terreinen een afwijkend standpunt tijdens de tweede
-vergadering.
 hij was van mening dat de uitspraken over de beste
beschikbare technieken voor afvalwater- en rookgasbeheer deels te algemeen zijn en hij verwijst naar
voorbeelden van stromen met hogere concentraties
en een grotere belasting (zoals vermeld in §....).
 hij oordeelde dat het criterium ‘voor een relevant
deel niet biologisch afbreekbaar’ nauwkeuriger moet
worden gedefinieerd door een reeks indicatieve waarden te formuleren voor moeilijk afbreekbare  in
afvalwaterstromen.
 hij verlangt dat er voor zware metalen op de beste
beschikbare technieken gebaseerde emissieniveaus
worden vastgesteld op grond van de voorbeelden die
in bijlage .. worden gegeven. Wanneer de hierboven geschetste strategie van preventie, voorbehandeling en centrale behandeling wordt gevolgd (zie
het deel over zware metalen), is het naar zijn mening
mogelijk voor zware metalen op de beste beschikbare
technieken gebaseerde emissieniveaus vast te stellen
die voor vele chemische locaties gelden.

De informatie-uitwisseling zelf was verre van volledig.
Dit is moeilijk te begrijpen gezien de inspanningen en
prestaties van de chemische industrie in het verleden
wat betreft het beheer van afvalwater- en rookgasemissies. Even moeizaam was de uitwisseling van informatie
met een aantal lidstaten.
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 hij verlangt dat er voor  op de beste beschikbare
technieken gebaseerde emissieniveaus worden vastgesteld op grond van de voorbeelden die in bijlage
.. worden gegeven. Hij zegt dat bepaling van
zulke emissieniveaus mogelijk is, hoewel de emissiewaarden voor  sterk worden beïnvloed door het
aandeel en de aard van de syntheses van organische
chloorverbindingen op een chemische locatie,
wanneer de afvalwaterbehandeling plaatsvindt overeenkomstig de conclusies omtrent de beste beschikbare technieken, die hierboven zijn vermeld (zie het
deel over verontreinigende stoffen die ongeschikt
zijn voor biologische behandeling).
De  heeft niet aan dit verzoek voldaan. Volgens
haar bestonden de gepresenteerde voorbeelden (zie
bijlage ..) uit verschillende reeksen statistische
gegevens waardoor het onmogelijk was op de beste
beschikbare technieken gebaseerde emissieniveaus
vast te stellen. Er werd zelfs gemeld dat een van de
laagste -emissieniveaus die als voorbeeld werd
gegeven, een slechte prestatie vertegenwoordigde,
terwijl het hoogste emissieniveau binnen de gegevensreeks afkomstig was van een locatie die zeer goed
presteerde. Onder deze omstandigheden achtte de
 het niet gepast op de beste beschikbare technieken gebaseerde emissieniveaus vast te leggen.
Daarom is een afwijkende mening geregistreerd.

Wat betreft de herziening van het -document
wordt aanbevolen de bestaande hiaten op te vullen.
Herziening behoort pas plaats te vinden nadat alle
verticale -documenten in de chemische sector zijn
afgerond. Een dergelijke herziening heeft echter alleen
zin wanneer men zich meer richt op informatie die
voor een opsteller van vergunningen nuttig is.
Nadere bijzonderheden kunnen worden gevonden in
hoofdstuk .

3.9.1

Voorts zegt hij dat de waarden worden beïnvloed
door het aandeel van de productie dat voor zware
metalen van belang is, en dat deze waarden derhalve
van de productiemix afhankelijk zijn, die in speciale
gevallen voor hogere waarden kan zorgen, met name
bij de productie van fijnchemicaliën. Als het gaat om
de emissies in openbare rioleringsstelsels moet rekening worden gehouden met het effect van de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor zover gegarandeerd
kan worden dat de zware metalen niet naar andere
media worden overgebracht.
De  heeft niet aan dit verzoek voldaan, omdat zij
het niet nodig vond op de beste beschikbare technieken gebaseerde emissieniveaus vast te stellen die
worden beïnvloed door specifieke combinaties van
afvalwaterstromen op afzonderlijke productielocaties, resulterend in waarden die in de praktijk
misschien wel of niet van toepassing zijn. Daarom is
een afwijkende mening geregistreerd.

3.9.1
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Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
( Luft) , Gemeinsames Ministerialblatt,
Jahrgang , Nr.-, Seite –.

 Stoffen en normen, overzicht van belangrijke stoffen en normen in het milieubeleid, Ministerie van
, Samsom .



Modellen voor de berekening van de Verspreiding
van Luchtverontreiniging, inclusief aanbevelingen
voor de waarden van parameters in het LangeTermijnmodel, Subcommissie Luchtverontreiniging, april .

 Document meten en rekenen geur, Publikatiereeks
Lucht en Energie nr , Ministerie van ,
december .



Parameters in het Lange-Termijnmodel Verspreiding Luchtverontreiniging, Nieuwe aanbevelingen,
Werkgroep Verspreiding Luchtverontreiniging,
Delft, september .



Frequentieverdelingen van luchtverontreinigingsconcentraties, een aanbeveling voor een rekenmethode, Werkgroep Verspreiding Luchtverontreiniging, Delft, augustus .



Invloed van een gebouw op de verspreiding van
schoorsteenpluimen, Aanbeveling voor een Rekenmethode, Werkgroep Verspreiding Luchtverontreiniging, Delft, oktober .



Bestrijdingsstrategie voor de emissies van vluchtige
organische stoffen, Projekt , Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, februari .



 en Vergunningen, Projekt ,
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, april .



Nationaal MilieubeleidsPlan, Tweede Kamer,
vergaderjaar –,   nrs –, Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Nationaal MilieubeleidsPlan -plus, Tweede Kamer,
vergaderjaar –,  , nr.  Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, Tauw, InfoMil nr , maart .
 Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (), , –.
 Die Neue ;Luft, dr. Dieter Jost, Weka Verlag,
Augsburg, februari .
 Circulaire Vergunning op hoofdzaken/vergunning
op maat,  juni .
 Economische en technische realiseerbaarheid
concept-emissie-eisen voor stof volgens de NeR,
Haskoning, .
 Ministerie van , . Kosteneffectiviteit van
milieumaatregelen in de industrie. Beschrijving van
de methodiek, deel A. Publicatiereeks Lucht &
Energie nr. , december .
 Ministerie van , . Kosteneffectiviteit van
milieumaatregelen in de industrie. Vaststellen van
het referentiekader, deel B. Publicatiereeks Lucht
& Energie nr. , december .
 Ministerie van , . Vervolgonderzoek
kosteneffectiviteit van milieumaatregelen in de
industrie, Publicatiereeks Lucht & Energie nr. .
November .
 InfoMil, . Evaluatie methode kosteneffectiviteit (), nr L, Informatiecentrum Milieuvergunningen, januari , Den Haag.
 , Jaarlijkse uitgave. Prijzenboekje, kostengegevens ten behoeve van ramingen. Dutch
Association of Cost engineers, Leidschendam.

 Nationaal Milieubeleidsplan , Ministerie van
, .

 Reductiepotentieel van x emissie bij de industrie, raffinaderijen en centrales met de samenhangende kosten, Stork Engineering Consultancy,
februari .
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 De Wet Milieubeheer, Prof. Mr. Drs. ....
Michiels, Tjeenk Willink, .
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 Het nieuwe nationaal model, Model voor de
verspreiding van luchtverontreiniging uit bronnen
over korte afstanden,  , Apeldoorn, .

1

 Reductiepotentieel van x emissies bij de industrie, raffinaderijen en centrales met de samenhangende kosten; Aanvullende studie; Stork
Engineering Consultancy,  oktober .
 , Strategienota omgaan met stoffen,
vastgesteld door de ministerraad op  maart ,
Ministerie van , april , Den Haag.
Eerste voortgangsrapportage, maart ; tweede
voortgangsrapportage, oktober , goedgekeurd
door de ministerraad op  oktober .
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Termen en definities
Afgas

Diffuse bron

Gasvormige drager van de emissie.

Een niet-gekanaliseerde emissie.

Afzonderlijke meting

Emissie

Incidentele meting ter controle van de emissie, danwel
ter kalibratie van continu registrerende meetapparatuur
en bestaande uit tenminste drie onafhankelijke
monsternemingen (deelmetingen).

De uitworp van een of meer verontreinigende stoffen
naar de lucht.

Bewerkingseenheid

Eenheid voor fysische en/of chemische bewerking van
grondstoffen, hulpstoffen of tussenprodukten.

Emissie-eis

De bij de vergunningverlening per bron voor onderscheiden afgascomponenten als bovengrens te hanteren
emissieconcentratie.
ERP’s (Emissie Relevante Parameters)

Bijzondere regeling

Een afwijking t.o.v. de algemene, brongerichte eisen
voor een bepaald(e) productieproces, proceshandeling
of branche, zoals uitgewerkt in hoofdstuk  van de
NeR.
BREF

 referentie document. Informatie document van de
Europese Commissie met beschrijving van de beste
beschikbere technieken (, Best Available
Techniques) ter vermindering van emissies voor een
bepaald proces of een bepaalde bedrijfstak. Zie §..
Bron

Emissie van een bewerkingseenheid, – al dan niet voorzien van emissiebeperkende voorzieningen – en ongeacht de vraag of die emissie gecombineerd met andere
emissies wordt geloosd op één of meer puntbronnen.

Meetbare of berekenbare parameters die in directe of
indirecte relatie met de te beoordelen emissie staan en
die, afzonderlijk of in combinatie, een voldoende
betrouwbaar beeld van aard en omvang van die emissie
verschaffen. Daarbij kan afhankelijk van de ‘hardheid’
van de relatie tussen emissie en parameter onderscheid
gemaakt worden in drie soorten ’s: categorie-,
categorie- en categorie- ’s.
 Categorie- ’s kunnen het uitvoeren van metingen vervangen en geven een betrouwbaar kwantitatief beeld van de emissie.
 Categorie- ’s geven een betrouwbaar kwalitatieve indruk van de samenstelling van het afgas.
 Categorie- ’s geven aan of een installatie of
proces volgens ontwerp of op gewenste wijze in
werking is en geven daarmee ook een goede indicatie
van de emissie(s).
Extreem Risicovolle stof

Carcinogene stof

Stof met carcinogene eigenschappen, ingedeeld door de
International Agency for Research on Cancer () als
• humaan carcinogeen, of waarschijnlijk humaan
carcinogeen;
• dan wel vallend onder de -klassifikatie kankerverwekkend voor de mens op grond van epidemologisch onderzoek, of chronische dierproeven.

Persistente, gemakkelijk accumuleerbare en zeer toxische stof.
Geurconcentratierekenwaarde

De geurimmissieconcentratie die ten behoeve van de
geurnormering wordt gebruikt, identiek aan de geurconcentratienorm, danwel een daaruit – op basis van
hindermeting afgeleide geurconcentratie (percentielwaarde in ge/m).

Controlefrequentie

x maal per jaar: met tussenpozen van /x maanden;
 maal per  jaar: met tussenpozen van  jaar.

Grensmassastroom

Per stofklasse verschillende drempelwaarde voor de
beoordeling van de relevantie van emissies.

De gemiddelde afgasconcentratie per dag, over de feitelijke bedrijfstijd, debietgewogen.
Debiet

Inspectie op functioneren van een middel houdt in het
met een zekere, vastgelegde regelmaat controleren van
de goede staat en werking van geïnstalleerde voorzieningen aan de hand van daartoe geëigende parameters
en/of procedures, inclusief het vastleggen van de bevindingen daarvan.
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Afgashoeveelheid die per tijdseenheid wordt geëmitteerd, in m/uur.

Inspectie

4.2

Daggemiddelde concentratie

1

Justeren

Ongereinigde massastroom

Het verrichten van handelingen om continu registrerende meetapparatuur zodanig nauwkeurig te laten
functioneren dat het geschikt is voor het gebruiksdoel;
bijvoorbeeld bij regelen onder gebruikmaking van
kalibratiegassen.

De massastroom van een activiteit vóór een eventuele
reiniging door middel van nageschakelde technieken.
De definitie impliceert dat bij identieke processen, van
vergelijkbare omvang, afhankelijk van de procesvoering
cq. het al dan niet treffen van procesgeïntegreerde
maatregelen sprake kan zijn van een verschillende
ongereinigde massastroom.

Kalibreren

Het door middel van parallelle, afzonderlijke metingen
bepalen van de afwijking van continu registrerende
meetapparatuur gebruikmakend van een gestandaardiseerde meetmethode.
Kosteneffectiviteit

Jaarkosten van emissiebeperkende maatregelen gedeeld
door de emissiereductie (in euro/ton emissiereductie).

Oplegnotitie

Notitie om een onderliggend stuk te verduidelijken. In
de NeR gebruikt om vergunningverlener te informeren
over de toepassing van de s, de oplegnotities zijn
opgenomen in §. en hebben eenzelfde status als de
bijzondere regelingen in de NeR.
Parts per million (ppm)

Luchtverontreiniging

De aanwezigheid in de buitenlucht van verontreinigende stoffen.
Massastroom (of vracht)

De massa van een bepaalde stof of stoffen uit eenzelfde
stofklasse of -categorie, die per tijdseenheid wordt
geëmitteerd (in kg/uur).

Concentratie-eenheid, omrekenen van ppm naar g/m
gaat via de formule:
 = /, * v
 is molecuulmassa voor de betreffende component
v is concentratie in volume ppm (droog).
, is het molair volume in liter/mol van een ideaal
gas bij ,  en , kPa.
Proceseenheid

Massastroomtoetsingswaarde

Per stof, stofklasse of -categorie geldende toetsingswaarde (in g/uur) ter bepaling van de controlevorm en
van toepassing op de vergunde massastroom van individuele puntbronnen.

Eén of meer bewerkingseenheden, afzonderlijk onderdeel binnen een inrichting, niet als zodanig leidend tot
een vermarktbaar produkt.
Procesemissies

Het geheel van monsterneming, monsterbehandeling
en analyse ten behoeve van de kwantificering van
emissies.

Emissie van bedrijfsactiviteiten; hiertoe worden tevens
gerekend emissies ten gevolge van aanvoer, op- en overslag en transport van grond- en hulpstoffen en emissies
van verbrandingsprocessen die niet onder de amvb’s
voor Stookinstallaties vallen.

Meetonnauwkeurigheid

Puntbron

De onder vastgelegde, constante afgascondities en
inherent aan de gekozen meetmethode te verwachten
maximale spreiding, zoals opgegeven in de toe te
passen norm- of meetvoorschriften. Indien de spreiding is gegeven in de vorm van een standaarddeviatie
dient, uitgaande van een normale verdeling, het daaruit
af te leiden % -zijdig betrouwbaarheidsinterval te
worden gehanteerd.

Een gefixeerd punt van gekanaliseerde – en daarmee in
principe kwantificeerbare emissies.

Meetmethode

Minimalisatieverplichting

De minimalisatieverplichting impliceert dat blijvend
naar een nulemissie moet worden gestreefd.
Onderscheiden bron

4.2

Afzonderlijke bronnen binnen een inrichting, lozend
via één of meer puntbronnen en relevant voor de emissie van die inrichting.

Referentiezuurstofpercentage

Vastgelegd zuurstofpercentage in de afgassen voor toetsing van de emissieconcentraties.
Respirabel stof

Respirabel is dat deel van het totaal stof dat kan doordringen tot in de longblaasjes. Het betreft stofdeeltjes
met een aerodynamische diameter kleiner dan
 micrometer; de aerodynamische diameter van een
deeltje is de equivalente diameter van een bolvormig
deeltje met een dichtheid  kg/m dat een gelijke
valsnelheid als dat deeltje heeft.
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Sommatiebepaling

(Stof)categorie

De sommatiebepaling houdt in:
 voor gelijktijdig optredende emissies van verschillende stoffen binnen eenzelfde klasse wordt de gereinigde massastroom gesommeerd over alle bronnen
binnen de inrichting; overschrijdt de gesommeerde
emissie de grensmassastroom van de betreffende
klasse dan is de eis per bron van toepassing op de
gezamenlijke concentratie van alle tot die klasse
behorende stoffen.
 voor alle gelijktijdig optredende emissies van
verschillende stoffen uit afzonderlijke klassen binnen
één categorie wordt de gereinigde massastroom
gesommeerd over alle bronnen binnen de inrichting;
overschrijdt de gesommeerde emissie de grensmassastroom van (respectievelijk) een in nummer hogere
klasse dan is de eis van die klasse per bron van
toepassing op de gezamenlijke concentratie van de
betrokken stoffen, waarbij een eventueel per klasse
geldende eis onverminderd van toepassing blijft.

Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare
fysische en/of chemische eigenschappen.
Onderscheiden worden:
• carcinogeen,
• stof,
• gas- of dampvormig anorganisch,
• stofvormig anorganisch,
• gas- of dampvormig organisch,
• stofvormig organisch.
Stofklasse

Onderverdeling binnen een stofcategorie op basis van
vergelijkbare (toxicologische) eigenschappen.
Stofvormige emissie

 is het beleid van de Rijksoverheid gericht op de
vermindering van de milieubelasting door het gebruik
van chemische stoffen. Bij de indeling van stoffen in de
NeR stofklasse minimalisatieverlichte stoffen wordt
gebruik gemaakt van delen van de  aanpak.

Deeltjes met elke vorm, dichtheid en structuur die
onder de omstandigheden ter plaatse van het
monsternemingspunt zwevend in de gasfase voorkomen. In overeenstemming met de Europese norm
- -: worden al die componenten
beschouwd als stof (of vaste deeltjes) die na representatieve monsterneming van het te onderzoeken gas verzameld kunnen worden door filtratie onder de vastgelegde omstandigheden en die na drogen onder de
vastgelegde omstandigheden achterblijven bovenstrooms van het filter en op het filter.

Standaardvolume (m o 3 )

Storingsemissie

SOMS, Strategie Omgaan Met Stoffen

Afgashoeveelheid (m) bij , (), , (kPa)en
betrokken op droge lucht. Indien van toepassing kan
de emissie daarnaast worden teruggerekend op een
referentie zuurstof-percentage in de afgasstroom.
(Bij) Standaardcondities

Concentratie of debiet betrokken op het standaardvolume.
Stand der Techniek

Uitzondering

Een per bron door het bevoegd gezag, ten behoeve van
vergunningverlening gemotiveerde afwijking van (de
systematiek van) de Nederlandse Emissie Richtlijn in
een vergunning voor een individueel bedrijf.
Vergunde massastroom

De in de vergunning per (punt-) bron vast gelegde
massastroom.
Vermarktbare producten

Eindproducten of diensten van een proces, met uitsluiting van halfproducten die (slechts) binnen dezelfde
inrichting (kunnen) worden ingezet.

4.2

Behorend tot ‘Stand der Techniek’ worden die maatregelen gerekend die ter beperking van emissies van een
bron de grootst mogelijke bescherming van het milieu
bieden, procesgeïntegreerd dan wel als nageschakelde
techniek, in een gemiddeld en financieel gezond bedrijf
van de betreffende branche in binnen- of buitenland
met succes worden toegepast, danwel overeenkomstig
de regels der techniek vanuit andere processen of op
basis van succesvolle, op industriële schaal uitgevoerde
demonstratieprojecten op de betreffende bron kunnen
worden toegepast. Is binnen de branche de bedrijfsgrootte erg uiteenlopend dan is het voorzieningenniveau van bedrijven met een vergelijkbare grootte
maatgevend.

De storingsemissie is de emissie die op kan treden bij
het falen van een emissiebeperkende maatregel. De
storingsemissie heeft een omvang die gelijk is aan het
verschil tussen de ongereinigde massastroom en de
vergunde massastroom van de bron. Als het aantoonbaar is dat de extra emissie ook bij volledig falen geringer zal zijn dan dit verschil, dan geldt deze maximale
extra emissie als de storingsemissie. Indien emissiebeperking plaats vindt door middel van procesgeïntegreerde maatregelen dan wordt als ongereinigde
massastroom de maximaal optredende emissie bij falen
van deze maatregelen aangenomen.
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vergunningverlening gemotiveerde afwijking van (de
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een vergunning voor een individueel bedrijf.
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Eindproducten of diensten van een proces, met uitsluiting van halfproducten die (slechts) binnen dezelfde
inrichting (kunnen) worden ingezet.
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Behorend tot ‘Stand der Techniek’ worden die maatregelen gerekend die ter beperking van emissies van een
bron de grootst mogelijke bescherming van het milieu
bieden, procesgeïntegreerd dan wel als nageschakelde
techniek, in een gemiddeld en financieel gezond bedrijf
van de betreffende branche in binnen- of buitenland
met succes worden toegepast, danwel overeenkomstig
de regels der techniek vanuit andere processen of op
basis van succesvolle, op industriële schaal uitgevoerde
demonstratieprojecten op de betreffende bron kunnen
worden toegepast. Is binnen de branche de bedrijfsgrootte erg uiteenlopend dan is het voorzieningenniveau van bedrijven met een vergelijkbare grootte
maatgevend.

De storingsemissie is de emissie die op kan treden bij
het falen van een emissiebeperkende maatregel. De
storingsemissie heeft een omvang die gelijk is aan het
verschil tussen de ongereinigde massastroom en de
vergunde massastroom van de bron. Als het aantoonbaar is dat de extra emissie ook bij volledig falen geringer zal zijn dan dit verschil, dan geldt deze maximale
extra emissie als de storingsemissie. Indien emissiebeperking plaats vindt door middel van procesgeïntegreerde maatregelen dan wordt als ongereinigde
massastroom de maximaal optredende emissie bij falen
van deze maatregelen aangenomen.
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Overzicht MTR- en streefwaarden
voor de luchtkwaliteit
In onderstaand overzicht zijn de luchtkwaliteitswaarden opgenomen voor prioritaire stoffen en aandachtstoffen die relevant zijn voor lucht.
De luchtkwaliteitswaarden zijn onder te verdelen in:
• Nederlandse wettelijke normen (grens- en richtwaarden) opgenomen in Nederlandse besluiten;
• Europse wettelijke normen (grens- en richtwaarden);
• niet-wettelijke normen ( en streefwaarden).
Grens- en richtwaarden zijn altijd wettelijke normen.
Een grenswaarde moet in acht worden genomen en
heeft een resultaatverplichting.
 staat voor het maximale toelaatbare risiconiveau.
- en streefwaarden zijn altijd niet-wettelijke normen.
Voor - en streefwaarden geldt een inspanningsverplichting.

De MTR-waarde is de bovengrens voor een stof, die op
basis van wetenschappelijke gegevens aangeeft bij welke
concentratie ofwel geen als negatief te waarderen effect
is of – in het geval van carcinogene stoffen – een kans
van - op sterfte voorspeld kan worden.
De streefwaarde geeft aan wanneer er sprake is van
verwaarloosbare effecten op het milieu.
In het  is als beleidsdoel geformuleerd dat voor
alle stoffen op zeer korte termijn, zo mogelijk voor
, het  niet meer overschreden mag worden als
gevolg van emissies, en dat op langere termijn, zo
mogelijk voor , de streefwaarde niet meer overschreden mag worden als gevolg van emissies.

Waarden in µg/m, tenzij anders aangegeven.
Vetgedrukte waarden zijn wettelijk vastgelegde grenswaarden.
n.b. betekent: niet beschikbaar ten gevolge van onvoldoende kennis.
Component
Acroleïne

MTR
25
0,5

Streefwaarde Middelingstijd
30 minuten
0,01 (*) jaar

Acrylonitril
Arseen
Asbest

10
0,5
100.000
(aantal vezelequivalenten
per m3) (*)

0,1 jaar
0,005 jaar
1.000 jaar
(aantal vezelequivalenten
per m3)(*)

Benzeen

30
10
5
n.b.
7
(ng/m3) 2,5
100
200
mg/m3) 25
(mg/m3) 1,7
12

1 jaar
jaar
jaar
n.b.
0,07
(ng/m3) 0,025 jaar
1 jaar
2 jaar
— 4 uur
(µg/m3) 20 jaar
0,1 jaar

Cadmium
3-Chloorpropeen
Chroom (VI)
1,2 –Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
Dichloormethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropeen
Etheen

0,4 jaar

50
300

– dag
– uur
0,5 (*) jaar

3
100
[tot 2005] 125
[tot 2005] 250
[in 2005] 40
[in 2005] 50

0,03
1
–
–

jaar
jaar
jaar
dag

– jaar
– dag

*streefwaarde wordt bepaald door
natuurlijke achtergrond; deze waarde
ligt ònder de thans bestaande detectielimiet

*t.a.v. de type vezels geldt:
equivalentiefactor
• chrysotiel vezel, lengte<5µm 0,1
• amfibole vezel, lengte>5µm 10
• amfibole vezel, lengte<5µm 1
grenswaarde1)
richtwaarde1)

95-percentielwaarde
95-percentielwaarde
*streefwaarde wordt bepaald door
natuurlijke achtergrond

grenswaarde1)
grenswaarde1) mag maximaal 18 dagen
per kalenderjaar worden overschreden
grenswaarde1)
grenswaarde1), mag maximaal
35 dagen per kalenderjaar worden
overschreden
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Etheenoxide
Fenol
Fijn stof (PM10)

40

Opmerking
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Component
Fluoriden
Formaldehyde
Koolmonoxide

Koper
Kwik
Lood
Methylbromide
Nikkel
Ozon

PAK (als
benzo(a)pyreen)
Propyleenoxide
Stikstofdioxide

Styreen
Tetrachlooretheen
Tetrachloormethaan
Tolueen
1,1,1-Trichloorethaan (*)

Trichlooretheen
Trichloormethaan
Vinylchloride
Zink
Zwaveldioxide

Zwavelwaterstof (*)

MTR
0,3
0,05
120
10
(mg/m3) 10
(mg/m3) 6
(mg/m3) 40
n.b.
n.b.
0,5
0,5
10.000
100
0,25
n.b. (*)

(ng/m3) 1

Streefwaarde Middelingstijd
—
(ng/m3) 0,5
—
1 (*)
—
(mg/m3) 0,1 (*)

dag
jaar
30 minuten
jaar
8 uur
jaar
98-P (8 uur)
99,99-P (uur)

n.b.
n.b.
0,005 jaar
jaar
100 uur
1 jaar
0,0025 jaar
120 (**) uur
50 (**) groeiseizoen
(mei-september,
8-20 u)
(ng/m3) 0,01 jaar

90
200

1 jaar
uur

[in 2010] 40
30

jaar
jaar

800
250
60
3.000
300
(mg/m3) 4,8

*streefwaarde wordt bepaald door
natuurlijke achtergrond
*streefwaarde wordt bepaald door
natuurlijke achtergrond
grenswaarde1)
grenswaarde1)

grenswaarde1)

*er is geen drempelwaarde i.v.m.
gezondheidseffecten aan te geven;
**streefwaarde wordt bepaald door
natuurlijke achtergrond

grenswaarde1), maximaal 18
overschrijdingen per jaar
grenswaarde1)
grenswaarde1) voor zeer grote
natuurgebieden (art 12)

8 jaar
2,5
1
—
3
(µg/m3) 48

jaar
jaar
dag
jaar
jaar

5.000
100
100
n.b.
350

50 jaar
1 jaar
1 jaar
n.b.
uur

125

dag

20

jaar

n.b.

Opmerking

n.b.

*MTR- en streefwaarde nog slechts
zeer tijdelijk als referentie-niveau te
hanteren, gezien verbod op productie
en gebruik sinds 1 oktober 20002)

grenswaarde1) mag maximaal 24 keer
per jaar worden overschreden
grenswaarde1) mag maximaal 3 keer
per jaar worden overschreden
grenswaarde1) voor zeer grote
natuurgebieden (art 6)
*in geval stank ontbreekt, zullen zeer
waarschijnlijk toxische effecten op mens
of milieu ook niet meer aan de orde zijn

1)

Besluit luchtkwaliteit, Staatsblad 269, 2001.

2)

Verordening (EG) Nr. 2037/2000 van het europees parlement en de raad van 29 juni 2000
betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.
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Brief minister juni ’95 over geur
- 
Directie Lucht en Energie
Luchtkwaliteit en Verzuring

De colleges van Gedeputeerde Staten van
provincies en colleges van Burgemeester
en Wethouders van gemeenten

 juni 

.

//.

Uitkomst algemeen overleg minister van  met vaste commissies ,  en 
over het stankbeleid
Geachte colleges,
Op  maart jl. heb ik overleg gevoerd met de vaste commissies voor Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Economische Zaken en voor Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de Herziene
Nota Stankbeleid. Voorafgaand aan dit overleg zijn door mij twee brieven over de
Herziene Nota aan de voorzitters van die commissies gezonden.
Deze brieven, van respectievelijk  januari jl. en  maart jl. bevatten voornemens tot
aanpassingen van de Herziene Nota en waren tevens onderwerp van gesprek tijdens het
algemeen overleg op  maart jl. Deze aanpassingen zijn tot stand gekomen na overleg
met de meest betrokken partijen, bedrijven en vergunningverleners en zijn afgestemd
met mijn ambtgenoten van Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Met deze brief wil ik u informeren over het stankbeleid zoals dat geformuleerd is in de
Herziene Nota Stankbeleid in samenhang met de aanpassingen daarop in de genoemde
brieven van  januari en  maart jl. en geaccordeerd is door de Tweede Kamer. Deze
brief kan worden gezien als een samenvatting van de belangrijkste beleidsonderdelen van
het stankbeleid zoals afgesproken met de Tweede Kamer. De brief schenkt aandacht aan
de volgende punten:

Algemene beleid stank
 Reikwijdte beleid
 Gevolgen voor uitvoeringspraktijk
 Vergunningen die voor aanpassing in aanmerking
komen
 Vervolgactiviteiten

4.4
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Bijlagen: lijst categorie  bedrijfstakken.
De adviesgroep NeR merkt op dat de indeling in categoriën van bedrijven zoals in deze brief,
niet meer actueel is.

I

Algemene beleid stank

a Kern stankbeleid

Stank is een als hinderlijk ervaren geur. In Nederland
wordt meer dan % van de bevolking gehinderd door
stank. In het Nationaal Milieubeleidsplan uit 
() is als doelstelling voor stank voor het jaar 
opgenomen maximaal . stankbelaste woningen,
hetgeen overeenkomt met % gehinderden; voor het
jaar  geldt als doelstelling geen ernstige hinder.
De kamer heeft op  maart jl. met het volgende stankbeleid ingestemd:
Als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd het voorkomen van (nieuwe) hinder. Daarvan afgeleid is de
volgende beleidslijn te geven:
• als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
• als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van
het ALARA principe afgeleid;
• mate van hinder kan onder andere worden bepaald
via een belevingsonderzoek, hinderenquete, klachtenregistratie etc. Voor categorie  bedrijven komt
het hinderniveau in de bedrijfstakstudie aan de orde;
• de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursorgaan.
In de Nederlandse Emissierichtlijnen Lucht (NeR)
worden voor een aantal branches maatregelenpakketten
vastgelegd. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op bedrijfstakstudies. Uitgangspunt is dat in de meeste gevallen
de maatregelen leiden tot een acceptabel hinderniveau.
Het bevoegd bestuursorgaan dient vast te stellen of de
maatregelen leiden tot een acceptabel hinderniveau en
kan derhalve gemotiveerd afwijken van de NeR.
De voorheen in het stankbeleid gehanteerde geurconcentratie van  ge/m als -percentiel is voor
bestaande inrichtingen een rekenwaarde voor de beoordeling van de verschillende scenario’s die voor het
bepalen van het maatregelenpakket op basis van 
worden gehanteerd.

4.4

Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen, zowel
nieuwvestiging als uitbreiding van milieubelastende
dan wel milieugevoelige activiteiten, geldt eveneens het
uitgangspunt dat nieuwe hinder dient te worden voorkomen. Uitgangspunt is dan ook dat een nieuwe
woonlokatie, of anderszins gevoelige bestemming, op
een zodanige afstand wordt gepland van stankbronnen
– en andersom – dat geen of hooguit een acceptabele
mate van hinder te verwachten is. Indicaties voor aan te
houden afstanden zijn onder andere te ontlenen uit de
publicatie Bedrijven en milieuzonering (, uitgeverij), de brochure Veehouderij en Hinderwet
() en gegevens uit de vergunningprocedure van het
betreffende bedrijf dat stank veroorzaakt.
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Uitgangspunt in de Wet milieubeheer is dat bij
vergunningverlening ten behoeve van een nieuwe
inrichting, uitbreiding van een inrichting of bij een

revisievergunning artikel . Wet milieubeheer wordt
toegepast (‘Stand der Techniek’). Er wordt naar
gestreefd (nieuwe) hinder te voorkomen. Indien dit
niet (geheel) mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege ruimtelijke of economische omstandigheden, wordt op lokaal
niveau bezien of andere oplossingen mogelijk zijn en
vindt vervolgens een afweging plaats.
b Uitwerking

Om de doelstellingen te kunnen bereiken, worden op
basis van het geformuleerde beleid bij de veroorzakers
van stank maatregelen getroffen om de emissies te
voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
Hoewel het treffen van bronmaatregelen voorop staat
kan stankhinder ook worden verminderd of voorkomen door het ruimtelijk scheiden van (potentiële)
bronnen van stank en (potentieel) gehinderden. Om
die reden past, indien aanwezig, binnen de contour van
het hinderniveau (uitgedrukt in ge/m) dat acceptabel
wordt geacht een duidelijke terughoudendheid ten
aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen, tenzij op basis
van een gedegen analyse van de lokale problematiek
een andere afweging wordt gemaakt. Gelet op de ruimtelijke ordening is het zinvol bij ruimtelijke ontwikkelingen zo mogelijk met behulp van een contour, welke
alleen bruikbaar is als de relatie met de hinder bekend
is, een afweging te kunnen maken. Voorkeur ligt echter
in het voorkomen dan wel beperken van geuremissies.
Generiek:
De bij de bronnen te treffen maatregelen worden waar
mogelijk generiek geformuleerd. Dit gebeurt in richtlijnen en in algemene maatregelen van bestuur op
grond van artikel . Wet milieubeheer. Het betreft
onder andere de afstandsrichtlijn voor de veehouderij
uit de Brochure Veehouderij en Hinderwet (), de
Bijgestelde richtlijn met betrekking tot geurhinder bij
autospuiterijen (publikatie -), het Besluit brooden banketbakkerijen milieubeheer (Stb. , ), het
Besluit slagerijen milieubeheer (Stb. , ) en het
Besluit horecabedrijven milieubeheer (Stb. , ).
Bedrijfstakgewijs (‘categorie  bedrijven’):
Voor die gevallen waar (nog) geen richtlijn of amvb van
toepassing is en waar toch sprake is van hinder, wordt
waar mogelijk door branche-breed onderzoek nagegaan
welke maatregelen op basis van  getroffen
kunnen worden en welk effect deze maatregelen
hebben. De resultaten hiervan worden na overleg met
de betreffende branche verwerkt in een bijzondere
regeling van de Nederlandse Emissierichtlijnen Lucht
(NeR). Deze vormt het richtsnoer voor de vergunningverlening waarvan overigens gemotiveerd kan worden
afgeweken indien dit voor het acceptabel hinderniveau
noodzakelijk of mogelijk is. Deze zogenaamde categorie--aanpak heeft betrekking op een zestiental bedrijfstakken; deze staan genoemd in bijlage  bij deze brief.
(Hier toe te voegen voetnoot, mei : na  zijn
voor  branches bijzondere regelingen opgenomen in
de NeR. De aanduiding categorie  en categorie /
bedrijfstakken is daarmee vervallen. Er is nu sprake van

bedrijfstakken waarvoor een bijzondere regeling is
opgesteld en bedrijfstakken waarvoor geen bijzondere
regeling is opgesteld.)
Individueel (‘categorie / bedrijven’):
Voor bedrijven/bedrijfsterreinen waar deze aanpak niet
mogelijk is, wordt een individuele aanpak voorgestaan
(categorie : individuele bedrijven die niet vallen onder
een bedrijfstakstudie en categorie : complexe industrieterreinen). Het bedrijf zal zelf in het kader van de
vergunningprocedure moeten aangeven welke maatregelen mogelijk zijn en welk effect deze maatregelen
hebben. Op basis van deze gegevens maakt het bevoegd
bestuursorgaan de afweging op basis van het 
principe (neergelegd in artikel ., derde lid Wet
milieubeheer). Daarin is vastgelegd dat aan een vergunning de voorschriften worden verbonden, die nodig
zijn voor de bescherming van het milieu. Voor zover
door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften
verbonden die de grootst mogelijke bescherming
bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet
kan worden gevergd.
c Toelichting stankbeleid

Onderscheid hinder – ernstige hinder
Op nationaal niveau wordt een onderscheid gemaakt
tussen hinder en ernstige hinder; zo is dit ook
verwoord in de -doelstellingen voor het thema
verstoring. In de uitvoeringspraktijk van individuele
situaties blijkt dit onderscheid lastig te hanteren en
moeilijk uit te leggen. Om deze reden wordt
bij de uitvoering van het stankbeleid het onderscheid
hinder – ernstige hinder niet meer gehanteerd.
In plaats daarvan kan door het bevoegd bestuursorgaan
het niveau worden vastgesteld waarbij sprake is van
hinder die acceptabel wordt geacht. De wijze waarop
dit wordt vastgesteld wordt aan het bevoegd bestuursorgaan overgelaten. Indien een bedrijfstakstudie voorhanden is wordt mede op basis van de daarin opgenomen informatie het hinderniveau vastgesteld; in een
bedrijfstakstudie wordt onder andere rekening gehouden met het kenmerkende type geur en wordt aandacht
besteed aan de relatie geurconcentratie – geurhinder.

Hinderniveau en het nemen van maatregelen
Het uitgangspunt van het beleid is het voorkomen dan
wel zo veel mogelijk beperken van hinder. Het bevoegd
bestuursorgaan stelt vast of er hinder bestaat. In de
meeste gevallen geeft de historie van een bestaande
bron hiervoor een belangrijke indicatie. In overleg met
het bedrijf worden maatregelen conform het 
principe geformuleerd om de hinder weg te nemen c.q.
zoveel mogelijk te beperken. Aspecten die bij dit proces
een rol kunnen spelen zijn de historie van het bedrijf in
zijn omgeving, de aard en de waardering van de geur,
het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie
over de hinder en (mogelijke) emissies, de technische
en financiële consequenties van mogelijke maatregelen,
de consequenties voor de werkgelegenheid, etc. De
resultante van dit uitgebreide afwegingsproces is dan
het zogenaamde acceptabel hinderniveau.
Bij de categorie- bedrijven vindt deze afweging
primair op bedrijfstakniveau plaats. Uitgangspunt hierbij is dat in de meeste gevallen de maatregelen leiden
tot een acceptabel hinderniveau. Het bevoegd
bestuursorgaan dient vast te stellen of de maatregelen
inderdaad leiden tot een acceptabel hinderniveau en
kan derhalve gemotiveerd afwijken van de NeR.
Bij vergunningverlening staat het het bevoegd bestuursorgaan vrij om in de vergunning de maatregelen (als
middelvoorschrift) vast te leggen en/of de geuremissies (als
doelvoorschrift) op te nemen; wel dient het voorschrift
steeds voldoende handhaafbaar te zijn.
Nationale doelstellingen
De nationale doelstellingen voor stank blijven ongewijzigd; uitgangspunt blijft het voorkomen c.q. verminderen van hinder wat impliceert dat ook ernstige hinder
wordt voorkomen. Het bevoegd bestuursorgaan zal
conform dit uitgangspunt streven naar het voorkomen
van (nieuwe) hinder. Het bereiken van de -doelstellingen voor stank is hiermee mede afhankelijk van
de inspanningen en afwegingen zoals die op lokaal
niveau zullen plaatsvinden.
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Bovengrens
In het algemeen is er boven de  ge/m als  percentiel sprake van ernstige hinder. Uit recent beschikbaar
gekomen informatie blijkt dat het voor kan komen dat
bij een hogere geurconcentratie dan  ge/m als
-percentiel geen ernstige hinder optreedt. Ook blijkt

4.4

Hindersystematiek stank
Wanneer geen bedrijfstakstudie voorhanden is, zal op
een andere manier het hinderniveau moeten worden
bepaald. Op dit moment wordt door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en ambtenaren van het
Interprovinciaal Overleg () en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten () en het Directoraat
Generaal Milieubeheer () een systematiek c.q.
handreiking opgesteld voor de wijze waarop het
hinderniveau kan worden vastgesteld. Deze handreiking moet antwoord geven op de vraag welke
methoden voor het bepalen van hinder en/of het meten
van geurconcentraties of combinaties daarvan in welke

situatie het beste bruikbaar zijn. Vooral wanneer er
geen bedrijfstakstudie voorhanden is, kan deze handreiking behulpzaam bij het kiezen van de meest
geschikte methode(n). Deze systematiek zal worden
voorgedragen voor vastlegging in de Nederlandse
Emissie Richtlijnen Lucht (NeR). Dit draagt bij aan
een uniforme benadering van de bedrijven en biedt de
vergunningverleners houvast voor het bepalen van een
hinderniveau, dat acceptabel wordt geacht. Wanneer de
bovenstaande systematiek in individuele situaties tot
onredelijkheid leidt kan door vergunningverleners
gemotiveerd worden afgeweken van deze systematiek.
In de zomer van  zal deze systematiek gereed zijn.

uit verschillende uitgevoerde onderzoeken naar de relatie tussen geurhinder en geurconcentratie dat er ook
sprake kan zijn van ernstige hinder bij concentraties
vanaf circa – ge/m als -percentiel. Gezien het
bovenstaande kent
de waarde van  ge/m als -percentiel niet langer de
‘status’ van bovengrens.
De  ge/m als -percentiel is voor bestaande inrichtingen een rekenwaarde voor de beoordeling van de
verschillende scenario’s die voor het bepalen van het
maatregelenpakket op basis van  worden
gehanteerd.
Er is dus geen sprake meer van een uniforme, landelijke kwantitatieve bovengrens. Werd in het verleden
voor een kwantitatieve benadering gekozen met als
uitgangspunt geurconcentratienormen, met de huidige
aanpassingen wordt meer de nadruk gelegd op een
kwalitatieve benadering waarbij voorkomen c.q. zoveel
mogelijk beperken van hinder en toepassen van 
de bepalende criteria zijn. Geurconcentraties zullen
vooral worden gebruikt als rekenkundig hulpmiddel bij
het bepalen van de maatregelen.
Nieuwe inrichtingen
In de Herziene Nota Stankbeleid is aangegeven dat bij
de vergunningverlening voor zowel nieuwe als
bestaande inrichtingen toepassing van het  principe uitgangspunt is. Daarbij is gesteld dat voor nieuwe
inrichtingen daarmee in het algemeen een waarde van
 ge/m als ,-percentiel zal kunnen worden gehaald.
Er is echter geen sprake van een algemene norm voor
nieuwe inrichtingen. Aangezien dit in de praktijk heeft
geleid tot verwarring is besloten tot
het schrappen van de passage over de waarde
 ge/m als ,-percentiel als algemeen haalbare
waarde.
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Belangrijk is dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat
er naar gestreefd moet worden om het ontstaan van
nieuwe hinder te voorkomen. Daartoe zal het bevoegd
bestuursorgaan bij nieuwe inrichtingen of bedrijfsontwikkelingen bij bestaande inrichtingen dat beschermingsniveau voorschrijven dat met toepassing van artikel ., derde lid, Wet milieubeheer mogelijk is:
toepassing stand der techniek. Blijkt dit niet voldoende
te zijn voor het voorkomen van hinder dan moet door
het bevoegd bestuursorgaan worden bezien of er andere
mogelijkheden zijn om ontstaan van hinder te voorkomen. Bijvoorbeeld kan in het vooroverleg van de
vergunningaanvraag de lokatiekeuze in overweging
worden genomen: de lokatie van de inrichting ten
opzichte van het milieugevoelige object (met name
woningbouw) alsook de mogelijkheid van een andere
lokatie binnen het bedrijventerrein. Ook kunnen alternatieve technieken met een hoger milieurendement
worden geëist. Indien op deze wijze nieuwe hinder niet
(geheel) kan worden voorkomen, dient het bevoegd

bestuursorgaan een afweging te maken tussen de
nieuwe hinder, de belangen die met de vestiging van de
nieuwe inrichting verbonden zijn en de eventuele
uitbreiding van woningbouw.
d Kosten stankbeleid

Er is bij het opstellen van de Herziene Nota Stankbeleid al een inventarisatie gemaakt van bepaalde
bedrijfseffecten, waaronder de investeringskosten. Het
stankbeleid is op de hierboven genoemde onderdelen
veranderd ten opzichte van de Herziene Nota. Dit
heeft ook consequenties voor de bedrijfseffecten.
Daarom zal bij die branches waarvoor bedrijfstakstudies beschikbaar zijn of momenteel worden uitgevoerd,
de zogenaamde bedrijfseffectentoets () alsmede de
milieutoets en uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets een onderdeel van die studies zijn. Dit betekent dat onder andere kosten en baten, zowel economische als in termen van milieurendement, meegewogen
worden bij de vaststelling van de standaardmaatregelenpakketten per branche. Het aantal inrichtingen dat
door de bedrijfstakstudies wordt omvat, beslaat naar
schatting ruim % van het totaal aantal geurveroorzakende bedrijven. Op basis van de hieruit voortkomende en eventueel nadere gegevens zal een totaalinschatting van de bedrijfseffecten voor de gehele
bedrijvensector worden gemaakt.
Hiervoor is het belangrijk dat de branchestudies op
korte termijn zijn afgerond. Met de branches,  en
 zijn hierover en over de wijze waarop dit zal
gebeuren afspraken gemaakt: op  januari , zo
mogelijk eerder zullen alle branchestudies waaronder
de bijbehorende maatregelen zijn afgerond.

II

Reikwijdte beleid

De aanpassingen zoals gedaan in de brief van  maart
jl. hebben geen gevolgen voor de bestaande richtlijnen
en algemene maatregelen van bestuur ex artikel .
Wet milieubeheer. Dit betreft de afstandsrichtlijn voor
de veehouderij (), de richtlijn autospuiterijen, het
Besluit voor de brood-of banketbakkerijen milieubeheer (Stb. , ), het Besluit slagerijen milieubeheer
(Stb. , ) en het Besluit horecabedrijven milieubeheer (Stb. , ). In het algemeen overleg met de
Tweede Kamer is uitgesproken dat het regime van de
bestaande amvb’s en richtlijnen gehandhaafd blijft.
Landbouw

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning voor een veehouderijbedrijf speelt het aspect
stankoverlast een belangrijke rol. Om hiervoor de
gewenste duidelijkheid en uniformiteit te bereiken is
de zogenoemde stankrichtlijn opgesteld. Deze richtlijn
is voor het eerst verschenen in de eerste editie van de
Brochure Veehouderij en Hinderwet van . In de
tweede uitgave van deze brochure is de richtlijn
opnieuw opgenomen met een meer uitgebreide lijst

van omrekeningsfactoren. Bij de toepassing van de
richtlijn in de praktijk blijkt dat stankoverlast voor
omwonenden over het algemeen in voldoende mate
wordt voorkomen. Momenteel wordt in het kader van
een actualisatie van de omrekenings-factoren onderzocht wat de invloed is van de emissie-beperkende
technieken (bijvoorbeeld emissie-arme stalsystemen)
op de geuremissie en daarmee op de afstandsrichtlijn.
Ook vindt actualisatie plaats wat betreft nog ontbrekende diersoorten in de omrekeningsfactoren. Ik
verwacht dat de eerste resultaten hiervan begin 
bekend zullen zijn.

Voor bedrijfstakken waarvoor werkboeken als hulpmiddel voor het opstellen van bedrijfsmilieuplannen
zijn of worden opgesteld (vooralsnog betreft dit de
grafische industrie, de metaal- en electrotechnische
industrie, de textiel- en tapijtindustrie en de vleesindustrie) zal de uitwerking van het stankbeleid integraal worden overgenomen in het werkboek.

III

Gevolgen voor
uitvoeringspraktijk

Bedrijfstakstudies
Verkeer

De bijdrage van het verkeer aan de totale geurhinder in
Nederland is aanzienlijk: % van de gehinderden geeft
aan dat het verkeer de bron van hinder is. Uit onderzoek is gebleken dat deze hinder voor het grootste deel
in de grote steden wordt ondervonden en dan voornamelijk op straat. Blootstellingsgegevens in de vorm van
geurconcentraties ontbreken nog. Hiernaar is onderzoek gestart. Naar verwachting zal dit onderzoek in de
loop van  gereed zijn. Vervolgens zal worden bezien
of vervolgonderzoek vanwege kennishiaten noodzakelijk is. In de tweede helft van  zal bekend zijn of
nadere beleidsformulering voor stank door verkeer
noodzakelijk is; het formuleren van een zogenaamd
beleidsstandpunt.
Huishoudens

Stank van huishoudens is voornamelijk afkomstig van
houtkachels, open haarden, barbecues, compostvaten
en het gescheiden opslaan van huishoudelijk afval.
Omtrent de mate waarin deze bronnen een bijdrage
aan stank leveren bestaat onvoldoende inzicht.
Ten aanzien van houtkachels worden, mede in het kader
van vermindering van de uitworp van ’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), specifieke maatregelen voorbereid. Daartoe behoort een typekeuringsregeling voor houtkachels die naar verwachting in 
in werking zal treden. De  heeft in augustus 
een brief aan gemeenten over de aanpak van overlast
van open haarden en houtkachels gezonden.

Het hierboven aangegeven stankbeleid heeft gevolgen
voor de uitvoering van het stankbeleid. Er zijn afspraken gemaakt over het tijdstip van afronding van de
studies: op  januari  (zo mogelijk eerder) moeten
alle branchestudies, waaronder de bijbehorende maatregelenpakketten, zijn afgerond en zijn opgenomen in
de NeR. Het is in het belang van alle partijen dat de
studies zo snel mogelijk worden afgerond. De branches
en bevoegde bestuursorganen hebben beide inzicht
nodig in het hinderniveau c.q. in het in de NeR vast te
leggen maatregelenpakket. Om afronding op  januari
 te bereiken, is een aparte projectorganisatie in het
leven geroepen, waarin branchevertegenwoordigers en
provinciale en gemeente-ambtenaren participeren en
ook ambtenaren van de ministeries van  en ;
/ heeft hierin het voortouw. Ook het stafbureau NeR is hier bij betrokken.
Het uiteindelijke voorstel voor invulling van de NeR
zal ter voorbereiding op de uiteindelijke opname in de
NeR, worden toegezonden aan de Adviesgroep Richtlijnen Emissies (). Hierin zijn alle betrokken
partijen waaronder het bedrijfsleven vertegenwoordigd.
De  is een voorbereidend orgaan voor de op
bestuurlijk niveau functionerende Commissie Emissies Lucht (); in de  vindt de uiteindelijke vaststelling plaats. De  en  zijn door het -overleg (bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van
, Unie van Waterschappen, , ) gemandateerd tot besluitvorming aangaande zaken die de NeR
betreffen.

Doelgroepenbeleid industrie
Hindersystematiek

Zoals in deze brief reeds vermeld is, zal in de zomer van
dit jaar een systematiek c.q. handreiking worden opgesteld die niet de hoogte van het hinderniveau bepaalt,
maar de wijze waarop deze kan worden vastgesteld.
Deze systematiek is een richtsnoer voor de vergunningverlener en zal in die hoedanigheid in de NeR worden
vastgelegd. Het uiteindelijke resultaat zal ook via de
/-procedure de weg naar de NeR vinden.
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De in het kader van de uitvoering van het stankbeleid
vast te stellen maatregelen hebben doorwerking voor
die bedrijfstakken waarvoor een convenant in het kader
van het doelgroepenbeleid is afgesloten. De uitvoering
van de convenanten vindt plaats door middel van
bedrijfsmilieuplannen die de bedrijven eens in de vier
jaar opstellen. De uitvoering van het stankbeleid zoals
verwoord in deze brief, zal voor deze bedrijven plaatsvinden in het kader van het opstellen en beoordelen
van de bedrijfsmilieuplannen.
Voor wat betreft de wijze van doorvertaling naar
vergunningen blijven de afspraken die in het kader van
het doelgroepenbeleid industrie zijn gemaakt gehandhaafd. Dit betekent dat als een bedrijf beschikt over
een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan dit bedrijfsmilieuplan uitgangspunt is voor de vergunningverlening.

Vergunningenbeleid

Om te voorkomen dat vergunningen moeten worden
herzien of worden aangepast, vraag ik u voor de zogenaamde categorie- bedrijven (zie bijlage ) tot
 januari  terughoudend te zijn met het starten van
procedures voor wijziging of revisie van die delen van
vergunningen waarin specifieke eisen ten aanzien van
stank zijn of worden opgenomen.
Er kunnen zich echter situaties voordoen die het òf
voor de vergunningverlener òf voor de vergunningaanvrager noodzakelijk c.q. wenselijk maken dat vóór
 januari  tot vergunningverlening wordt overgegaan. In die gevallen waar een bedrijf stankhinder
veroorzaakt zal op basis van de dan bestaande inzichten
een voorschrift met betrekking tot voorkoming of
beperking van die hinder aan de vergunning moeten
worden verbonden. Indien er redenen zijn om aan te
nemen dat na het gereed komen van een relevante
bedrijfstakstudie het voorschrift zal moeten worden
bijgesteld, ligt het in de rede om met toepassing van
artikel ., onder b, Wet milieubeheer het stankvoorschrift slechts voor een bepaalde termijn te laten
gelden. Die termijn kan de periode zijn totdat
bedoelde studie beschikbaar is en op grond daarvan
opnieuw de stankhinder en de te treffen maatregelen
kunnen worden vastgesteld. Overigens zal het bevoegd
bestuursorgaan, indien het voorschrift niet aan een
termijn wordt gebonden, op grond van artikel . Wet
milieubeheer toch het stankvoorschrift moeten actualiseren, indien daartoe op grond van de bedrijfstakstudie
aanleiding bestaat. Ook de fase waarin het overleg over
de branchestudie tussen overheid en bedrijfsleven
verkeert, kan op het handelen in bovenstaande situaties
van invloed zijn.

IV

Vergunningen die voor
aanpassing in aanmerking
komen

Bestaande vergunningen

Het is de bevoegdheid van de vergunningverlener om
te beoordelen of voorschriften in bestaande vergunningen vanwege nieuwe inzichten, feiten of omstandigheden
aan herziening toe zijn. Wanneer deze situatie zich voordoet kan de vergunningverlener besluiten te zijnertijd de
vergunning te wijzigen en – onder voorwaarden – af te
zien van handhavingsacties gericht op naleving van de
huidige vergunningvoorschriften. Afschrift van dat
besluit wordt gezonden aan de Inspecteur Milieuhygiëne.
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Er hebben mij vragen bereikt over bestaande vergunningen waarin de waarde van  ge/m als -percentiel
(of als , percentiel) als doelvoorschrift is opgenomen. Wanneer aan een doelvoorschrift (van  ge/m als
 percentiel of als , percentiel) reeds wordt voldaan
of bij toepassing van  daar in de toekomst aan
kan worden voldaan, is er geen reden de vergunning
aan te passen, ook niet aan een in de branchestudie
bepaald hinderniveau dat hoger ligt dan  ge/m.

Er doen zich echter situaties voor waarin na toepassing
van  niet wordt voldaan aan de in een vergunning
vastgelegde  ge/m als -percentiel respectievelijk
,-percentiel en het acceptabel hinderniveau ligt
hoger dan  ge/m. In deze situaties kan het bedrijf om
wijziging van de vergunning vragen. Voor bedrijven uit
categorie  wordt uitgegaan van, indien aanwezig, de
geurconcentratienorm die het uitgangspunt vormt voor
de, op basis van de bedrijfstakstudie, in een bijzondere
regeling van de NeR vastgelegde maatregelenpakketten.
Ik wil benadrukken dat het hierboven geschetste beeld
uitzonderingssituaties betreft. In het algemeen hebben
de vergunningen in Nederland sinds de in werkingtreding van de Bijdrageregeling Uitvoering Gemeentelijk
Milieubeleid () een zodanig niveau bereikt dat
het aantal vergunningen waarbij een opgenomen doelvoorschrift onhaalbaar of onnodig blijkt te zijn naar
mijn inschatting gering is.
In de praktijk kunnen zich grosso modo twee situaties
voordoen die tot aanpassing van de vergunning zouden
kunnen leiden:
Situatie a:
Door het bevoegd bestuursorgaan wordt bepaald dat
bij een hogere geurconcentratiewaarde dan waar het
vergunningvoorschrift van uitgaat geen sprake is van
hinder. De vergunninghouder behoeft dan geen verdergaande maatregelen te treffen om aan het desbetreffende voorschrift te voldoen; de vergunning wordt
bij verzoek om wijziging of bij revisie bijgesteld. In de
tussenliggende tijd kan wat betreft acties ter naleving
van de vergunning terughoudendheid worden betracht.
Het bevoegd bestuursorgaan informeert de Regionaal
Inspecteur voor de Milieuhygiëne waarom achterwege
laten van de handhaving van de in de vergunning
gestelde norm gerechtvaardigd is.
Situatie b:
Door het bevoegd bestuursorgaan wordt vastgesteld dat
er sprake is van hinder maar dat toepassing van alara
niet zal leiden tot het bereiken van de in de vergunning
opgenomen geurconcentratiewaarde. Door het
bevoegd bestuursorgaan wordt in overleg met betrokkenen vastgesteld welke maatregelen nog wel genomen
dienen te worden alsmede omtrent termijnen waarop
die maatregelen moeten zijn gerealiseerd. Bij een wijzigingsverzoek of revisie kan de vergunning worden
aangepast. In de tussenliggende tijd kan wat betreft
acties ter naleving van de vergunning terughoudendheid worden betracht.
Het bevoegd bestuursorgaan informeert de Regionaal
Inspecteur voor de Milieuhygiëne waarom achterwege
laten van de handhaving van de in de vergunning
gestelde norm gerechtvaardigd is en over de gemaakte
afspraken.

Lopende beroepsprocedures

De Raad van State is een onafhankelijke rechter die
uitspraken doet in geschillen over milieuvergunningen.
Bij de beoordeling van de geschillen is sprake van een
toets of de vergunning in kwestie op de juiste wijze tot
stand is gekomen, dat wil zeggen of rekening is gehouden met de wettelijke vereisten en of er voldaan is aan
de beginselen van behoorlijk bestuur. Iedereen die in
zijn belang getroffen wordt door de vergunning kan
een beroep instellen bij de Raad van State: het bedrijf
voor wie de vergunning is bedoeld, de omwonenden,
milieu-organisaties. Daarnaast kunnen ook wettelijke
adviseurs zoals bijvoorbeeld de Regionaal Inspecteur
voor de Milieuhygiëne een beroep instellen.
Aangenomen kan worden dat in lopende beroepsprocedures vooral de norm van  ge/m als  percentiel en
de norm van  ge/m als , percentiel ter discussie zal
staan. In beginsel zal de rechter bij zijn oordeelsvorming over geschillen met betrekking tot die geurconcentratiewaarde uitgaan van het beleid dat gold op het
moment van vergunningverlening. Mocht de Raad van
State tot een oordeel komen dat de motivering voor die
bewuste geurconcentratie in die specifieke situatie
onvoldoende is, dan zal het bevoegd bestuursorgaan
een nieuwe beslissing moeten nemen. Hierbij zal het
vigerende stankbeleid, zoals neergelegd in deze brief in
het algemeen wel in beschouwing worden genomen.
Hierbij staat steeds voorop dat het om een lokale afweging gaat waarbij het bevoegd bestuursorgaan bepaalt
op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven.
Indien de vergunningaanvrager bezwaar heeft gemaakt
tegen een onvoldoende gemotiveerd doelvoorschrift
van  ge/m als - of als , percentiel, dan kan de
vergunningverlener overigens hangende de beroepsprocedure de voorschriften wijzigen en aanpassen aan
het thans vigerende beleid.
Deze brief zal door mij ook ter informatie naar de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gezonden.

V

Vervolgactiviteiten

Tot slot

Uit bovenstaande volgt dat de essentiële uitgangspunten van het stankbeleid, te weten het voorkomen van
(nieuwe) hinder en de toepassing van het  principe, de kern blijven vormen van het stankbeleid. Ook
vormen zij de basis voor de praktische uitvoering van
het stankbeleid. Voor een aantal bedrijfstakken worden
maatregelenpakketten vastgelegd in de NeR. Daarvan
wordt verondersteld dat zij voor het overgrote deel van
de situaties tot een acceptabel hinderniveau leiden. Op
lokaal en regionaal niveau dient vervolgens een nadere
afweging plaats te vinden teneinde een optimale en op
de specifieke omstandigheden toegespitste keuze te
kunnen maken.
Uit het voorgaande blijkt dat ik het wenselijk vind en
ook bereid ben daar waar nodig ruimte te bieden voor
de praktische uitvoering van het stankbeleid. Een
dergelijke benadering past naar mijn mening in het
streven om de -doelstellingen op dit punt binnen
bereik te houden en biedt voldoende mogelijkheden
om, rekening houdend met alle relevante belangen, een
duurzame kwaliteit van de leefomgeving te creëren. De
uiteindelijk te maken lokale afweging speelt in deze
benadering een belangrijke rol. Daarom vraag ik uw
medewerking bij een zorgvuldige uitvoering van het
stankbeleid zodat het realiseren van de doelstellingen binnen bereik blijft.
Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar alle
betrokken koepel- en branche-organisaties en aan de
Inspecteurs voor de Milieuhygiëne, Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting.
Hoogachtend,
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer
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In januari  zullen in bijzondere regelingen van de
NeR de resultaten van de bedrijfstakstudies naar buiten
worden gebracht. Via de bestaande en daarvoor
bedoelde communicatiekanalen als de nieuwsbrief van
NeR (‘NeR-nieuws’) zal het beschikbaar zijn van de
resultaten van de studies verder onder de aandacht
worden gebracht. Met onderhavige brief, de aanpassing

Wanneer u vragen of behoefte aan informatie heeft,
dan kunt u contact zoeken met de in bijlage 
genoemde medewerkers van het Directoraat Generaal
Milieubeheer. Tevens vindt u in bijlage  de structuur
van de projectorganisatie Geuremissiebestrijding
Categorie -bedrijven.

4.4

Ik realiseer me dat de inhoud van deze brief niet in alle
opzichten direct toepasbaar is op de dagelijkse praktijk
van de vergunningverlening. Bij de aanpassing van de
algemene paragraaf over stank in de NeR zal aandacht
worden besteed aan de werkwijze van bevoegde
bestuursorganen bij vergunningverlening aan geurbronnen in de praktijk.

van de algemene passage over stank in de NeR, een
voorstel voor een paragraaf in de NeR over de hindersystematiek en invulling van de bijzondere regelingen
wordt invulling gegeven aan de toezegging om in januari  een brochure c.q. circulaire uit te brengen. Er
zal dus niet een ‘Herziene Herziene Nota’ worden
opgesteld.

Bijlage 1: Lijst categorie 1-branches

Lijst van  namen van bedrijfstakken waarvoor een
standaardmaatregelenpakket voor de geuremissiebestrijding wordt ontwikkeld:
Omschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compostering van groenafval
Aardappelverwerkende industrie
Vleesverwerkende industrie
Koek-, Beschuit- en Banketfabrieken
Lederindustrie
Cacao fabrieken
Bierbrouwerijen
-composteringsinstallaties
Grote Bakkerijen en Broodfabrieken
Geur- en Smaakstoffenfabrieken
Bitumineuze wegenbouwmaterialen
Rioolwaterzuiveringsinstallaties
(’s)
Mengvoederfabrieken
Groenvoerdrogerijen*
Koffiebranderijen
Zuivelindustrie

Brancheorganisatie



Verbisko






/Asfalt
UvW





* Er is al sprake van een Bijzondere Regeling in de NeR; wellicht
is verbetering realiseerbaar.
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Klasse-indeling stuifgevoelige
stoffen
De gegeven indeling (bron: Handboek Modelvoorschriften Luchtverontreiniging,  uitgeverij
’s-Gravenhage, , Hoofdstuk  Op- en overslag) is
niet limitatief en kan zonodig worden gewijzigd of
aangevuld. Bij sommige ijzerertsen wordt onderscheid
gemaakt tussen de opslag en het laden en lossen van
het produkt. Uitgaande van de stuifgevoeligheid van
een stof en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet
door bevochtiging tegen te gaan, wordt voor niet
reactieve producten de volgende klasse-indeling
gehanteerd:
S sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S nauwelijks of niet stuifgevoelig.
De op- en overslag van giftige en/of reactieve producten wordt hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat
wanneer deze producten als massagoed worden verladen, dit in gesloten systemen of in verpakte vorm
behoort te geschieden en niet als stortgoed.
Produkt(specificatie)
Abbrände (pyrietas)
Aluinaarde
Bariet
Bariet (gemalen)
Bauxiet

China gecalcineerd
gecalcineerd
ruw bauxiet

Bimskies
Borax
Bruinsteen
Calcium Carbid
Carborundum
Cement
Cokes

Derivaten en aanverwante produkten

S2
S1
S3
S1
S1
S1
S5
S4
S3
S2
S1
S5
S1
S4
S4
S4
S2
S1
S1
S1
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S1
S3
S3
S3
S1
S3 3)
S3
S3
S3
S3
S3

D.F.G. pellets (maiskiempellets)
gerstemeel
gerstpellets
grondnoten
grondnotenpellets
grondnotenschroot
quarbeanmealpellets
quarbeanmeal
havermeel
haverpellets
hominecychoppellets
hominecychopmeel
katoenzaadpellets
katoenzaadschroot
kapokzaadpellets
kapokzaadschroot
kardizaadschroot
koffiepulppellets
kopra
kopracakes

S3
S1
S3
S5
S3
S3
S3
S3
S1
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S5
S3

koprachips
koprapellets
kopraschroot
lijnzaadpellets
lijnzaadschroot
lucernepellets
macojapellets
macojaschroot
macunameel
maisglutenpellets
maisglutenmeel
maismeel
maltsproutpellets
mangopellets
mangoschroot
maniokpellets, hard
maniokwortel
mengvoederpellets
millrunpellets
miloglutenpellets
milomeel
moutkiempellets
negerzaadpellets
negerzaadschroot
olijfpulppellets
olijfschroot
palmpitten
palmpittenpellets
palmpittenschroot
palmpittencakes
peanuthullpellets
pine-applepellets
pollardpellets
raapzaadpellets
raapzaadschroot
ricehullpellets
ricehuspellets
ricebran
roggemeel
roggepellets
safflowerzaadpellets
safflowerzaadschroot
salseedextractionpellets
salseedschroot
sesamzaadpellets
sesamzaadschroot
soiulacpellets
sorghumzaadpellets
sojapellets

S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S1
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S5
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S1
S1
S3
S3
S3
S3
S1
S3
S3
S3
S3
S3
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Stuifklasse
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klinkers
steenkoolcokes
petroleumcokes, grof
petroleumcokes, fijn
petroleumcokes, gecalcineerd
fluid cokes
aardappelmeel
aardappelschijfjes
alfalfapellets
amandelmeel
appelpulppellets
babassupellets
babassuschroot
beendermeel
beenderschroot
bierbostelpellets
bladmeelpellets
boekweitmeel
cacaobonen
corndistillergrainpellets
corndistillergrainmeel
corncobpellets
cornplantpellets
citruspellets

Stuifklasse

Derivaten en aanverwante produkten

Produkt(specificatie)

Derivaten en aanverwante produkten

Dolomiet
Erts

Produkt(specificatie)

Stuifklasse

sojachips
sojameel
sojaschroot
splentgrainpellets
suikerbietenpulppellets
suikerrietpellets
sweetpotatopellets
tapiochips
tapiocabrokjes
tapiocapellets, hard
tapiocapellets, natives
tarwemeel
tarwepellets
theepellets
tucumschroot
veevoederpellets
zonnebloemzaadpellets
zonnebloemzaadschroot
brokken
gemalen
amarilerts, brokken
chroomerts
ijzererts (zie IJzererts)
kopererts
looderts
mangaanerts
tantalieterts
titaanerts (zie Titaan)

S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S1
S1
S3
S1
S1
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S5
S1
S5
S4

4.6

zinkblende
Ferrochroom, brokken
Ferrofosfor, brokken
Ferromangaan, brokken
Ferrosilicium, brokken
Fosfaat
gehalte vrij vocht >4 gew%
Fosfaat
gehalte vrij vocht <1 gew%
Gips
Glasafval
Graan
boekweit
gerst
gort
haver
haverscreenings
kaficorn
lijnzaadscreenings
maïs
milicorn
mout
raapzaadscreenings
ricehusk
rogge
rijst
sojagrits
sorghumzaad
tarwe
Grind
Grof toeslagmateriaal
(waaronder grind, lytag, kalkvoor de betonmortel en steen, lava, granulaat)
betonproductenindustrie
Hoogovenslakken
Huisvuil
IJzererts
Beeshoek, fijn erts
Beeshoek, stuk erts
Bomi Hill, stuk erts
Bong Range pellets
Bong Range concentraat
Braz. Nat. erts
Carol Lake pellets
Carol Lake concentraat
Cassinga, fijn erts
Cassinga, stuk erts
Cassinga pellets
Cerro Bolivar erts
Coto Wagner erts
Dannemora erts

IJzererts

S4
S2
S5 1)
S4
S4
S5
S5
S5
S3
S4
S1
S3
S5
S3
S3
S3
S5
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S5
S3
S3
S3
S5

S4
…
S5 1)
S5 1)
S4
S5 1)
S4 2)
S4
S5 1)
S4 2)
S4
S5 1)
S5
S4
S5 2)
S4

Kalkzout
Kalk
Klei

Kolen

Kunstmest

Kyaniet
Nepheline
Olivin steen
Ongebluste kalk
Peulvruchten
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Piekijzer
Pyrietas
Polymeerprodukten
Potas
Puimsteen
Roet
Schroot, metaal
Sillimaniet
Sintels, slakken
Sintermagnesiet
Soda
Suiker

Produkt(specificatie)

Stuifklasse

El Pao, fijn erts
Fabrica pellets
Fabrica Sinter Feed
Fabrica Special pellet ore
F’Derik Ho
Fire Lake pellets
Grängesberg erts
Hamersley Pebble
llmeniet erts
Itabira Special sinter feed
Itabira Run of Mine
Kiruna B, fijn erts
Kiruna pellets
Malmberg pellets
Manoriver Ho
Menera, fijn erts
Mount Newman pellets
Migrolite
Mount Wright concentraat
Nimba, fijn erts
Nimba erts
Pyriet erts
Robe River, fijn erts
Samarco pellets
Sishen, stuk erts
Sishen, fijn erts
Svappavaara erts
Svappavaara pellets

S4
S5 1)
S5
S5
S4
S5 1)
S4
S5 1)
S5
S5
S5 1)
S5
S5 1)
S5
S4
S5
S4
S4
S4 2)
S5
S4
S4
S5 1)
S5 1)
S5 1)
S5 1)
S4
S4

Sydvaranger pellets
Tazadit, fijn erts

S5 1)
S5 1)
S5
S5
S1
S3
S1
S4
S1
S3
S1
S4
S1
S4
S2
S2
S3
S1
S1
S3
S3
S1
S3
S4
S3
S4
S1
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S4
S2
S1
S3
S5
S1
S4
S5
S4
S3
S3
S5

brokken
gemalen
bentoniet, brokken
bentoniet, gemalen
chamotte klei, brokken
chamotte klei, gemalen
kaoline (China)klei, brokken
kaoline (China)klei,gemalen
bruinkool, briketten
poederkolen
kolen
kolen
antraciet
ammonsulfaatsalpeter
diamfosfaat
dubbelsuperfosfaat, poeder
dubbelsuperfosfaat, korrels
kalkammon-salpeter
tripelsuperfosfaat, poeder
zwavelzure ammoniak

bonen
erwten
guarsplit
linzen
lupinezaad
paardebonen
sojabonen
sojabeanhusk
sojascreenings
wikken

kunststofpoeder

Talk
Tapioca (zie Derivaten)
Titaan

Toonaarde (zie Aluinaarde)
Ureum
Vanadiumslakken
Veltspaat
Vermiculiet
Vliegas
Vloeispaat
Wolastonie
Wegenzout
Zaden en aanverwante produkten

Zand

Zwaarspaat
Zwavel

Produkt(specificatie)

Stuifklasse

gemalen
gebroken

S1
S3

ilmeniet
rutiel
rutielzand
rutielslakken

S5
S3
S3
S5

brokken
gemalen

darizaad
kanariezaad
kardizaad
koolzaad
lijnzaad
maanzaad
millietzaad
mosterdzaad
negerzaad
paricumzaad
raapzaad
safflowerzaad
sesamzaad
tamarinzaad
zonnebloemzaad
fijn zand
grof zand (waaronder beton-,
metsel- en filterzand voor de
betonmortel en betonproductenindustrie)
olivin zand
rutielzand (zie Titaan)
zilverzand
zirconzand
grof
fijn

1)

Geldt voor opslag; laden en lossen S4.

2)

Geldt voor opslag; laden en lossen S5.

3)

Voorlopige indeling.

S3
S4
S5
S3
S1
S1
S5
S5
S5
S3
S5
S3
S3
S5
S5
S5
S5
S5
S3
S5
S5
S5
S3
S5
S2
S4

S4
S3
S3
S5
S4
S1

4.6
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Genormaliseerde meetmethoden

Monsterneming
Afgasparameters
O2
CO
CO2
volume debiet
vochtgehalte
Stof
deeltjesgrootte

Meetvorm afzonderlijk

Meetvorm continu

Afkortingen van genoemde (norm)voorschriften:

–

NEN-ISO 10396



ISO 10780
EPA method 4
NEN-EN 13284-1
ISO/DIS 9096
VDI 2066 Blatt 5

NEN-ISO
NEN-ISO
NEN-ISO
NEN-ISO

12039
12039
12039
14164

NEN-ISO 10155
VDI 2066 Blatt 4, 6

Anorganische stoffen
asbest
ISO 10397
ISO 8672
zware metalen
NVN 2817
NPR 6425
ontwerp NEN-EN 14385
Hg
NEN-EN 13211
Gassen en dampen
NOx(als NO2)
SO2(SOx als SO2)

H2S

NEN-ISO 11564
ISO 7934
NEN-ISO 11632
VDI 2462 Blatt 7
NEN 2826
NEN-EN 1911-1, 2, 3
NEN 2819
VDI 2470 Blatt 1
ISO/CD 15713
VDI 3486 Blatt 1, 2

Cl2

VDI 3488 Blatt 1, 2

Organische stoffen
CxHy-totaal

NEN-EN 13649

NH3
Cl, HCl
F, HF

PAKs

PCBs
PCDDs/PCDFs
Benzeen, Tolueen,
Xyleen
butadieen
vinylchloride
acrylonitril
geur

NVN 2816
ISO/DIS 11338-1
ISO/DIS 11338-2
VDI 3873 Blatt 1
monstername: stoffilter
analyse: zie PCDD/PCDF
NEN-EN 1948-1, 2, 3
VDI 2457 Blatt 5
VDI 3953 Blatt 1 E
VDI 3493 Blatt 1
VDI 2457 Blatt 1 E
VDI 3863 Blatt 1, 2, 3
NVN 2820
ontwerp NEN-EN 13725

NEN-ISO 10849
ISO 7935

VDI 3480 Blatt 3

VDI 3486 Blatt 3
(semi-cont.)

NEN-EN 13526
NEN-EN 12619

International Standard.
In -normen voor continue meetsystemen
zijn kwaliteitseisen geformuleerd; een specifiek meetsysteem wordt niet voorgeschreven,
wel hoe de kwaliteitseisen dienen te worden
gecontroleerd. Hiermee wordt voorkomen
dat voor ieder soort meetaparaat en norm of
richtlijn moet worden opgesteld.
/  Draft International Standard
/  Committee Draft

Nederlandse Norm

Nederlandse Voornorm

Nederlandse Praktijk Richtlijn

Verein Deutscher Ingenieure

() Environmental Protection Agency
/ Canadian Standards Association

Comité Européen de Normalisation

Europese norm
Indien voor een bepaalde meting een Europese ()
norm beschikbaar is, dan dient deze norm te worden
toegepast. Ook op het gebied van kwaliteitszorg van
laboratoria en geautomatiseerde meetsystemen zijn
dergelijke Europese normen beschikbaar, respectievelijk --/  en ontwerp  .
De onderstaande meetmethoden zijn op nummer
gesorteerd.
•  method , Determination of moisture content
in stack gases
•  method , Determination of volatile organic
compound leaks
• - -: , Uitworp door stationaire
bronnen – Handmatige methode voor de bepaling
van HCl – Deel : Monsterneming van gassen
• - -: , Uitworp door stationaire
bronnen – Handmatige methode voor de bepaling
van HCl – Deel : Absorptie van gasvormige
componenten
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• - -: , Emissies van stationaire
bronnen – Bepaling van de concentratie aan
’s/’s – Deel : Monsterneming

4.7

• - -: , Uitworp door stationaire bronnen – Handmatige methode voor de bepaling van
HCl – Deel : Analyse van absorptievloeistoffen en
berekening van resultaten

1

• - -: , Emissies van stationaire
bronnen – Bepaling van de concentratie aan
’s/’s – Deel : Extractie en opwerking

•  : , Luchtkwaliteit – Uitworp door
stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie
aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen

• - -: , Emissies van stationaire
bronnen – Bepaling van de concentratie aan ’s/’s – Deel : Identificatie en kwantificering

•  : , Luchtkwaliteit – Uitworp door
stationaire bronnen – Monsterneming en analyse
voor het bepalen van de gehalten aan arseen,
cadmium, chroom, koper, kwik, lood en zink en hun
verbindingen in zwevend stof en in de gasfase

•   Blatt : , Particulate matter measurement – Measurement of particulate matter in
flowing gases – Determination of dust load by
continuous measurement of optical transmission
•   Blatt : , Particulate matter measurement – Dust measurement in flowing gases –
Particle size selective measurement by impaction
method – Cascade impactor
•   Blatt : , Particulate matter measurement – Measurement of particulate matter in
flowing gases – Determination of dust load by
continuous measurement of scattered light with the
photometer 
•   Blatt  E: , Gaseous emission measurement – Chromatographic determination of organic
compounds – Fundamentals
•   Blatt : , Gaseous emission measurement – Chromatographic determination of organic
compounds – Sampling in gas vessels, chromatographic analysis
•   Blatt : , Gaseous emission measurement – Determination of sulphur dioxide –
Titrimetric hydrogen peroxide method
•   Blatt : , Gaseous emission measurement – Determination of sulphur dioxide –
Gravimetric hydrogen peroxide method

•  : , Luchtkwaliteit – Uitworp door
stationaire bronnen – Monsterneming en bepaling
van het gehalte aan fluoride
•   : , Luchtkwaliteit – Sensorische
geurmetingen met een olfactometer
•  : , Luchtkwaliteit – Uitworp door
stationaire puntbronnen – Monsterneming en
bepaling van het gehalte aan gasvormig ammoniak
•   Blatt : , Gaseous emission measurement – Continuous determination of gaseous
inorganic chlorine compounds by the 
•   Blatt : , Measurement of gaseous
emissions; Measurement of the hydrogen sulfide
concentration; potentiometric titration method
•   Blatt : , Measurement of gaseous
emission; Measurement of the hydrogen sulfide
concentration; lodometric titration method
•   Blatt : , Measuring of gaseous
emissions; measuring of the hydrogen sulfide
concentrations; colorimetric method (monocolor
analyser)
•   Blatt : , Gaseous emission measurement – Measurement of chlorine and oxides of
chlorine – methyl orange method

4.7

•   Blatt : , Gaseous emission measurement – Determination of sulphur dioxide
concentration – Infrared absorption units  
and  

•   Blatt : , Gaseous emission measurement – Measurement of chlorine concentration –
Bromide iodide method

•   Blatt : , Measurement of gaseous
emissions – Measurement of the sulfur-trioxide
concentration – -propanol method

•   Blatt : , Gaseous emission measurement – Determination of vinyl chloride; gas
chromatographic method – Grab sampling

•   Blatt : , Gaseous emission measurement – Measurement of gaseous fluorine compounds – Absorption method

•   Blatt : , Measurement of gaseous
emission – Determination of acrylonitrile – Gas
chromatographic method – Grab sampling

•  : , Luchtkwaliteit – Debietmeting en
debietregeling

•   Blatt : , Gaseous emission measurement – Determination of acrylonitrile – gas
chromatographic method – Sampling by absorption
in low temperature solvents

NeR april 2003
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•   Blatt : , Measurement of gaseous
emissions – Determination of acrylonitrile –
Sampling by enrichment on activated carbon –
Desorption with dimethylformamide
•   Blatt : , Emission measurement –
Measurement of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
() in stationary industrial plants – Dilution
method ( method) – Gas-chromatographic
determination
•   Blatt : , Measurement of gaseous
emissions – Determination of , -butadiene – Gas
chromatographic method – Sampling by enrichment
on activated carbon – Headspace analysis

• / -: , Stationary source emissions –
Determination of the mass concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons – Part : Sampling
• / -: , Stationary source emissions –
Determination of the gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons from statioanry
sources – Part : Sample preparation, clean-up and
determination
• - : , Emissie van stationaire bronnen
– Bepaling van de massaconcentratie stikstofoxiden –
Fotometrische methode met naftylethyleendiamine

•  : , Atomaire-emissiespectrometrie met
inductief gekoppeld plasma. Algemene richtlijnen

• - : , Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie van zwaveldioxide – Methode met behulp van ionchromatografie

•  : , Stationary source emissions –
Determination of the mass concentration of sulfur
dioxide – Hydrogen peroxide/barium perchlorate/
Thorin method

• - : , Stationary source emissions –
Determination of carbon monoxide, carbon dioxide
and oxygen – Performance characteristics and
calibration of automated measuring systems

•  : , Stationary source emissions –
Determination of the mass concentration of sulfur
dioxide – Performance characteristics of automated
measuring methods

• / : , Stationary source emissions –
Determination of mass concentration of particulate
matter (dust) at low concentrations – Manual
gravimetric method

•  : , Air quality – Determination of the
number concentration of airborne inorganic fibres
by phase contrast optical microscopy – Membrane
filter method

• - : , Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van totaal
gasvormig organisch koolstof in lage concentraties in
verbrandingsgassen – Continue methode met
vlamionisatiedetector

•  : , Air quality – Handling of
temperature, pressure and humidity data
• / : , Emissie van stationaire bronnen
– Bepaling van de concentratie aan vaste deeltjes
(– mg/m)
• - : , Stationary source emissions –
Automated monitoring of mass concentrations of
particles – Performance characteristics of automated
measuring methods
• - : , Emissies van stationaire bronnen – Monsterneming voor de automatische
bepaling van gasconcentraties

•  : , Stationary source emissions –
Measurement of velocity and volume flowrate of gas
streams in ducts

• - : , Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van totaal
gasvormig organisch koolstof in verbrandingsgassen
uit processen waar oplosmiddelen gebruikt worden –
Continue methode met vlamionisatiedetector
• - : , Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van individuele gasvormige organische componenten –
Geactiveerde koolstof en vloeistofmethode
• ontw. - : , Air quality –
Determination of odour concentration by dynamic
olfactometry

NeR april 2003

• - : , Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie aan stikstofoxiden
– Prestatiekenmerken van geautomatiseerde meetsystemen

• - -: , Stationary source emissions –
Determination of low range mass concentration of
dust (< mg/m) – Part : Manual gravimetric
method

4.7

•  : , Stationary source emissions –
Determination of asbestos plant emissions –
Method by fibre count measurement

• - : , Luchtkwaliteit – Emissies van
stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie
aan totaal kwik

3

• - : , Emissies van stationaire
bronnen – Bepaling van het volumedebiet van gasstromen in schoorstenen – Geautomatiseerde
methode
• ontw. - : , Luchtkwaliteit – Emissies
van stationaire bronnen – Bepaling van de totale
emissie van specifieke elementen
• / : , Stationary source emissions –
Sampling and determination of fluoride content

4.7
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Lijst van carcinogene en verdacht
carcinogene verbindingen
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van verbindingen die op grond van carcinogene, mutagene en/of
teratogene eigeschappen door de Europese Gemeenschap (), danwel door het International Agency for
Research on Cancer () zijn geklassificeerd met
betrekking tot carcinogeniteit.
Binnen het  klassificeringssysteem voor carcinogeniteit betekent de codering:
 kankerverwekkend voor de mens op grond van
epidemologisch onderzoek;
 kankerverwekkend voor de mens op grond van uit
m.n. chronische dierproeven verkregen bewijs;
 verdacht kankerverwekkend voor de mens;
 geen, of te weinig bewijs voorhanden voor klassificatie in een van de bovengenoemde klassen.
De  codering behelst verbindingen die:
 carcinogeen zijn voor de mens;
 ‘waarschijnlijk’ carcinogeen zijn voor de mens;
 ‘mogelijk’ carcinogeen zijn voor de mens;
 niet geklassificeerd kunnen worden m.b.t. de
carcinogeniteit voor de mens;
 waarschijnlijk niet carcinogeen zijn voor de mens.
De stoffen die opgenomen zijn in de tabel zonder een
 of  classificatie zijn in behandeling. De codering tussen haakjes verwijst naar het desbetreffende
-dossiernummer, waarbij:
Cxxx
informatie beschikbaar over de
carcinogeniteit van de stof
Axxx
aanpassing van de classificatie is in
behandeling
Sxxx
oplosmiddel
Pxxx
bestrijdingsmiddel

Bronnen
De informatie is gebaseerd op: ‘H. Roelfzema, Min. van
WVC, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid,
Directie Voeding en Veiligheid van produkten; juni 1991’.
De in bijlage 8 cursief weergegeven verbindingen zijn
carcinogeen volgens bijlage A van de Registratieverplichting voor Gevaarlijke Stoffen, module A5 van het Arbo
Informatiesysteem Toxische stoffen, november 1991.
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CAS-nummer

[75-07-0]
[60-35-5]
[30560-19-1]
[79-06-1]
[107-13-1]
[..]
[23214-92-8]
[1162-65-8]
[7220-81-7]
[1165-39-5]
[7241-98-7]
[15972-68-8]

[309-00-2]
[60-09-3]
[97-56-3]

Naam
A
Aceetaldehyde
Aceetamide
Acephaat
Acrylamide
Acrylonitril
Adelaarsvaren
Adriamycine
Aflatoxines
• AFB1
• AFB2
• AFG1
• AFG2
Alachloor

Synoniem

Opmerking

EG

IARC

3C

2B
2B

4C
2C
2C
doxorubicine

a-(5-Nitro-2-furyl)methyleen
-2-furanaceetamide
2-chloor-N-(2,6-diethylfenyl)
-N-(methoxymethyl)
aceetamide

2B
2A
2B
2A
1

2B
3C

Aldrin
p-Aminoazobenzeen
o-Aminoazotolueen

3C
2C

3
2B
2B

1C

1

solvent yellow 3
[92-67-1]

4-Aminobifenyl (+zouten)
difenylamine
xenylamine
4-aminodifenyl

[712-68-5]
[61-82-5]
[62-53-3]
[90-04-0]
[104-94-9]
[1309-64-4]
[86-88-4]
[140-57-8]

[64742-03-6]

[7440-38-2]
[1303-28-2]
[1327-53-3]
[7778-39-4]
[7778-44-1]
[7784-41-0]
[7631-89-2]
[7784-40-9]
[13464-35-2]
[7784-46-5]
[1332-21-4]
[77536-66-4]
[12172-73-5]
[77536-67-5]
[12001-29-5]
[12001-28-4]
[77536-68-6]
[1912-24-9]

[492-80-8]
[151-56-4]
[446-86-6]
[151-56-4]
[78-67-1]

2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)1,3,4-thiadiazool
Amitrole
Aniline
o-Anisidine
p-Anisidine
Antimoon trioxyde
Antu
Aramite

Aromatenextracten van
aardoliedestillaten
Arseen en -verbindingen
• Arseen
• Arseenpentoxide
• Arseentrioxide
• Arseenzuur (+zouten)
• Calciumarsenaat
• Kaliumarsenaat
• Natriumarsenaat
• Loodarsenaat
• Kaliumarseniet
• Natriumarsenite
Asbest alle types
• actinoliet
• amosiet
• anthofylliet
• chrysotiel
• crocidoliet
• tremoliet
Atrazine

4.8

[26148-68-5]

Auramine
Azaserine
Azathioprine
Aziridine
2,2’-Azobis(2-methylpropaannitril)
A-alfa-C

[17804-35-2]

B
Benomyl

NeR september 2000 2

[98-87-3]

Benzalchloride

[71-43-2]
[92-87-5]
[98-07-7]
[98-88-4]
[56-55-3]

Benzeen
Benzidine (+zouten)
Benzotrichloride
Benzoylchloride
Benzo(a)anthraceen

2B
3-amino-1-H-1,2,4-triazool

3C

2B
2B

(A012)
(C024)
3C

N-1-naftylthioureum
2-chloorethyl 1-methyl-2(p-tertiair-butylfenoxy)ethyl
sulfiet

2B

zie PAK

1C
1C

1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
3C

6-chloor-N-ethyl-N’(1-methyethyl)-1,3,5trazine-2,4-diamine

3C
o-diazo-acetyl-L-serine
ethyleenimine

3C
(F005)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2B
2B
1
3

2B

[1-[(butylamino) carbonyl]1H-benz-imidazool-2-yl]methylcarbamaat
(dichloormethyl) benzeen(a,a-dichloortolueen)

(P213)

[1,1’-bifenyl]-4,4’-diamine
a,a,a-trichloortolueen
zie: PAK

3C

2B

1C
1C

1
1
2B
2B

CAS-nummer
[50-32-8]
[205-99-2]
[205-82-3]
[207-08-7]
[100-44-7]
[1694-09-3]
[7440-41-7]
[7787-47-5]
[7787-49-7]
[1304-56-9]
[13510-49-1]
[13598-15-7]
[39413-47-3]
[485-31-4]

[154-93-8]
[101-90-6]
[111-44-4]
[542-88-1]
[8052-42-4]
[11056-06-7]
[1689-84-5]
[55-98-1]
[106-99-0]
[3068-88-0]
[96-48-0]

[7440-43-9]
[10108-64-2]
[542-83-6]
[7790-79-6]
[..]
[4464-23-7]
[7790-80-9]
[1306-19-0]
[10124-36-4]
[1306-23-6]
[13765-19-0]

Naam

Benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluoroantheen
Benzo(j)fluorantheen
Benzo(k)fluorantheen
Benzylchloride
Benzyl violet 4B
Beryllium en -verbindingen
• Beryllium
• Berylliumdichloride
• Berylliumdifluoride
• Berylliumoxide
• Berylliumsulfaat
• Berylliumwaterstoffosfaat
• Zinkberylliumsilicaat
Binapacryl
3-methyl-2-buteenzuur 2(1-methylpropyl-4,
6-dinitrofenylester
Bischloorethylnitrosoureum carmustine
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)
benzeen
Bis(2-chloorethyl)ether
Bis-(chloormethyl)-ether
Bitumen
Bleomycine
Bromoxynil
3,5-dibroom-4-hydroxybenzonitril
Busulfan
Buta-1,3-diëen
Butyrolacton-ß

[2425-06-1]
[6804-07-5]

Captafol
Carbadox

[9000-07-1]

[1076-46-6]
[305-03-3]
[501-15-6]

[13909-9-6]
[25167-80-0]
[107-05-1]

Carbaryl
Carbendazim
Carmustine

IARC

3C
3C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2A
(P021)

2B
2B
2A
2A

PAK
PAK
PAK
PAK

2A
2A

2A
(....)

1C

1

zie PAK
2B
(P025)
zie: Myleran
2C

2B
2B

(....)
2C
(....)
(....)
(....)
(....)
(....)
2A
2A
2A

2A

zie: Chroom
(VI)-verbindingen
toxapheen
N-(trichloormethylthio)4-cyclohexeen-1,2dicarboximide

3C
3C

2B
3

2C
2C

2-chinoxalinyl methyleen)
hydrazine-carbonzuurmethylester N,N’,dioxide
1-naftyl-N-methylcarbamaat
2-benzimidazool methylcarbamaat

4C
(P237)

3

(zie: Bischloorethyl-nitrosureum)

Carrageen (ontledingsproduktenen van polysaccharide uit rood zeewier)
Chlooramben-ammonium
ammonium(3-amino-2,5(P242)
dichloor)-benzoaat
Chloorambucil
4-[bis(2-chloorethyl)amino]benzeenbutaanzuur
Chloorbenzilaat
4-chloor-a-(4-chloorfenyl)a-hydroxybenzeenazijnzuurethylester
2-Chloorbuta-1,3-diëen
chloropreen
1-(2-chloorethyl)-3-(4-methylzie: Lomustine
cyclohexyl)-N-nitrosoureum
1-(2-chloorethyl)-3-(4-methylzie:Semustine
cyclohexyl)-1-nitrosoureum
Chloorfenol
3-Chloorpropeen
allylchloride

2B

1
3

3

4.8

[126-99-8]
[13010-47-4]

zie:
zie:
zie:
zie:

EG

(....)

C
Cadmium verbindingen
• Cadmium
• Cadmiumchloride
• Cadmiumcyanide
• Cadmiumfluoride
• Cadmiumfluorosilicaat
• Cadmiumformiaat
• Cadmiumjodide
• Cadmiumoxide
• Cadmiumsulfaat
• Cadmiumsulfide
Calciumchromaat

Camphechlor
Captan

[154-93-8]

Opmerking

Butyrolacton-?

[8001-35-2]
[133-06-2]

[63-25-2]
[10605-21-7]

Synoniem

2B
3
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CAS-nummer
[95-83-0]
[95-69-2]
[56-75-7]

[57-74-9]

[143-50-0]
[19750-95-9]
[6164-98-3]
[494-03-1]
[126-85-2]

[107-30-2]
[67-66-3]
[126-99-8]
[187-45-6]

[13765-19-0]
[24613-89-6]
[1308-38-9]
[11115-74-5]
[7758-97-6]
[7789-06-2]
[13530-65-9]
[49663-84-5]
[15663-27-1]

Naam

Synoniem

Opmerking

4-Chloor-o-fenyleendiamine 4-chloor-1,2-diaminobenzeen
p-Chloor-o-toluïdine
Chlooramfenicol
2,2-dichloor-N-[2-hydroxy-1(hydroxymethyl)-2-(4-nitrofenyl)-ethyl]aceetamide
Chlordane
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloor2,3,3a,4,7,7a-hexahydro4,7-methano-1H-indeen
Chlordecone
Chloordimeformhydrochloride
Chloordimeform
N’-(4-chloor-2-methylfenyl)N,N’dimethylformamidine
Chloornafazine
N,N-bis(2-chloorethyl)-2naftylamine
Chloormethine N-oxide
zie: Stikstofmosterd
N-oxide
Chloormethyl-methyl-ether
Chloroform
Chloropreen
zie: 2-Chloorbuta-1,3-diëen
Chlorothalonil
2,4,5,6-tetrachloor-1,3benzeen-dicarbonitril
Chroom(VI)verbindingen
• Calciumchromaat
• Chroom(III)chromaat
• Chroomtrioxide

EG

2B
2B
2B

3C

3

3C
3C

2B
3

3C

3
1

1C
3C

1
2B

3C

3

2C

1

2C

• Chroomzuur
• Loodchromaat
• Strontiumchromaat
• Zinkchromaat
• Zinktetrahydroxychromaat
Cisplatina
cis-diammine dichloorplatina
Citrus red no 2
1-[(2,5-dimethoxyfenyl)
azo]-2-naftalenol
Creosoot
zie: PAK
p-Cresidine
Cycasine
(methyl-ONN-azoxy)methylß-D- glucopyranoside
Cyclofosfamide
N,N-bis(2-chloorethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazafosforine-2-amine-2-oxide
Cyhexatin
tricyclohexyltin hydroxide

2C
3C
2C
2C

D
[94-75-7]
[4342-03-4]

2,4-D
Dacarbazine

4C

[1596-84-5]

Daminozide

[6358-53-8]
[8007-45-2]
[120-71-8]
[14901-08-7]
[50-18-0]

[13121-70-5]

[20830-81-3]
[50-18-0]
[64742-03-6]
[613-35-4]
[2303-16-4]
[615-05-4]
[39156-41-7]
[101-80-4]
[95-80-7]
[119-90-4]

4.8
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[334-88-3]
[192-65-4]
[226-36-8]
[189-64-0]
[189-55-9]
[191-30-0]
[194-59-2]
[53-70-3]
[224-42-0]
[106-93-4]
[92-12-8]

Daunomycine
DDT
Destillaat aromatische
extracten
N,N-Diacetylbenzidine
Diallaat
2,4-Diaminoanisool
2,4-Diaminoanisoolsulfaat
4,4’-Diaminodifenylether
2,4-Diaminotolueen
o-Dianisidine (+zouten)

2,4-dichloorfenoxyazijnzuur
5-(3,3-dimethyl-1-triazenyl)1H- imidazool-4-carboxamide
butaandizuurmono
(2,2-dimethyl-hydrazide)
daunorubicine

IARC

2B
1
1
1
2A
2B

2B
2B
1

(P057)

2B
2B

(P275)

3C

2B
2B

zie: PAK
N,N’-diacetyl(1,1”-difenyl4,4’-diamine)
S-(2,3-dichloorallyl)
diisopropyl-thiocarbamaat
2,4-diamino-1-methoxybenzeen

2B
3C
3C
2B

3,3’-dimethoxy-[1,1’-difenyl]4,4’-diamine
azimethyleen

Diazomethaan
Dibenzo(a,e)pyreen
zie:
Dibenzo(a,h)acridine
zie:
Dibenzo(a,h)pyreen
zie:
Dibenzo(a,i)pyreen
zie:
Dibenzo(a,l)pyreen
zie:
7H-Dibenzo(c,g)carbazool 3,4,5,6-dibenzocarbazool zie:
Dibenzo(a,h)anthraceen
zie:
Dibenzo(a,j)acridine
1,2-Dibroomethaan
1,2-Dibroom-3-chloorpropaan

2C

2B
2B
2B
2B
3

PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
2C
2C

2B
2A
2B

CAS-nummer
[7572-29-4]
[106-46-7]
[91-94-1]
[107-06-2]
[75-34-3]
[75-35-4]
[75-09-2]
[78-87-5]
[542-75-6]
[764-41-0]
[92-12-8]
[28434-86-8]
[62-73-7]
[115-32-2]

[60-57-1]
[1464-53-5]
[1615-80-1]
[56-53-1]
[117-82-7]
[64-67-5]
[101-90-6]
[94-58-6]
[127-19-5]
[60-11-7]
[79-44-7]
[68-12-2]
[131-11-3]
[57-14-7]
[540-73-8]
[62-75-9]
[77-78-1]
[13360-57-1]
[97-02-9]
[528-29-0]
[99-65-0]
[100-25-4]
[2813-95-8]
[88-85-7]
[1420-07-1]
[123-91-1]
[1937-37-7]
[2602-46-2]
[16071-86-6]
[330-54-1]
[480387-97-7]

[534-52-1]
[23214-92-8]

[72-20-08]
[106-89-8]
[106-88-7]
[106-87-6]

Dichlooracetyleen
1,4-Dichloorbenzeen
3,3’-Dichloorbenzidine
(+zouten)
1,2-Dichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
Dichloormethaan
1,2-Dichloorpropaan
Dichloorpropeen
1,4-Dichloor-2-buteen
1,3-Dichloor-2-propanol
3,3’-Dichloor-4,4’diaminodifenylether
Dichlorvos
Dicofol

Synoniem

Opmerking

p-Dichloorbenzeen
3,3’-dichloor-[1,1’difenyl]4,4’-diamine

2,2-chloorethenyldimethylfosfaat
4-chloor-a-(4-chloorfenyl)a-trichloormethyl-fenylmethanol

[62-50-0]

Ethylmethaansulfonaat

3
2B
2B

2C
4C

2B

3C
4C
4C

2B
3
2B

4C

3

4C

3

4C
3C

3
3
2B
2B
1
2B
2A
2B
2B

2C

2C
2C
2C
2C
2C
4C
(A006)
(A007)
(A008)
(P088)

2B
2A

2B
2B
2A
2A

(P087)
(P089)
3C

2B
2A
2A

2C
(P315)
(C120)

(P095)

4C
2C
(C083)
(....)

3
2A

1C

1

2C

2A
1

zie: Oestadiol
zie: Oestron

ethyleenglycolmonoethylether

(A031)
(A033)

2-imidazolidinethion

4C
zie: N-NitrosoN-ethylureum
zie: methaan
sulfon-zuur
ethylester

2B
2B
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2-Ethoxyethylacetaat
Ethylacrylaat
Ethyleenthioureum
N-Ethyl-N-nitrosoureum

4C
2C

4C
2C

N,N-Dimethylaceetamide
p-Dimethylaminoazobenzeen
Dimethylcarbamoylchloride
N,N-Dimethylformamide
Dimethylftalaat
1,1-Dimethylhydrazine
1,2-Dimethylhydrazine
N,N-dimethylnitrosamine
Dimethylsulfaat
Dimethylsulfamoylchloride
2,4-Dinitroaniline
1,2-Dinitrobenzeen (o-)
1,3-Dinitrobenzeen (m-)
1,4-Dinitrobenzeen (p-)
Dinoseb acetaat
2-(1-methylpropyl)-4,6dinitro-fenylacetaat
Dinoseb (+zouten)
2-(1-methylpropyl)-4,6dinitro- fenol
Dinoterb
1,4-Dioxaan
Direct black 38
Direct blue 6
Direct brown 95
Diuron
N’-3,4-dichloorfenyl)N,N’-dimethylureum
3,5-Di-tertiairbutyl-4-hydroxy
fenyl-4- methylthioazijnzuur
2-ethylhexyl- ester
DNOC
2-methyl-4,6-dinitrofenol
Doxorubicine
zie: Adriamycine

[111-15-9]
[140-88-5]
[96-45-7]
[759-73-9]

IARC

2C
2B

Dieldrin
Diepoxybutaan
1,2-Diethylhydrazine
Diethylstilboestrol
Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DOP)
Diethylsulfaat
Diglycidylresorcinolether
diglycidyl-m-dihydroxybenzeen-ether
Dihydrosafrol
dihydro(5-(2-propenyl)-1,3benzodioxool)

E
Endrin
Epichloorhydrine
1,2-Epoxybutaan
1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexaan
Erioniet; Zeoliet, natuurlijk
Estradiol
Estron
Etheenoxide
Ethinyloestradiol
2-Ethoxyethanol

EG

4.8

[66733-21-9]
[50-28-2]
[53-16-7]
[75-21-8]
[57-63-6]
[110-80-5]

Naam

CAS-nummer

Naam

[62-44-2]

F
Fenacetin

[94-78-0]

Fenazopyridine

[24691-80-3]
[50-06-6]
[59-96-1]

[132-27-4]
[90-43-7]
[132-27-4]
[57-41-0]
[14484-64-1]
[133-07-3]
[50-00-0]
[13171-21-6]

Fenfuram
Fenobarbital
Fenoxybenzamine

o-Fenylfenol (Na-zout)
2-Fenylfenol
2-Fenylfenolacetaat
Fenytoin
Ferbam
Folpet
Formaldehyde
Fosfamidon

[67-45-8]

Furazolidon

[98-01-1]
[60568-05-0]

Furfural
Furmecyclox

[67730-11-4]
[67730-10-3]
[765-34-4]
[126-07-8]

Glu-P-1 (glucose-1-fosfaat)
Glu-P-2 (glucose-2-fosfaat)
Glycidaldehyde
Griseofulvine

Synoniem

Opmerking

EG

N-(4-ethoxyfenyl)aceetamide
3-(fenylazo)-2,6-pyridinediamine

IARC

2A
2B
4C

5-ethyl-5-fenyl-2,4,6(1H,
3H,5H)- pyrimidinetrion
N-(2-chloorethyl)-N-(1-methyl2- fenoxyethyl)-fenylmethanamine
(1,1’-bifenyl)-2-ol
(1,1’-bifenyl)-2-acetaat
5,5-bifenyl-2,4imidazolidinedion
ijzertris(dimethyldithiocarbamaat)
2-[(trichloormethyl)thio]ftalimide
methanal
(2-chloor-3-(diethylamino)-1methyl-3-oxo-1- propenyl)dimethylfosfaat
3-[(5-nitro-2-furanyl)methyleen]- amino]-2-oxazolidon

2B
2B

(P420)
(P420)
(P421)
2B
3
3C
3C
(P170)

2A

3
(....)
(F003)

G

[1024-57-3]
[76-44-8]

[118-74-1]
[608-73-1]
[680-31-9]

H
Heptachloorepoxide
Heptachloor

[302-01-2]
[122-66-7]
[25013-16-5]

Hexachloorbenzeen
Hexachloorcyclohexaan
Hexamethylfosforzuurtriamide
Houtstof
Hydrazine (+zouten)
Hydrazobenzeen
Hydroxyanisool, gebutyleerd

[9004-66-4]
[193-39-5]
[1689-83-4]
[3861-47-0]
[13010-47-4]

I
IJzer dextran complex
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
Ioxynil
Ioxyniloctanoaat
Iomustine

[76180-96-6]
[34123-59-6]
[120-58-1]

IQ(2-Amino-3-methylimidazo(4,5-f)- quinoline
Isoproturon
Isosafrol

2B
2B
2B
2B

2,3-epoxypropanal
7-chloor-2’,4,6-trimethoxy6’- methylspiro[benzofuran2(3H),1’-[2]cyclohexeen]3,4-dion

1H-1,4,5,6,7,8,8-heptachloor-3a,4a,7,7a-tetrahydro-4,7- methanoindeen
HCB
lindaan, HCH
hexamethylfosforamide

3C
3C

3

2C
3C
2C

2B
2B
2B

2C
(C119)

1
2B
2B

2B
2B
(P128)
(P129)
1-(2-chloorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-N-nitrosoureum

1
2B

N,N’-dimethyl-N’-[4(1-methyl- ethyl)fenyl]ureum
5-(1-propenyl)-1,3-benzodioxool

3C
3

J

4.8

[7758-01-2]
[7440-48-4]
[1307-96-6]
[1317-42-6]
[56-23-5]

K
Kaliumbromaat
Kobalt en -verbindingen
• Kobalt
• Kobaltoxide
• Kobaltsulfide
Koolstoftetrachloride

tetrachloorkoolstof, tetra

2C
(C088)
(C087)
(C089)
(C090)
3C

2B

2B
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CAS-nummer

[303-34-4]

[58-89-9]

[330-55-2]

[7439-92-1]
[301-04-2]
[..]
[7758-97-6]

Naam
L
Lasiocarpine

Linuron

[123-33-1]

M
Maleïnehydrazide
Mancozeb

3C
3C

4C
(....)

4C
(C111)

1,2-dihydro-3,6pyridazinedion
mangaan/zinkethyleen(bisdithio- carbamaat)complex
mangaan(ethyleen(bisdithiocarbamaat))

[68006-83-7]

3-Methyl-1H-pyrido(2,3,b)indool-2- amine
Methylmethaansulfonaat

MeA-a-C(2-Amino-3-methyl9H-pyrido[2,3-b]indole)

Melfalan

4-[bis(2-chloorethyl)amino]L-fenylalanine

(P371)

3
2B
zie: Methaan
sulfon-zuur
methylester

Methaansulfonzuurethylester
Methaansulfonzuurmethylester
2-Methoxyethanol
glycolmethylether
2-Methoxyethylacetaat
5-Methoxypsoraleen
5-methoxy-7H-furo-[3,2-g]
[1]-benzopyran-7-on
2-Methylaziridine
2-methylethyleenimine,
propyleenimine
Methylazoxymethanol
Methylazoxymethylacetaat
Methylbromide
Methylchloride
5-Methylchryseen
zie: PAK
4,4’-Methyleenbis(2-methylaniline)
4,4’-Methyleenbis(2-chlooraniline) (+zouten)
4,4’-Methyleendianiline
Methyljodide
Methylthiouracil
2-Methyl-1-nitroanthrachinon
1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine
Metronidazool
2-methyl-5-nitroimidazool1-ethanol
Mirex
hexachloorpentadiëendimeer
Mitomycin C
ametycin
Monocrotaline
14-19-dihydro-12-13-dihydroxy-20-norcrotonalan11,15-dion
Monuron
N’-(4’-chloorfenyl)-N,Ndimethyl-ureum
4-Morfolinocarbamoylchloride
5-(Morfolinomethyl)-3(5nitro-2- furanyl)-methyleenamino-2-oxazolidon
Mosterdgas
1,1’-thiobis(2-chloorethaan)

[590-62-5]
[592-62-1]
[74-83-9]
[74-87-3]
[3697-24-3]
[838-88-0]
[101-14-4]
[101-77-9]
[74-88-4]
[56-04-2]
[129-15-7]
[70-25-7]
[443-48-1]
[2385-85-5]
[50-07-7]
[315-22-0]

[150-68-5]
[15159-40-7]
[139-91-3]

[505-60-2]

2B
1

ethinyloestadiol-3methylether

2B
2B
(A030)
(A032)
2A
2C

2B

2C
4C
3C

2B
3
3

2C

2B

2C

2A

2C
3C

2B
3
2B
2B
2A

2C

2B
2C

2B
2B
2B

3C

3

3C
2B

1
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[62-50-0]
[66-27-3]

1

4.8

Merfalan
Mestranol

[75-55-8]

2B

3

[..]
[72-33-3]

[109-86-4]
[110-49-6]
[484-20-8]

2B
2B

zie:Chroom(VI)
verbindingen

Maneb

[148-82-3]

IARC

2B

N’-(3,4-dichloorfenyl)N-methoxy-N-methylureum

[12427-38-2]

[66-27-3]

EG

zie: Hexachloorcyclohexaan

Lood en -verbindingen
• Lood
• Loodacetaat
• tri Loodbis(orthofosfaat)
• Loodchromaat
• Loodfosfaat
• Loodsubacetaat

Opmerking

2-methylbut-2-eenzuur
7-[[2,3- dihydroxy-2-(1-met
hoxyethyl)-3- methyl-1oxobutoxy]methyl-2,3,5,7atetrahydro-1H-pyrrolizin-1yl ester

Lindaan

[7446-27-7]
[1335-32-6]

[8018-01-7]

Synoniem

CAS-nummer

Naam

[51-75-2]

Mustine

[55-98-1]

Myleran

[142-59-6]
[3771-19-5]
[2243-62-1]
[134-32-7]
[91-59-8]
[90-43-7]
[1314-06-3]
[7440-02-0]
[3333-67-3]
[12035-36-8]
[12054-48-7]
[1313-99-1]
[12035-72-2]
[7786-81-4]
[16812-54-7]
[13464-39-3]
[61-57-4]
[602-87-9]
[98-95-3]
[92-93-3]
[1836-75-2]
[555-84-0]
[581-89-5]
[79-46-9]
[924-16-3]
[1116-54-7]
[55-18-5]
[156-10-5]
[86-30-6]
[62-75-9]
[601-77-4]
[621-64-7]
[612-64-6]
[60153-49-3]
[64091-91-4]
[10595-95-6]
[614-00-6]
[4549-40-0]
[59-89-2]
[759-73-9]
[615-53-2]
[684-93-5]
[80508-23-2]
[100-75-4]
[930-55-2]
[13256-22-9]
[531-82-8]
[96-96-8]
[68-22-4]

4.8

[50-28-2]
[53-16-7]
[2646-17-5]
[19666-30-9]

N
Nabam
Nafenopin
1,5-Naftaleendiamine
1-Naftylamine
2-Naftylamine (+zouten)
Natrium-o-fenylfenaat
Nikkel en -verbindingen
• Dinikkeltrioxide
• Nikkel
• Nikkelcarbonaat
• Nikkeldioxide
• Nikkelhydroxide
• Nikkelmonoxide
• Nikkelsubsulfide
• Nikkelsulfaat
• Nikkelsulfide
• Nikkeltetracarbonyl
Niridazol

Synoniem

Opmerking

1,4-butaandiolmethaansulfonzuur-diester

dinatrium ethyleenbisdithiocarbamaat

1

(P155)
2B
(C082)
4C
1C

2,4-dichloor-1-(4-nitrofenoxy)benzeen

oestradiol

3-[2,4-dichloor-5-(1-methyl- (P406)
ethoxy)fenyl]-5-(1,1-dimethyl-ethyl)-1,3,4oxadiazol-2(3H)-on

3
1
2B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2B

1-(5-nitro-thiazolyl)-2imidazolidinon

1-((5-Nitrofurfurylideen)amino)-2-imidazolidinon
2-Nitronaftaleen
2-Nitropropaan
Nitrosamines
• N-Nitrosodi-n-butylamine
• N-Nitrosodiethanolamine
• N-Nitrosodiethylamine
• p-Nitrosodifenylamine
• N-Nitrosodifenylamine
• N-Nitrosodimethylamine
• N-Nitrosodi-i-propylamine
• N-Nitrosodi-n-propylamine
• N-Nitrosoethylfenylamine
• 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitril
• 4-(N-Nitrosomethylamino)1-(3-pyridyl)-1-butanon
• N-Nitrosomethylethylamine
• N-Nitrosomethylfenylamine
• Nitrosomethylvinylamine
• N-Nitrosomorfoline
• N-Nitroso-N-ethylureum
• N-Nitroso-N-methylurethaan
• N-Nitroso-N-methylureum
• N-Nitrosonornicotine
• N-Nitrosopiperidine
• N-Nitrosopyrrolidine
• N-Nitrososarcosine
N-4-(5-Nitro-2-furanyl)-2thiazolyl)-acetamide
2-Nitro-p-anisidine
2-nitro-1-methyl-4-methoxy- (A013)
benzeen
Norethisteron
O
Oestradiol 17 beta
Oestron
Oil orange SS
Oxadiazon

IARC

zie: Stikstofmosterd

5-Nitroacenafteen
Nitrobenzeen
4-Nitrobifenyl
Nitrofen

EG

2C
4C
2C

2B

2C

2B
2B

2C
2C

2C

2C
(....)

2B
2B
2B
2A
3
3
2A
2B

(....)
2B
2B
2B
(....)
2B
2B
2A
2B
2A
2B
2B
2B
2B
2B

2B

1
1
2B
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CAS-nummer

[64742-03-6]
[64742-04-7]
[64742-05-8]
[64742-11-6]
[56-55-3]
[50-32-8]
[205-99-2]
[205-82-3]
[207-08-7]
[8007-45-2]
[192-65-4]
[226-36-8]
[189-64-0]
[189-55-9]
[191-30-0]
[194-59-2]
[53-70-3]
[3697-24-3]
[794-93-4]
[76-01-7]
[87-86-5]
[1918-02-1]
[59536-65-1]
[1336-36-3]

Naam

Synoniem

Opmerking

EG

P
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
• Aromatenextrakten van
aardoliedestillaten

IARC

2C

• Benzo(a)anthraceen
• Benzo(a)pyreen
• Benzo(b)fluorantheen
• Benzo(j)fluorantheen
• Benzo(k)fluorantheen
• Creosoot
• Dibenzo(a,e)pyreen
• Dibenzo(a,h)acridine
• Dibenzo(a,h)pyreen
• Dibenzo(a,i)pyreen
• Dibenzo(a,l)pyreen
• 7H-Dibenzo(c,g)carbazool
• Dibenz(a,h)anthraceen
• 5-Methylchryseen
Panfuran S
Pentachloorethaan
Pentachloorfenol
Picloram
4-amino-3,5,6-trichloor-2pyridinecarbonzuur
Polybroombifenylen
Polychloorbifenylen

2C
2C
2C
2C
2C

2C

2A
2A
2B
2B
2B
2A
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2A
2B
2B

3C
2B
4C
2B
2A

[3564-09-8]

Ponceau 3R

dinatrium 3-hydroxy-4-[(2,4,
5- trimethylfenyl)azo]-2,7naftaleendisulfonzuur

2B

[3761-53-3]
[366-70-1]

Ponceau MX
Procarbazine hydrochloride N-(1-methyethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]benzamide-hydrochloride
Progesteron
1,3-Propaansulton
3-Propanolide
ß-propiolacton
Propazine
6-chloor-N,N’-bis(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4diamine
Propeenoxide
Propineb
zink propyleenbis(dithiocarbamaat)
Propoxur
2-(1-methylethoxy)fenol
N-methyl-carbamaat
Propylthiouracil

2B
2A

[57-83-0]
[1120-71-4]
[57-57-8]
[139-40-2]

[75-56-9]
[12071-83-9]
[114-26-1]
[51-52-5]

2C
2C
3C

2C
3C

2B
2B
2B

2A

4C
2B

Q

[..]
[..]
S[81-07-2]
[94-59-7]
[13909-9-6]
[7631-86-9]
[65996-93-2]
[8001-58-9]
[10048-13-2]
[126-85-2]

R
Roet-extracten
Roet-extracten
Saccharine
Safrol
Semustine
Silicavezels
Steenkoolteer
Steenkoolteer destillaat
Sterigmatocystin
Stikstofmosterd N-oxide
Stikstofmosterd

[18883-66-4]

Streptozotocine

[7789-06-2]

[..]

Synthetische minerale vezels

2B

2A
1
1
2B
2B

tris-(2-chloorethyl)amineN-oxide
tris(2-chloorethyl)amine,
mustine
2-deoxy-2-[[(methylnitrosamino)- carbonyl]amino]D-glucopyranoside

Strontiumchromaat

Styreen
Styreenoxide
Sulfallaat

2B

2B
2B

zie:Chroom
(VI) verbindingen

2-chloor-2-propenyl(diethyldithiocarbamaat)

4C
2C
2C
2C
(....)

2B
2A
2B
2B
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[100-42-5]
[96-09-3]
[95-06-7]

1,2-benzisothiazol-3(2H)on-1,1-dioxide
5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxool
1-(2-chloorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosoureum

4.8

[51-75-2]

2B
2B

CAS-nummer

[93-76-5]
[14807-96-6]
[58-22-0]
[1746-01-6]
[127-18-4]
[62-55-5]
[139-65-1]
[23564-05-8]

[52-24-4]

Naam
T
2,4,5-T
Talk asbestachtige vezels
Testosteron
Tetrachloordibenzo-pdioxine (TCDD)
Tetrachlooretheen
Thioaceetamide
4,4’-Thiodianiline
Thiophanaat methyl 1,2fenyleenbis(iminocarbonothioyl)bis-(ethylcarbamaat)
Thiotepa

[62-56-6]
[137-26-8]

Thioureum
Thiram

[119-93-7]

o-Tolidine (+zouten)

[584-84-9]

Tolueen-2,4-diisocyanaat
(TDI)
Tolueen-2,6-diisocyanaat
o-Toluïdine
Treosulfan
Triallaat

[91-08-7]
[95-53-4
[299-75-2]
[2303-17-5]

[79-01-6]

Synoniem

Opmerking

EG

2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur

IARC

2B
1
(....)
2B
3C

2B
2B
2B

(P489)

tris(1-aziridinyl)fosfinesulfide

2A

bis(dimethylthiocarbamoyl)disulfide
3,3’-dimethyl[1,1’-bifenyl]4,4’-diamine

3C

2B
3

2C

2B

4C

2B

4C

2B
2B
1

o-aminomethylbenzeen
bis(1-methylethyl)thiocarbamaat-S-(2,3,3trichloor-2-propenyl)-ester

(P189)

Trichlooretheen

3C

3

[88-06-2]
[98-07-7]
[2431-50-7]
[52-68-6]

2,4,6-Trichloorfenol
Trichloortolueen
2,3,4-Trichloor-1-buteen
Trichlorfon

3C
(C081)
(C100)

2B

[126-72-7]

Tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
Trp-P-1
Trp-P-2
Trypan blue

[62450-06-0]
[62450-07-1]
[72-57-1]

[66-75-1]

U
Uracil mosterd

[51-79-6]

Urethaan

[593-60-2]
[75-01-4]
[..]

[81-81-2]

(2,2,2-trichloor-1-hydroxyethyl)- dimethylfosfonaat

3
2A
2B
2B
2B

uramustine; 5-(bis-(2-chloorethyl)amino)uracil
ethylcarbamaat

2B
2C

V
Vinylbromide
Vinylchloride
chlooretheen
Vinylcyclohexaandi-epoxide

1C
(....)

W
Warfarin

4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2H-1-benzopyran2-on

(P196)

zink(ethyleenbis[dithiocarbamaat])

(P503)

2B

2A
1

X
Y

[12122-67-7]

Z
Zineb

[39413-47-3]

Zinkberylliumsilicaat

[49663-84-5]

Zinktetrahydroxychromaat

[13530-65-9]

Zinkchromaat

4.8

[137-30-4]
[75-15-0]

Ziram
Zwavelkoolstof

zie: Beryllium
verbindingen
zie:Chroom
(VI) verbindingen
zie:Chroom
(VI) verbindingen
zinkbis(dimethyldithiocarbamaat)
koolstofdisulfide

3
2B
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Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

Polycyclische aromatische
koolwaterstof
Acenafteen
Acenaftyleen
Antraceen
Benzo(a)antraceen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(j)fluorantheen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(b)fluoreen
Benzo(a)pyreen
Benzo(e)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Chryseen*
Coroneen
Dibenzo(a,h)acridine
Dibenzo(a,h)antraceen
Dibenzo(a,j)antraceen
7H-dibenzo-(c,g)carbazool
Dibenzo(a,e)pyreen
Dibenzo(a,h)pyreen
Dibenzo(a,i)pyreen
Dibenzo(a,l)pyreen
3,6-dimethyl-fenantreen
Fenantreen
Fluorantheen
Fluoreen
Indeno(1,2,3-c,d)
pyreen 1)
3-methyl-cholantreen
5-methyl-chryseen
Naftaleen
Pyreen

EG/IARC

2C/2A
2C/2B
2C/2B
2C/2B
2C/2A

…/2B
2C/2A
ja
…/2B
/2B
/2B
/2B
/2B
ja
ja

/2B

NVN2816

Opmerkingen

ja
ja
ja

e
e
le
le
be

ja

ble

ja
ja
ja
ja
ja

ble

ja

e

ble
le

le
ja

ble

ja

e
ble

ja

l
e

.../2B

* In criteriadocument PAK aangeduid als carcinogeen (RIVM rapport
758474007).

De cursief weergegeven verbindingen zijn carcinogeen
volgens bijlage A van de Registratieverplichting voor
Gevaarlijke Stoffen, module A5 van het Arbo-informatiesysteem Toxische stoffen, november 1991.
Verklaring verwijzingstekens bij opmerkingen:
b = PAK’s volgens Borneff
l = PAK’s volgens Leidraad bodemsanering 1988
e = PAK’s volgens EPA
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Methodieken integrale afweging
Inleiding
Er bestaan verschillende methoden om de milieubelasting van een proces of product te inventariseren.
De methoden die hier worden toegelicht zijn gekozen
op basis van operationaliteit en toepasbaarheid binnen
bedrijven.
Er zijn drie soorten beoordelingsmethoden te onderscheiden.
• Als eerste is dat een methode om de kosten van
milieumaatregelen op een gestandaardiseerde wijze
te bepalen: de  methode.
• Daarnaast zijn er methoden die de vermeden milieubelasting bepalen in de vorm van een getal, of een
score, maar die deze niet uitdrukken in een geldbedrag (niet gemonetariseerd resultaat).
• De derde groep zijn methoden die de uiteindelijk
vermeden milieubelasting wel uitdrukken in een
geldbedrag (gemonetariseerd resultaat).
Wanneer de vermeden milieubelasting in een geldbedrag wordt uitgedrukt en dit wordt vergeleken met
de kosten van de milieumaatregel is de -methodiek
vergelijkbaar met een kosten-baten analyse. Kostenbaten analyses in het milieubeleid worden in Europa
steeds meer gebruikt.
Een maatregel zou in principe doorgang vinden
wanneer de kosten-effectiviteit gunstig is. Deze beoordeling van milieumaatregelen moet wel met de nodige
voorzichtigheid worden gedaan omdat kosten-baten
analyses erg gevoelig zijn voor onzekerheden. Een
kleine verandering in de aannames over o.a. rente standen en schaduwprijzen kan het resultaat zeer sterk
beïnvloeden.
In de omschrijvingen wordt de opbouw van de
verschillende methodieken in grote lijnen besproken.
Verder wordt aangegeven waar de methodes van
elkaar verschillen. Voor een volledige beschrijving van
de methodieken wordt verwezen naar de referenties.

1

Berekening kosten

2

Niet gemonetariseerde
methoden voor afweging

De volgende methoden vergelijken de milieueffecten
volgens een bepaalde weging. Hierbij zijn de kosten
van maatregelen voor de vergunninghouder niet apart
in beeld gebracht.
CML methode

De -methodiek is bedoeld voor het vergelijken van
producten of het ontwerpen van milieuvriendelijkere
producten. Volgens de -methodiek gaat de berekening van de potentiële invloed van een product of
productieproces in grote lijnen in de volgende fasen:
 inventarisatie emissies
 berekening effect op een bepaald milieuthema
 (weging tussen de milieu-effecten)
 interpretatie
Recentelijk is de -methodiek geactualiseerd.
Effecten op milieuthema’s die in beschouwing
genomen kunnen worden zijn:
• depletion of abiotic resources 
• impacts of land use
• climate change
• stratospheric ozone depletion
• human toxicity
• ecotoxicity
• photo-oxidant formation
• acidification
• eutrophication
• impacts of ionising radiation
• odour
• noise
• waste heat
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De ‘methodiek kosteneffectiviteit’ maakt een eenduidige berekening mogelijk van de kosteneffectiviteit van
nageschakelde milieumaatregelen in de industrie. In
principe voldoet de methodiek ook in het geval van
procesgeïntegreerde maatregelen, waarbij echter geldt
dat de methodiek noch de indicatieve referentiewaarden uitgebreid getoetst zijn bij dit soort maatregelen.

Deze methode is een standaardwerkwijze voor het
berekenen van kosten van milieumaatregelen op
bedrijfsniveau. Door de gestandaardiseerde werkwijze
is het resultaat onafhankelijk van de interne kosten die
door een bedrijf zelf worden berekend. De methode is
vooral van belang bij het vergelijken van de berekende
kosteneffectiviteit met de indicatieve referentiewaarden
(zie NeR §.. en bijlage .) en bij een onderlinge
vergelijking van maatregelen.

4.9

KE, de kosteneffectiviteit van milieumaatregelen

De methodiek kosteneffectiviteit en de bijbehorende
indicatieve referentiewaarden voor kosteneffectiviteit
zijn hulpmiddelen bij de vergunningverlening. De
uitkomsten dienen met de nodige voorzichtigheid te
worden gebruikt.

1

Beoordeling op al deze milieuthema’s is niet even ver
ontwikkeld. Zo zijn er weinig karakterisatiefactoren
bekend voor sommige milieuthema’s, o.a. ‘odour’ en
‘waste heat’.
De karakterisatiefactoren worden berekend aan de
hand van modellen die uitgaan van Europese gemiddelden. Het model voor de thema’s humane en ecotoxiciteit bevat bijvoorbeeld informatie over de verspreiding van een stof in het gemiddelde Europese milieu
(afhankelijk van de afbreekbaarheid en oplosbaarheid
van de stof ), over mogelijke blootstellingroutes voor de
mens en over de toxiciteit van de stof voor ecosystemen
en de mens.
In de -methodiek wordt weging tussen de thema’s
als optionele stap gezien. Volgens -normen (
) is weging tussen de thema’s niet toegestaan
wanneer een  wordt gebruikt voor vergelijkend
onderzoek in een publiek debat. Wanneer toch gewogen gaat worden tussen de milieuthema’s moet dit bij
voorkeur met een complete, nationaal of internationaal
aanvaarde set van weegfactoren worden gedaan. Zolang
dergelijke sets van weegfactoren niet bestaan moet er
worden gewerkt met een case afhankelijke set van
weegfactoren. Aanwijzingen voor het opstellen van een
set van weegfactoren staan in de handleiding.
Voordeel van de -methodiek is dat deze de state-ofthe-art op  gebied beschrijft en de techniek van 
inbedt in procedurele regels. Deze regels zijn in het
verleden vaak veronachtzaamd. De -methodiek is
zeer uitgebreid beschreven in een praktisch handboek.
Het voordeel van de -methodiek is tegelijkertijd
zijn nadeel. De -methodiek is geschikt voor het
maken van complexe analyses maar minder geschikt
voor een snelle screening van milieumaatregelen.
Toepassen van de -methodiek betekent het maken
van heel veel methodische keuzes. Zo zal bijvoorbeeld
het ontbreken van een algemeen aanvaarde set weegfactoren voor alle combinaties van milieu-effecten als een
probleem worden ervaren. Een beschrijving van de
complete methodiek inclusief software tools is vrij
beschikbaar op de website van het 
(http://www.leidenuniv.nl/cml/lca/index.html).
Waarschijnlijk zullen de karakteriseringsfactoren in de
toekomst weer worden geactualiseerd.
VNCI methode

4.9

De -methode (, ) is een iets vereenvoudigde versie van de nieuwe -methode, specifiek
gericht op het zichtbaar maken van de milieueffecten
van emissies van chemische bedrijven. De methode is
bedoeld om milieurapportages inzichtelijker te maken
en niet zozeer als een methode voor de prioritering van
milieumaatregelen.

De berekening van het potentiële milieueffect van een
vestiging gaat in grote lijnen via de volgende stappen:
 inventarisatie emissies;
 berekening effect op een bepaald milieuthema;
 weging tussen de verschillende thema’s.
Zeven milieuthema’s worden in beschouwing genomen, te weten: Klimaatverandering, aantasting van de
ozonlaag, verzuring, fotochemische oxidantvorming,
humane toxiciteit, ecotoxiciteit en vermesting. Eventueel worden in een later stadium nog milieuthema’s
toegevoegd. Emissies naar de bodem zijn niet meegenomen omdat deze behoudens calamiteiten niet voorkomen in de chemische industrie. Daarom is deze
methode minder geschikt voor ketenanalyse of bedrijfstakken waar emissies naar de bodem (nog) wel voorkomen.
Na de inventarisatie van de emissies wordt stap  uitgevoerd door het vermenigvuldigen van de omvang van
de emissie met een weegfactor. De weging tussen de
thema’s wordt niet kwantitatief gedaan.
De milieukengetallen in de -methode zijn dezelfde
als de karakteriseringsfactoren in de -methode. Een
volledige beschrijving van de methodiek is te vinden in
het rapport ‘Handleiding milieuthemakentallen voor
de chemische industrie’. Dit rapport is te bestellen bij
de  (http://www.vnci.nl).
Eco-indicator 99 methode

De -Indicator methodiek is bedoeld voor het vergelijken van producten of het ontwerpen van meer
milieuvriendelijke producten. De opzet van de ecoindicator methode verschilt behoorlijk van de
/,  en  methode. Centraal in deze
methode staat het gegeven dat de waardebepaling van
de emissies of de effecten op een milieuthema de meest
controversiële stap is in een  procedure. De ecoindicator methode is zo ontwikkeld dat de stap van de
waardebepaling zo makkelijk mogelijk verricht kan
worden. Dit is gedaan door het aantal thema’s dat
tegenover elkaar moet worden afgewogen zo klein
mogelijk te maken en door de te wegen thema’s zo
concreet mogelijk te maken.
Vanuit deze randvoorwaarde is men gekomen tot drie
thema’s die uiteindelijk tegenover elkaar kunnen
worden afgewogen, nl:
• Menselijke gezondheid;
• Ecosysteem kwaliteit;
• Natuurlijke hulpbronnen.
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In de eco-indicator methode worden vier methoden
gebruikt om de emissies te relateren aan potentiële
schade aan de drie eind thema’s.
a Berekening van schade aan de menselijke gezondheid
De berekening van schade aan de menselijke gezondheid gaat in vier stappen:
 berekening verspreiding, waarbij de emissie wordt
gerelateerd aan een milieuconcentratie;
 berekening dosis, waarbij een (tijdelijke) milieuconcentratie wordt gerelateerd aan een dosis;
 berekening effect, waarbij de dosis wordt gebruikt
voor het berekenen van effecten op de gezondheid
zoals: longproblemen, kans op kanker (type);
 berekening schade, waarbij de effecten worden
omgerekend naar ‘years lived disabled’() en
‘years life lost’ ().
b Berekening van schade aan de kwaliteit van het
ecosysteem
De berekening van de schade aan de kwaliteit van
het ecosysteem gebeurt met twee methoden:
De invloed van de emissie van toxische stoffen,
verzurende stoffen en nutriënten wordt in de
volgende stappen berekend:
 berekening verspreiding, waarbij emissie wordt
gerelateerd aan een milieuconcentratie;
 berekening effect, waarbij concentraties worden
gerelateerd aan toxische stress of toegenomen
nutriënt- en zuurniveaus;
 berekening schade, waarbij de effecten worden
gerelateerd aan potentieel verdwenen fracties
planten.
De tweede methode wordt gebruikt bij landgebruik
en landgebruikveranderingen. Deze worden gemodelleerd op basis van empirische gegevens over de
kwaliteit van het ecosysteem als functie van oppervlak en type landgebruik.
c Berekening van schade aan natuurlijke hulpbronnen
Schade aan natuurlijke hulpbronnen wordt in twee
stappen gemodelleerd:
 inschatting van de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen, waarbij extractie wordt gerelateerd aan
een afname van de hoeveelheid;
 berekening van de schade aan de natuurlijke hulpbronnen, waarbij een afname van de concentratie
van een natuurlijke hulpbron wordt gerelateerd
aan een toenemende inspanning die moet worden
verricht om de natuurlijke hulpbron te exploiteren.

De eco-indicator methode gaat verder dan de ,
 en distance-to-target methode. Deze methodes
gaan niet verder dan het berekenen van de effecten van
een emissie waarna (eventueel) de verschillend effecten
tegen elkaar worden afgewogen. Dit zijn zogenaamde
mid-point methoden; de eco-indicator methodiek is
een end-point methodiek.
Een probleem bij de eco-indicator  methode is dat
bij het modelleren van de milieu-effecten naar schade
er maar enkele schademechanismen gebruikt worden.
In de vertaling van een milieu-effect naar schade gaat
veel informatie verloren. Tevens wordt door het zeer
gebrekkig berekenen van de schade impliciet een
weging tussen de categorieën gemaakt omdat het doorberekenen van het ene milieu-effect naar milieuschade
veel vollediger is dan het van een ander milieu-effect.
Een complete beschrijving van de eco-indicator methodiek is te ‘downloaden’ van de website van Pré Consultants (http://www.pre.nl/eco-indicator/default.htm).
Pré Con-sultants levert tegen betaling ook software
tools en  gegevens.

3

Gemonetariseerde
methoden

Schaduwprijzen methodiek

De Schaduwprijzen methodiek (Wit et al., ) is
specifiek ontwikkeld voor de prioritering van milieumaatregelen binnen bedrijven (in de oorspronkelijke
publicatie wordt het schaduwprijzen prioriteringsmethodiek genoemd). De hele methodiek omvat zowel
het bepalen van het milieu-effect van een maatregel als
wel het bedrijfseconomisch effect van een maatregel en
de daaruit volgende prioritering op basis van de
kosteneffectiviteit en andere vereisten zoals wettelijke
vereisten en technische beperkingen. Omdat in dit
project maar één manier van het berekenen van de
bedrijfseconomische effecten wordt gebruikt zal alleen
de methode van bepalen van de milieu-effecten in
beschouwing worden genomen.
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Resultaat van deze berekeningen is een getal voor de
schade aan natuurlijke hulpbronnen, schade aan
ecosystemen en schade aan de menselijke gezondheid.
In deze methodiek zijn nog zeer grote lacunes in het
vertalen van de effecten op een milieuthema naar
schade aan de ‘safe guard subjects’.
In de praktijk wordt de schade aan een ‘safeguard
subject’ per emissie uitgedrukt in één getal;  voor
schade aan de menselijke gezondheid,  en  voor
schade aan de kwaliteit van het ecosysteem.

Voor de schade aan natuurlijke hulpbronnen wordt
‘surplus energy’ in  per kg extracted material
gebruikt.
De schade veroorzaakt door één emissie aan een ‘safeguard subject’ wordt berekend door de emissie in kilogrammen stof te vermenigvuldigen met zijn karakterisatiefactoren, zodat uiteindelijk de totale score op de
drie ‘safeguard subjects’ kan worden berekend.
In een laatste stap moeten deze drie categorieën
worden genormaliseerd en tegenover elkaar afgewogen.
Het afwegen van de drie verschillende schade categorieën kan worden gedaan met behulp van een panel
procedure. Er zijn standaard weegfactoren beschikbaar
die zijn verkregen met een dergelijke panel procedure.
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Doel bij het bepalen van het milieu-effect is om het
totale milieu-effect gedurende de hele levensduur van
een maatregel uit te drukken in één getal: de totale
netto milieubaten.

Voor de bepaling van de schaduwprijzen zijn de
Nederlandse milieudoelen gebruikt. De schaduwprijzen gelden daarom alleen voor Nederland. Omdat in
stap  het effect van alle interventies op alle milieuthema’s in één eenheid (geld) is uitgedrukt kunnen in
stap  de onderlinge milieueffecten worden vergeleken.
In deze laatste stap worden de financieel gewaardeerde
jaarlijkse milieueffecten opgeteld en uitgedrukt in de
milieubaten van een maatregel.

De totale netto milieubaten worden vastgesteld in vier
stappen:
 inventarisatie van de jaarlijkse emissievermindering;
 bepalen van de jaarlijkse effect score per thema van
de emissies;
 financiële waardering van de jaarlijkse milieu-effecten;
 bepalen van de totale netto milieubaten.

Voor het berekenen van het effect van een emissie op
één van de bovenstaande thema’s wordt gebruikt
gemaakt van equivalentiefactoren. Deze equivalentiefactoren kunnen dezelfde equivalentiefactoren zijn
zoals deze gebruikt zijn in de verouderde  methodiek. De Schaduwprijzen-methodiek verschilt tot en
met stap  dus niet van de -methode. Het toekennen van gewicht aan een bepaald effect op een
thema is bij de Schaduwprijzen-methodiek verschillend
van de -methode.

4.9

De schaduwprijs geeft de marktprijs weer die waarschijnlijk zou ontstaan indien er voor het milieu een
markt van vraag en aanbod zou bestaan. De schaduwprijzen zijn gebaseerd op de kosten van maatregelen die
zouden moeten worden getroffen om de door de overheid vastgestelde milieudoelstellingen te halen. Een
schaduwprijs wordt voor ieder milieueffect apart vastgesteld. De schaduwprijs wordt bepaald door de duurste maatregelen die minimaal noodzakelijk zijn (de
marginale preventiekosten) om de overheidsdoelstelling te bereiken. De afleiding van de schaduwprijs
afhankelijk van een door de overheid opgelegd milieudoel is schematisch weergegeven in figuur 

Figuur 1

kosten per emissie

Na de inventarisatie, stap , moeten de emissies
vertaald worden naar een effect op een bepaald milieuthema. Milieuthema’s die in beschouwing worden
genomen zijn:
• veiligheidsrisico’s
• versterkt broeikaseffect
• ozondepletie
• verzuring
• fotochemische oxidant vorming
• verspreiding toxische stoffen
• vermesting
• verwijdering van finaal vast afval
• verstoring door geluid en geur
• bodemschade

Schaduwprijzen zijn verkrijgbaar voor zover deze zijn
voortgekomen uit projecten die zijn uitgevoerd door
-Delft (http://www.ce.nl) voor opdrachtgevers. Het
up-to-date houden van de schaduwprijzen is afhankelijk van projecten waarin het noodzakelijk is om
nieuwe schaduwprijzen te berekenen.

schaduwprijs

0

milieudoel

emissie

Berekening van de schaduwprijs van een emissie
uitgaande van een milieudoel en de kosten van de
maatregelen om de emissie te voorkomen.

NeR april 2003
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Overzicht beschikbare factsheets
KWS2000
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Oplosmiddelarme verfprodukten op steenachtige ondergronden in de bouw, uitgezonderd
vloeren (Bouwsector ).
Puntbronnen met meer dan , gewichtsprocent
vluchtige organische stoffen (Chemische industrie ).
Efficiënte seals voor uitwendig drijvende daken
(Raffinaderijen en terminals, Chemische industrie ).
Puntbronnen met een concentratie tussen ,
en , gewichtsprocent vluchtige organische stoffen (Chemische industrie ).
Alternatieve middelen voor het industrieel reinigen en ontvetten van oppervlakken (Metaalindustrie ).
Een set van zes factsheets onder de naam ‘Dampverwerking bij Benzinedepots’ (Benzinedepots
). De factsheets behandelen de volgende
technieken:
• Adsorptie-absorptie;
• Condensatie;
• Condensatie-absorptie;
• Diepkoeling met vloeibare stikstof;
• Membraanscheiding;
• Thermische oxydatie.
Styreenemissies bij gebruik van Polyesterhars
(Kunststofindustrie, herziene versie ).
Inwendig drijvende dekken: constructie (Benzinedepots, Chemische industrie, Raffinaderijen
en terminals ).
Koolwaterstoffen in de autoschadeherstel- en
carrosseriebedrijven (Autospuiterijen ).
Alternatieve systemen bij industrieel reinigen en
ontvetten (Metaalindustrie ).
Alternatieve materiaalkeuze/alternatieve verfsystemen ().
Oplosmiddelarme verfsystemen voor staal/metaalconservering (herziene versie ).
Diffuse procesbronnen (Raffinaderijen en terminals ).
Lekverliezen (Chemische industrie ).
Autoreparatielakken (Autoschadeherstelbranche
).
Zorgvuldig omgaan met organische reinigingsmiddelen in de polyesterharsverwerkende industrie (Kunststofindustrie ).
’s: Performance en Controle (Benzinedepots,
Chemische industrie, Raffinaderijen en terminals ).

NeR september 2000 1
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Broncategorieën KWS2000
Voor de vetgedrukte sectoren zijn afspraken over reductie-maatregelen opgenomen in de NeR.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raffinaderijen en terminals
Benzinedepots
Op-en overslagbedrijven
Benzinetankstations
Chemische industrie
Huishoudelijke, industriële en institutionele
producten – lijmen
Huishoudelijke, industriële en institutionele
producten – overige producten
Grafische industrie
Houtverduurzaming
Rubber- en kunststofindustrie
Verwerking van sojabonen en olie- en
vethoudende zaden
Textielindustrie
Autohandel – deconserveren
Bloemenververijen
Bouw en timmerfabrieken
Staalconservering (stationair + mobiel)
Metaalindustrie – toepassing van verf
Metaalindustrie – reinigen en ontvetten
Autospuiterijen
Houten-meubelindustrie en interieurbouw
Overige bronnen:
– winning van aardolie en winningen en distributie
van aardgas
– chemische wasserijen
– bakkerijen
– productie van zelfklevende materialen
– tectyleerbedrijven
– reinigen van tankauto’s
– leerindustrie
– ‘overige overige bronnen’

4.11
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KWS2000 sectorafspraken
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de
sectorafspraken die in het kader van  voor
activiteiten binnen inrichtingen zijn gemaakt. Deze
afspraken geven een totaaldoelstelling weer, waaraan
een individueel bedrijf in meer of minder mate zal
bijdragen.
Sector

Maatregel

Status

Bouwverven

Het verhogen van het marktaandeel oplosmiddelarme verven in
timmerfabrieken van 10% tot 30% door het overschakelen op
oplosmiddelarme producten.
Het verhogen van het marktaandeel oplosmiddelarme verven in
timmerfabrieken van 30% tot 70% door het verder overschakelen op
oplosmiddelarme producten.
Het vergroten van het marktaandeel oplosmiddelarme verven en lakken van
28% tot 60% door het verder overschakelen op oplosmiddelarme producten
(incl. poedercoatings). Dit percentage heeft betrekking op de totale
hoeveelheid industrieel verwerkte verf, voor zover deze in de VVVFstatistieken voorkomt.

zeker

Metaal

Het vergroten van het marktaandeel oplosmiddelarme verven en lakken van
60% tot 80% door het verder overschakelen op oplosmiddelarme producten
(incl. poedercoatings). Dit percentage heeft betrekking op de totale
hoeveelheid industrieel verwerkte verf, voor zover deze in de VVVFstatistieken voorkomt.
Staalconservering
Het vergroten van het marktaandeel van oplosmiddelarme conserveringssystemen van 8% tot 40% door het verder overschakelen naar oplosmiddelarme producten.
Het vergroten van het marktaandeel van oplosmiddelarme conserveringssystemen van 40% tot 70% door het verder overschakelen naar oplosmiddelarme producten.
Autospuiterijen
Het verhogen van het marktaandeel van oplosmiddelarme verven en lakken
in de autoschadeherstelmarkt (inclusief carrosseriebedrijven) van 10% van
30% door het overschakelen van oplosmiddelhoudende verven en lakken
naar oplosmiddelarme verven en lakken.
Het verhogen van het marktaandeel van oplosmiddelarme verven en lakken
in de autoschadeherstelmarkt (inclusief carrosseriebedrijven) van 30% van
70% door het verder overschakelen van oplosmiddelhoudende verven en
lakken naar oplosmiddelarme verven en lakken.
Houten-meubelHet realiseren van een emissiereductie van 25% door het verder overindustrie en
schakelen van oplosmiddelhoudende verf- en laksystemen naar oplosmiddelinterieurbouw
arme verf- en laksystemen.
Het realiseren van een extra emissiereductie van 30% door het verder
overschakelen van oplosmiddelhoudende verf- en laksystemen naar oplosmiddelarme verf- en laksystemen.
Reinigen en ontvetten Het bereiken van een emissiereductie van 50% in het jaar 2000 ten
in de metalektroopzichte van het emissieniveau van 1988 door overschakeling op waterige
industrie
reinigingssystemen.
Het bereiken van een emissiereductie van 20% ten opzichte van het
emissieniveau van 1988 door verdere overschakeling op waterige
reinigingssystemen.

voorwaardelijk

zeker

voorwaardelijk

zeker

voorwaardelijk

zeker

voorwaardelijk

zeker

voorwaardelijk

zeker

voorwaardelijk
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Beschrijving van de methodiek
kosteneffectiviteit
4.13.1 De methodiek
4.13.1.1

Inleiding

De essentie van de methodiek kosteneffectiviteit is de
standaardisatie van de berekening van kosten en effecten van milieumaatregelen, onafhankelijk van de
interne kosten die door een bedrijf zelf worden berekend. De methode heeft zijn waarde voornamelijk in
een vergelijking van berekende kosteneffectiviteit met
het referentiekader en in een onderlinge vergelijking
van maatregelen.
De methodiek op basis waarvan de kosteneffectiviteit
wordt berekend, wordt weergegeven in het schema in
figuur . In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op diverse aspecten in dit schema.
De methodiek is in eerste instantie ontwikkeld om
kosteneffectiviteit te berekenen van ‘nageschakelde’
maatregelen voor bestrijding van -, stof-, x en
 -emissies naar de lucht.
De berekening wordt uitgevoerd op basis van een
verkennend ontwerp van een geselecteerde maatregel.
Het verkennend ontwerp moet alle informatie leveren
die benodigd is voor de kosteneffectiviteitsberekening.
Bij het verkennend ontwerp wordt in beginsel uitgegaan van maatregelen die de knelpunten met de (niet
wettelijke) richtlijnen op het gebied van stand der techniek kunnen oplossen. Het verkennend ontwerp wordt
in principe door het bedrijf aangeleverd en getoetst
door het bevoegd gezag. De berekening van de kosteneffectiviteit kan zowel door bedrijf als vergunningverlener worden uitgevoerd. De kosten in een verkennend
ontwerp kunnen eventueel ook volgen uit een eigen
berekening van een vergunningverlener.
Voor bijzondere situaties die niet worden beschreven in
de methode wordt verwezen naar §.. van deze
bijlage.
4.13.1.2

Rentevoet en afschrijving

4.13.1.3

Afschrijvingsmethodiek

Afschrijvingstermijn

In de methodiek worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
•  jaar voor het elektromechanische deel van de
milieu-investering;
•  jaar voor het bouwkundig deel van de milieuinvestering.
Onder het elektromechanische deel wordt alle apparatuur verstaan, compleet met instrumentatie en dergelijke. Onder het bouwkundige deel worden vaak de
hallen, loodsen, funderingen, leidingbruggen en dergelijke verstaan. De reden dat deze bouwkundige investeringen over een langere termijn worden afgeschreven is
dat de levensduur veelal langer is dan  jaar en dat
deze voorzieningen ook bruikbaar blijven als de
huidige apparatuur wordt vervangen. Echter, in praktijk zijn (delen van) de bouwkundige investeringen
toch installatiespecifiek en moeten worden verwijderd
als de apparatuur is afgeschreven, wordt ontmanteld en
niet meer wordt vervangen. Indien dit wordt voorzien,
dan moeten deze installatiespecifieke bouwkundige
voorzieningen worden gerekend tot het elektromechanische gedeelte en dus worden afgeschreven over 
jaar.
4.13.1.5

Berekening annuïteit

De annuïteit is de factor die uitdrukt wat de jaarlijkse
kosten zijn van een eenmalige investering. De annuïteit
wordt berekend uit rente plus afschrijving volgens:
i*( + i)n
Annuïteit =
( + i)n-
waarin i de rentevoet is (dimensieloos) en n de afschrijvingstermijn (in jaar). Voor een rentevoet van 
procent (i = ,) is de annuïteit bij een afschrijvingstermijn van  jaar gelijk aan , en bij een afschrijvingstermijn van  jaar gelijk aan ,.
De afschrijvingstermijn vangt aan op het moment dat
de installatie in bedrijf wordt genomen. Kapitaalskosten die worden gemaakt voor dit tijdstip vallen
onder het begrip ‘bouwrente’ en maken onderdeel uit
van de eenmalige investeringen.
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In de methodiek worden investeringen op annuïtaire
wijze afgeschreven. In principe kan op twee manieren
worden afgeschreven; op lineaire en op annuïtaire
wijze. In werkelijkheid worden investeringen vaak op

4.13.1.4

4.13

Het resultaat van een kostenberekening is sterk afhankelijk van de gehanteerde rentevoet. In deze methodiek
is gekozen voor een vaste rentevoet. De vaste rentevoet
is gesteld op %. Deze % is een compromis tussen
de nominale kapitaalmarktrente en de interne rentevoet die door bedrijven wordt gehanteerd (‘return on
investment’).

lineaire wijze afgeschreven. De annuïtaire afschrijvingsmethode heeft echter als voordeel dat constante jaarkosten worden verkregen zodat de methodiek eenvoudiger te hanteren is.

1

Figuur 1 Methodiek kosteneffectiviteit

a Kosten
• Aanschaffingsprijs
• Bijkomende investeringen
• Eenmalige investeringen
• Kapitaalvernietiging door desinvesteringen

+

Totale investeringen* annuïteit (= 0.163)

= Kapitaalskosten

• Bouwkundige investeringen* annuïteitbouwk (= 0.110)

= Bouwkundige kapitaalkosten

• Onderhoud
• Bediening
• Overige vaste operationele kosten

+

Totale vaste operationele kosten

= Vaste operationele kosten

• Utilities (gas, elektriciteit, water, stoom etc.)
• Reststoffenverwerking/lozingsheffingen
• Overige variabele operationele kosten

+

Totale variabele operationele kosten

= Variabele operationele kosten

+

= Totale bruto jaarlijkse kosten
• Opbrengsten en besparingen

= Opbrengsten en besparingen

–

= Totale netto jaarlijkse kosten
b Effecten
• Jaarlijkse ongereinigde vracht

= Jaarlijkse ongereinigde vracht

• Jaarlijkse restemissie
• Jaarlijkse emissies tijdens storingen
• Jaarlijkse emissies tijdens onderhoud

+

Totale jaarlijkse restemissie

= Totale jaarlijkse restemissie

–

= Totale jaarlijkse emissiereductie
c Kosteneffectiviteit
• Kosteneffectiviteit

=

Totale netto jaarlijkse kosten
Totale jaarlijkse emissiereductie

Default waarden*:
Som bijkomende en eenmalige investeringen*: 30–250% van aanschaffingsprijs (zie tabel 1)
Eenmalige investeringen*: 25% van aanschaffingsprijs
Vaste operationele kosten*: 3–5% van de aanschaffingsprijs en bijkomende investeringen
Utility-prijzen: Uit DACE-prijzenboekje (24)
Tijdsduur storingen en onderhoud: 2% van de bedrijfstijd

* Het verdient de voorkeur om bijkomende en eenmalige investeringskosten en vaste operationele kosten uit het verkennend
ontwerp af te leiden. Alleen indien het verkennend ontwerp niet genoeg houvast biedt, kan met de default-waarden worden
gewerkt.

4.13.2 Definitie en toelichting van
de begrippen

4.13

4.13.2.1

Aanschaffingsprijs
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De prijs die wordt betaald aan de leverancier van de
techniek of leveranciers van onderdelen daarvan.
Indien een maatregel nog niet gerealiseerd is, wordt de
aanschaffingsprijs tezamen met de andere investeringen
en de operationele kosten berekend in een ‘cost engineering’-studie. In een dergelijke studie wordt,
uitgaande van een probleem, de apparatuur gedimensioneerd en worden vervolgens de kosten berekend.

4.13.2.2

Bijkomende en eenmalige
investeringen

Bijkomende investeringen zijn extra kosten die
gemaakt worden om de voorzieningen in het proces in
te bouwen. Hieronder worden allerlei soorten ‘hardware’ verstaan: instrumentatie, elektrische aansluitingen en voorzieningen, voorzieningen voor overige utilities, leidingwerk, afgaskanalen, schoorsteen, isolatie en
montage.
Ook de installatiespecifieke bouwkundige investeringen vallen in deze methodiek onder de bijkomende
investeringen. De bijkomende investeringen zijn voor

2

een deel situatiespecifiek en afhankelijk van het gemak
waarmee de techniek kan worden ingebouwd. De
bijkomende investeringen mogen alleen betrekking
hebben op de milieumaatregel.
Eenmalige investeringen zijn de overige kosten die
benodigd zijn om de installatie in werking te brengen.
Hieronder vallen onder meer de ‘engineering’-kosten
(met inbegrip van ontwerp en directievoering tijdens
de bouw), leges en onderzoekskosten voor vergunningprocedures, bouwrente, notariskosten, ‘start-up’-kosten
en incidentele operationele kosten in het eerste jaar.
In de praktijk zijn bijkomende investeringen moeilijk
te voorspellen, terwijl ze de kosteneffectiviteit significant kunnen beïnvloeden. De som van de bijkomende
en eenmalige investeringen varieert in de praktijk
tussen de  en % van de aanschaffingsprijs. Dit
percentage wordt voornamelijk bepaald door de mate
waarin de bestaande apparatuur en overige voorzieningen (bijvoorbeeld gebouwen) dienen te worden aangepast aan de nageschakelde techniek en de complexiteit
van de installatie (meet- en regelapparatuur e.d.).
Tabel  geeft een mogelijke indicatie die kan worden
gehanteerd indien het verkennend ontwerp onvoldoende betrouwbaarheid geeft.
Tabel 1

Overzicht van bijkomende en eenmalige
investeringen in representatieve situaties

Nieuwe/bestaande Complexe/eenvoudige
situatie*
situatie**

Bijdrage bijkomende
kosten t.o.v. de
basiskosten*** (%)

Nieuw
Nieuw
Bestaand
Bestaand

+
+
+
+

*

Eenvoudig
Complex
Eenvoudig
Complex

30
50
50
100

– 50
– 100
– 100
– 250

Aanname: Nieuwbouw betekent relatief lage kosten voor procesaanpassingen, bouwkundige voorzieningen en afgaskanalen (inclusief
ventilatoren en schoorsteen)

** Aanname: Een complexe situatie betekent relatief hoge kosten voor
studie, voorbereiding, engineering, bouw- en montagetoezicht, opstart,
instrumentatie en elektrotechnische voorzieningen.
*** Het betreft feitelijk de som van de bijkomende en eenmalige investeringen als fractie van de aanschaffingsprijs

4.13.2.3

Kapitaalvernietiging door
desinvesteringen

Het nog niet afgeschreven deel van een niet
milieu-investering

Ouderdom
(jaar)

Nog niet afgeschreven deel
(als deel van de totale investeringen)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.939
0.870
0.794
0.710
0.618
0.517
0.405
0.283
0.148
0

4.13.2.4

Bouwkundige investeringen

Onder bouwkundige investeringen verstaat men
hallen, loodsen, bijgebouwen, funderingen, leidingbruggen en dergelijke, voor zover ze niet installatiespecifiek zijn. Installatiespecifieke bouwkundige investeringen vallen onder de bijkomende investeringen.
4.13.2.5

Vaste operationele kosten

Dit zijn voornamelijk de onderhouds- en bedieningskosten (inclusief overhead) en verzekeringen.
4.13.2.6

Variabele operationele kosten

Aanbods- en concentratieafhankelijke kosten zoals:
hulpstoffen, utilities, reststofverwerking. De variabele
kosten worden geëxtrapoleerd naar de maximaal
vergunde bedrijfstijd en capaciteit. Omdat in deze
methodiek wordt uitgegaan van de kosten van een
milieuvoorziening, houdt dit in dat zoveel mogelijk
standaardtarieven worden gebruikt voor utilities als
gegeven in de jaarlijkse uitgave van  ().
4.13.2.7

Opbrengsten en besparingen

Hieronder vallen de vermeden uitgaven door het in
gebruik nemen van de maatregel, zoals: vermeden
milieuheffingen, vermeden veiligheidsmaatregelen,
vermeden onderhoud, vermeden gebruik van grondof hulpstoffen. Daarnaast kunnen bijproducten een
opbrengst leveren, bijvoorbeeld stoom bij naverbranding en gips of zwavel(zuur) uit ontzwavelingsinstallaties.
4.13.2.8

Ongereinigde vracht

De emissie in kg/jaar wanneer een maatregel niet geïmplementeerd zou worden. Deze emissie wordt geëxtrapoleerd naar de maximaal vergunde bedrijfstijd en
capaciteit omdat het ontwerp van de emissiebeperkende techniek hierop gebaseerd zal zijn.
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In het geval dat een maatregel reeds is gerealiseerd, kan
deze emissie worden gekwantificeerd, bijvoorbeeld op
basis van:
• De emissie voordat de maatregel werd gerealiseerd,
indien deze bekend is uit bijvoorbeeld metingen en
de procesvoering en sindsdien niet veel is veranderd.
• De massastroom voor de emissiebeperkende maatregel indien deze bekend is.

4.13

Wanneer procesapparatuur of delen daarvan door de
milieumaatregel overbodig worden kan dit leiden tot
kapitaalvernietiging door desinvesteringen. De kapitaalvernietiging is gelijk aan de restwaarde van het
voortijdig afgeschreven materiaal. Dit geldt overigens
alleen voor niet-milieu-investeringen. Voortijdige
afschrijving van milieu-investeringen wordt behandeld
in §....
De totale investeringen (som van aanschaffingsprijs,
bijkomende investeringen en eenmalige investeringen)
en de ouderdom van de voortijdig af te schrijven kapitaalgoederen dient te worden achterhaald. Indien de
investering ouder is dan  jaar, zijn de desinvesteringen gelijk aan nul. Indien de kapitaalgoederen jonger
zijn dan  jaar, wordt de kapitaalvernietiging door
desinvesteringen bepaald volgens tabel .

Tabel 2
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• Een massabalans. Het oplosmiddelgebruik kan
bijvoorbeeld een indicatie zijn van de -emissie
indien geen maatregel getroffen zou zijn. Het
zwavelgehalte van de brandstof kan een indicatie
geven van de ongereinigde  emissie.
• Benodigde hoeveelheid hulpchemicaliën. Zo kan de
hoeveelheid gebruikte kalk een indicatie geven van
de hoeveelheid verwijderde .
• Hoeveelheid afgescheiden reststoffen. Bijvoorbeeld
de hoeveelheid afgevangen stof.

4.13.3.2 Aanvullende en ver vangende
investeringen

In het geval dat een maatregel nog geïmplementeerd
moet worden kan de emissie zonder maatregel worden
geschat op basis van:
• Recente metingen van emissies;
• De momenteel vergunde emissies;
• Uit vergelijkbare procesinstallaties, die elders
geplaatst zijn (met of zonder emissiebeperkende
techniek);
• Vaststellen in overleg met het bedrijf (indien niet
voorhanden of bij nieuwe installaties).

Het wettelijk verankerde -beginsel (zie §..)
leidt ertoe dat periodiek moet worden nagegaan of de
eisen gesteld aan de processen en milieuvoorzieningen
nog in overeenstemming zijn met de laatste inzichten
en mogelijkheden die de ontwikkelingen van de stand
der techniek bieden.
Wanneer een bestaande milieumaatregel naar het
oordeel van het bevoegde gezag niet meer voldoet, dan
kan worden overwogen om de bestaande maatregel uit
te breiden of om deze te vervangen door een redelijke
maatregel.
In dit soort gevallen kan een marginale en een totale
kosteneffectiviteit worden berekend. De marginale
kosteneffectiviteit wordt bepaald uit de extra kosten en
de extra effecten. De totale kosteneffectiviteit kan
worden bepaald uit de totale kosten en de totale
effecten.
In figuur  worden de begrippen extra kosten en extra
effecten geïllustreerd.

4.13.2.9

Figuur 2

Extra kosten

Totale en marginale kosten en effecten van een
maatregel

Kosten

Restemissie

De emissie in kg/jaar wanneer een maatregel is geïmplementeerd. Deze emissie wordt bepaald op basis van
de vergunde restemissie bij maximaal vergunde
bedrijfstijd en capaciteit of op basis van meetresultaten
(indien deze lager zijn dan de vergunde restemissie).
Indien de productie door mag gaan bij onderhoud of
storingen van de milieumaatregel, worden de (extra)
emissies tijdens onderhoud en storingen opgeteld bij
de restemissies tijdens normaal bedrijf.
De tijdsduur van onderhoud en storingen wordt aangenomen als vastgelegd in de vergunning, of op basis van
ervaring/inschatting van de leverancier. Indien hier
niets over bekend is kan een waarde van % van de
bedrijfstijd worden aangenomen. Dit is overigens
alleen relevant als tijdens onderhoud en storingen mag
worden doorgegaan met de productie.

Basiskosten
bestaande maatregel

operationele kosten

Kosten bij uitbreiding
bestaande maatregel

kapitaalkosten

Kosten bij
vervanging

desinvesteringen

Veiligheidsmaatregelen
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Veiligheidsmaatregelen vallen in zijn algemeenheid niet
onder de noemer ‘milieumaatregel’ binnen deze
methodiek. Als veiligheidsmaatregelen echter noodzakelijk worden omdat een milieumaatregel wordt ingevoerd, worden ze wel als onderdeel van de milieumaatregel beschouwd.
Indien veiligheidsmaatregelen overbodig worden door
een milieumaatregel, kan dit voor een deel leiden tot
besparingen. Overbodig worden van nog niet afgeschreven ‘hardware’ leidt tot kapitaalvernietiging door
desinvestering. Afname van de operationele kosten van
de veiligheidsmaatregelen leidt tot besparingen.

Effecten

4.13.3.1

Extra effect

4.13.3 Rekenen in bijzondere
gevallen

Basiseffect
bestaande maatregel

Effecten bij uitbreiding
bestaande maatregel

Effecten bij
vervanging
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Bestaande maatregel
De kosten van de reeds bestaande maatregel worden
gevormd door de som van de operationele kosten en de
kapitaalskosten. Wanneer de bestaande maatregel
jonger is dan  jaar, dan kunnen de kapitaalskosten
worden berekend als het product van de annuïteit en
de oorspronkelijke investering, gecorrigeerd voor de
inflatie met behulp van de prijsindices uit het prijzenboekje (). Wanneer de bestaande maatregel
ouder is dan  jaar, zijn de kapitaalskosten van de
bestaande maatregel gelijk aan nul.
Uitbreiding bestaande maatregel
Een uitbreiding van een bestaande maatregel kan zowel
een verbetering van de bestaande maatregel betekenen
(bijv. een extra filterkamer), alsook een aanvullende
maatregel die de totale milieuprestatie voor een
bepaalde component verbetert (bijv. een doekfilter na
een cycloon). Bij een uitbreiding van een bestaande
maatregel zijn de marginale kosten gelijk aan de som
van de kapitaalskosten en de operationele kosten tengevolge van de uitbreiding van de maatregel. De marginale effecten zijn gelijk aan het effect van de uitbreiding. De marginale kosteneffectiviteit is het quotiënt
van deze twee.
De totale kosten kunnen worden berekend als de som
van de kosten van de reeds bestaande maatregel en de
kosten van de extra maatregel. De totale effecten
worden gevormd door de som van de effecten van de
bestaande en van de aanvullende maatregel. De totale
kosteneffectiviteit is het quotiënt van de totale effecten
en de totale kosten.
Vervangende maatregel
Bij een vervangende maatregel kunnen de totale kosten
worden berekend uit de som van de kapitaals- en
operationele kosten van de vervangende maatregel en
de desinvesteringen. De wijze waarop de post kapitaalvernietiging door desinvestering kan worden berekend
is beschreven in §.... De totale effecten zijn de
effecten zoals die met de vervangende maatregel
worden gerealiseerd. De totale kosteneffectiviteit is het
quotiënt van de totale kosten en de totale effecten.
De marginale kosten kunnen worden berekend als
verschil van de totale kosten van de vervangende maatregel ten opzichte van de bestaande maatregel. De
marginale effecten zijn gelijk aan het verschil tussen de
effecten van de vervangende maatregel en de effecten
van de bestaande maatregel. De marginale kosteneffectiviteit is het quotiënt van de marginale kosten en de
marginale effecten.

Werkwijze
De afweging die in het geval van een uitbreiding of
vervanging van een bestaande maatregel dient te
worden gemaakt, bestaat uit twee stappen:
. Toetsing gangbaarheid totale kosteneffectiviteit.
Een te nemen aanvullende of vervangende maatregel
wordt getoetst op gangbaarheid van de totale kosteneffectiviteit. Er wordt getoetst aan de indicatieve referentiewaarde (§..). Deze toetsing levert als conclusie
dat de totale kosteneffectiviteit van de maatregel al of
niet gangbaar is.
. Toetsing marginale kosteneffectiviteit.
Wanneer de totale kosteneffectiviteit gangbaar blijkt te
zijn, kan de maatregel vervolgens worden getoetst op
de marginale kosteneffectiviteit. Deze marginale
kosteneffectiviteit zal in de regel ongunstiger zijn dan
de totale kosteneffectiviteit. Wanneer de marginale
kosteneffectiviteit acceptabel is, wordt de maatregel als
gangbaar beschouwd.
Een acceptabele waarde voor een marginale kosteneffectiviteit is vastgesteld op , maal de indicatieve referentiewaarde (§ ..). Als extreme waarde wordt 
keer de indicatieve referentiewaarde vastgesteld. Benadrukt dient te worden dat deze waarden met de nodige
omzichtigheid moeten worden gehanteerd.
In tussenliggende gevallen kan een aantal jaren uitstel
worden verleend, waarmee het bedrijf schadeloos
wordt gesteld voor het overbodig worden van
bestaande apparatuur. Het aantal jaren uitstel is afhankelijk van de ouderdom van de bestaande maatregel en
wordt vastgesteld aan de hand van tabel . Het aantal
jaren uitstel wordt gerekend vanaf het moment dat een
maatregel als stand der techniek kan worden aangemerkt. Dit moment kan worden afgeleid van documenten waarin de stand der techniek wordt vastgelegd
(bijv. de NeR of de Europese s).
Tabel 3

Bepaling aantal jaren uitstel indien marginale KE
ligt tussen 1,5 en 4 keer de indicatieve
referentiewaarde

Ouderdom bestaande maatregel

Aantal jaren uitstel*

2
4
6
8
10
15
20+

9
7
6
5
3
1
0

4.13

* Het aantal jaren uitstel wordt gerekend vanaf het moment dat de maatregel
als stand der techniek kon worden beschouwd.
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Marginale of totale kosteneffectiviteit?
Zowel de marginale als de totale kosteneffectiviteit zijn
grootheden waarmee in de praktijk rekening moet
worden gehouden. Omdat het vermijden van een relatief kleine restemissie relatief duur is, zal de marginale
kosteneffectiviteit in veel gevallen ongunstiger zijn dan
de totale kosteneffectiviteit. Wanneer een dergelijke
maatregel wordt getoetst aan de indicatieve referentiewaarden, kan het dus voorkomen dat de marginale

kosteneffectiviteit van een maatregel niet gangbaar is,
terwijl de totale kosteneffectiviteit wel gangbaar is.
Omdat de indicatieve referentiewaarden (§..) niet
geschikt zijn voor toetsing van marginale kosteneffectiviteit is een aparte werkwijze voor uitbreiding of
vervanging van bestaande maatregelen ontwikkeld.
Deze werkwijze wordt hieronder beschreven.

5

Indien sprake is van een nieuwe milieuvoorziening is in
beginsel alleen toetsing van de totale kosteneffectiviteit
aan de indicatieve referentiewaarden aan de orde.
Echter indien de verschillen tussen verschillende
opeenvolgende opties van milieubescherming kleine
verschillen in milieuverbetering laten zien tegen grote
verschillen in kosten kan naar analogie van bestaande
situaties een extra toets aan de marginale kosteneffectiviteit zinvol zijn. Daarbij wordt uiteraard alleen
getoetst aan een referentie van  keer de indicatieve
referentiewaarde omdat uitstel geen optie is bij een
nieuw te bouwen voorziening.

4.13.3.3

Meerdere effecten

In het schema in figuur  wordt de afweging nog eens
schematisch weergegeven. Uiteindelijk wordt één van
de drie conclusies getrokken:
• De aanvullende of vervangende maatregel is gangbaar, er is geen sprake van uitstel;
• Een uitstel van de aanvullende of vervangende maatregel wordt verleend, waarmee het bedrijf schadeloos
wordt gesteld voor de kapitaalvernietiging (geldt
alleen bij bestaande installaties);
• De maatregel is niet gangbaar; vervolg van het
besluitvormingsproces als in figuur , §.. van de
hoofdstekst (.. hier is geen sprake van uitstel.)

Voor het sommeren van verschillende typen componenten worden weegfactoren geïntroduceerd. Door
deze weegfactoren wordt verdisconteerd dat emissiereductie van een kilo van component A meer waard is
dan emissiereductie van een kilo van een minder
schadelijke component B.
Het deel van de totale kosten dat aan de bestrijding van
een van de meerdere componenten moet worden
toegerekend kan worden berekend uit:

De meeste milieumaatregelen hebben meer milieueffecten dan het effect waarvoor ze zijn ontworpen en
gerealiseerd. Hoofdregel in deze methodiek is dat
alleen rekening wordt gehouden met die component
waarvoor een milieumaatregel getroffen wordt. Andere
effecten worden niet in beschouwing genomen, tenzij
een maatregel expliciet is gerealiseerd om de emissies
van meerdere componenten te reduceren. In dat geval
worden bij de berekening van de kosteneffectiviteit van
een maatregel een verdeelsleutel gehanteerd. De werkwijze wordt hieronder uitgewerkt.

QA*wfA
TKA =

* TK
QA*wfA + QB*wfB

Figuur 3

Besluitvormingsproces bij aanvullende en
vervangende investeringen

Berekening
totale KE

Totale
KE gangbaar?
(≤ ind. ref.
waarde)

nee

ja

Waarin TKA de totale kosten zijn, welke kunnen
worden toegeschreven aan de bestrijding van component A (in euro’s); TK de totale kosten van de maatregel (in euro’s); QA en QB de hoeveelheden vermeden
emissie van A, respectievelijk B (beide in kg); wfA en
wfB de weegfactoren van A respectievelijk B
(dimensieloos).
De kosteneffectiviteit voor emissiereductie van component A (in euro’s per kg) kan vervolgens worden berekend uit:

Berekening
marginale KE

TKA
KEA =
QA

ja

Marginale
KE acceptabel?
(≤1,5*ind. ref.
waarde)

nee

Maatregel
gangbaar

Marginale
KE extreem?
(≥ 4*ind. ref.
waarde)

nee

Uitstel van investering

ja
Maatregel niet
gangbaar
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De weegfactoren in deze methodiek zijn gebaseerd op
de emissiegrenswaarden als gegeven in de NeR. Bij het
vaststellen van deze grenswaarden is rekening gehouden met toxicologische en andere milieueffecten van
deze componenten. Voordeel van deze methode is dat
voor relevante emissies op deze wijze een weegfactor
valt af te leiden. In de praktijk komt het er op neer dat
als stof A een emissiegrenswaarde heeft die vier keer zo
laag is als stof B, emissiereductie van stof A vier keer zo
zwaar weegt. De dimensieloze weegfactor wf wordt
gedefinieerd als honderd gedeeld door de emissiegrenswaarde, Ceis, als geformuleerd in de NeR. Tabel  geeft
een overzicht van een aantal weegfactoren.

NeR mei 2001
6

Tabel 4

Weegfactoren

NeR-klasse

C eis
(mg/m 3 0 )

weegfactor
(dimensieloos)

C.1
C.2
C.3
stof
sA.1
sA.2
sA.3
gA.1
gA.2
gA.3
gA.4
gO.1
gO.2
gO.3
sO.1
sO.2
sO.3
SOx (als SO2)
NOx (als NO2)

0,1
1
5
10/25/50*
0,2
1
5
1
5
30
200
20
100
150
10/25/50*
10/25/50*
10/25/50*
200
200

1000
100
20
10/4/2*
500
100
20
100
20
3,3
0,5
5
1
0,6
10/4/2*
10/4/2*
10/4/2*
0,5
0,5

* afhankelijk van de massastroom en de technische mogelijkheden van
toepassing van filtrerende afscheiders.

Wanneer de uitbreiding betrekking heeft op de
opening van een nieuwe productielijn kan deze lijn
worden voorzien van een eigen milieumaatregel. In een
dergelijk geval wordt de berekening van de kosteneffectiviteit van de maatregel gebaseerd op de kosten en
effecten bij deze productielijn.
4.13.3.6

Procesgeïntegreerde maatregelen

Voor procesgeïntegreerde maatregelen is het niet
eenvoudig om de kosteneffectiviteit te bepalen. De
moeilijkheden worden hier voornamelijk veroorzaakt
doordat de afzonderlijke kosten en effecten niet goed te
kwantificeren zijn. Ook zullen de uitzonderingsregels
vaker moeten worden toegepast. Zo zal in veel gevallen
sprake zijn van niet milieuredenen om de maatregel in
te voeren of kunnen simultaan capaciteitswijzigingen
worden doorgevoerd.
In principe voldoet de hiervoor beschreven methodiek
echter ook in het geval van een procesgeïntegreerde
maatregel. Hierbij dient echter opgemerkt te worden
dat de methodiek noch de indicatieve referentiewaarden afdoende getoetst zijn bij dit soort maatregelen.

De fysische of economische achtergrond van deze wijze
van vaststellen van de weegfactoren is beperkt. Daardoor is het gebruik van de weegfactoren beperkt tot het
beantwoorden van de vraag welk deel van de kosten
gerelateerd kunnen worden aan verwijdering van
componenten A en B.
4.13.3.4

Simultaan milieueffect en ander effect

In een aantal gevallen komt het voor dat een maatregel
wordt getroffen om zowel een milieueffect als een
ander effect te bereiken. Dit andere effect kan dan
liggen op het gebied van de arbeidsomstandigheden of
de veiligheid. In een dergelijk geval kan niet de gehele
maatregel als milieumaatregel worden gezien, maar zal
een deel daarvan als - of veiligheidsmaatregel
moeten worden beschouwd.
Om de milieu-investering van het andere deel te scheiden kan een theoretische minimale - of veiligheidsmaatregel worden gedefinieerd, waarvan de
kosten kunnen worden bepaald. Dit zijn de minimale
andere kosten. Wanneer men deze minimale andere
kosten van de totale kosten aftrekt, resteren de milieukosten.
4.13.3.5

Capaciteitswijziging tijdens
implementatie van de milieumaatregel

4.13
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Een toename of afname van het werkelijke productievolume van het proces in de periode dat een maatregel wordt
getroffen heeft geen invloed op de kosteneffectiviteit, zoals
ze met deze methodiek berekend wordt. Immers, zowel de
emissie zonder als met maatregel worden geëxtrapoleerd
naar de maximaal vergunde capaciteit.
Wanneer tijdens de realisatie van de maatregel de
vergunde capaciteit wordt aangepast, heeft dit wel een
effect. In een dergelijk geval wordt zowel de ongereinigde emissie als de emissie met maatregel geëxtrapoleerd naar de capaciteit zoals in de vernieuwde vergunning is vastgelegd.
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Overzicht algemene emissie-eisen
Categorie

KlasseGrensmassaEmissie-eis
aanduiding stroom (kg/uur) [mg/m 3 o ]

Opmerking

Sommatiebepaling
van toepassing?

Totaal stof

S

–

5

niet relevant

S

–

20

S

–

50

sO

0,1

5

sO

0,1

20

sO

–

50

met filtrerende
afscheider bij vracht
> 0,2 kg/uur
als filtrerende
afscheider niet
mogelijk is bij vracht
> 0,2 kg/uur
vracht onder
0,2 kg/uur
met filtrerende
afscheider
als filtrerende
afscheider niet
mogelijk is
vracht onder
0.1 kg/uur

Anorganische stoffen sA1
stofvormig
sA2
sA3

0,25 x 10-3
2,5 x 10-3
10 x 10-3

0,05
0,5
5

Anorganische stoffen gA1
gas- of dampvormig gA2
gA3

2,5 x 10-3
15 x 10-3
150 x 10-3

0,5
3
30

gA4, SO2

2

50

gA5, NOx
gO1
gO2

2
0,1
0,5

20
50

gO3
ERS

0,5
100
20 mg TEQ/jaar 0,1 ng
TEQ/m3
0.15 x10-3
0.05 mg/m3
2.5 X 10-3
1 mg/m3

Organische stoffen
stofvormig

Organische stoffen
gas- of dampvormig

Minimalisatieverplichte stoffen

MVP1
MVP2

altijd filtrerende
afscheiders toepassen

inclusief NH3,
aparte eis HCl
bij hoge voorbelasting
rendementseis
maatregelenoverzicht
voormalige O1
voormalige O2
plus O3
uitzonderingen
geen eis in oude NeR

niet relevant

niet relevant
niet relevant
niet relevant

niet relevant
nee
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
ja

ja
ja

4.14
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4.

15 Invulling van de

minimalisatieverplichting

Zoals aangegeven in §.. zijn er stoffen die zo
(milieu)gevaarlijk zijn dat te allen tijde gestreefd moet
worden naar nulemissie van deze stoffen. Dit is de
minimalisatieverplichting. Conform het beleid dienen
vanaf  alle immissies van stoffen die onder de
minimalisatieverplichting vallen (-stoffen) op of
onder het streefwaarde) niveau te liggen. Tot die tijd
kan getoetst worden aan het maximaal toelaatbaar
risico ()-niveau, met dien verstande dat de
immissie in  op streefwaarde niveau gebracht
dient te zijn. Het bevoegd gezag dient in dergelijke
gevallen in de considerans aan te geven hoe gewaarborgd is dat de immissie in  tot streefwaarde
niveau zal zijn teruggebracht. Zie ook het kader in
§... Voor emissies van -stoffen waarvan de
uurvracht hoger is dan de grensmassastroom ()
geldt expliciet het stappenplan dat in deze paragraaf is
uitgewerkt. Daarnaast geldt voor alle -stoffen de
verplichting tot het streven naar nulemissie).
§. is een uitwerking van de minimalisatieverplichting () zoals bedoeld in §.. en §... Achtereenvolgens wordt ingegaan op de -stoffen en de
procedure voor de invulling van de minimalisatieverplichting. Deze procedure is uitgewerkt in vijf stappen. Een stroomschema aan het einde van deze paragraaf vat de stappen samen.

MVP-stoffen
De minimalisatieverplichting is van toepassing op alle stoffen die zijn ingedeeld in de klasse  ,  en .
InfoMil biedt informatie aan het bevoegd gezag over de
NeR. Recent is als onderdeel van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu () het Stoffen Expertise
Centrum () ingesteld. Het  heeft onder andere
tot taak om het bevoegd gezag te informeren over risico’s van stoffen. InfoMil kan in haar loketfunctie (front
office) voor het bevoegd gezag gebruik maken van de
expertise van het  (back office). Het bevoegd gezag
kan dus via InfoMil gebruik maken van de aanwezige
expertise bij het  ten behoeve van zijn vergunningverlening met betrekking tot stoffen.

)

In de vergunningverleningprocedure worden de vijf
stappen doorlopen. In situaties waar het stappenplan
voor het eerst wordt doorlopen, moeten de verschillende stappen uitgebreid worden uitgewerkt. Eens in
de  jaar wordt het stappenplan opnieuw door het
bedrijf doorlopen. Op deze wijze kunnen de nieuwste
inzichten en ontwikkelingen in de Stand der Techniek
gebruikt worden bij de bestrijding van emissie van stoffen die onder de minimalisatieverplichting vallen.
Hierbij dient van de dan vigerende stoffenlijst en stofgegevens te worden uitgegaan.
Stap 1

Vaststellen van de emissiesituatie
van het bedrijf

Het bedrijf dient bij het vooroverleg van de vergunningaanvraag informatie te overleggen waaruit blijkt (zie
ook §.):
• Welke stoffen geëmitteerd worden;
• Wat de emissieconcentratie en de gereinigde massastroom van de geëmitteerde stoffen is;
• Welke van de geëmitteerde stoffen zijn ingedeeld als
 stoffen;
• Wat de bestaande situatie met betrekking tot
emissiereductie is;
• Welke ontwikkelingen binnen het bedrijf van belang
zijn voor de toekomstige emissiesituatie.
)

Dit betekent dat de onderzoeksverplichting dus ook geldt voor
emissies waarvan de uurvracht onder de  blijft.
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De streefwaarde is in principe numeriek gelijk aan het verwaarloosbaar risico (), mits vastgesteld. Zie ook bijv. §.. van
Stoffen en Normen, Overzicht van belangrijke stoffen en
normen in het milieubeleid, Ministerie van , .

De invulling van de minimalisatieverplichting door het
bedrijf verloopt in vijf stappen. De kern van de procedure is dat het bedrijf aangeeft welke geëmitteerde stoffen minimalisatieplichtig zijn en inventariseert welke
mogelijkheden openstaan voor vermijding of reductie
van de emissie van -stoffen. Daarnaast is het bedrijf
verantwoordelijk voor de uitvoering van de immissietoets. De rol van het bevoegd gezag is dat deze de door
het bedrijf aangeleverde gegevens toetst, een luchtkwaliteitsnorm vaststelt, en, na overleg met het bedrijf,
maatregelen of emissie-eisen in de vergunningvoorschriften opneemt. Bij de maatregelen moet expliciet
rekening worden gehouden met de voorkeursvolgorde
van de te nemen maatregelen:
 vermijden van de emissie
 reductie van de emissie
Bij de inventarisatie van de mogelijkheden tot vermijding of reductie van de emissie wordt met diverse
aspecten rekening gehouden. Dus worden zowel
milieuhygiënische en economische aspecten als haalbaarheidsaspecten in kaart gebracht, om te komen tot
een goede afweging.

4.15

De onderzoeksgegevens van het  zijn publiek
toegankelijk. Deze gegevens zijn te vinden op
http://www.rivm.nl//. U kunt hier informatie
vinden over alle stoffen die op hun  eigenschappen
zijn onderzocht.

Procedure

Indien mogelijk dient voor het vaststellen van de
hoeveelheid van een geëmitteerde stof, gebruik
gemaakt te worden van gestandaardiseerde meetmethoden. In de overige gevallen moet door middel
van overleg tussen het bevoegd gezag en het bedrijf
overeen gekomen worden welke methode moet worden
toegepast. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens.
Stap 2

Vooronderzoek

Het bedrijf dient een vooronderzoek uit te (laten)
voeren naar de mogelijkheden tot het stopzetten of de
reductie van de emissies van -stoffen. Mogelijkheden ter voorkoming van de emissie moeten hierbij
expliciet aan de orde komen. Het doel van het vooronderzoek is om een globaal overzicht te geven van
technieken en mogelijkheden tot emissiereductie. Een
dergelijk onderzoek kan ook voor een gehele bedrijfstak
of branche uitgevoerd worden, indien de emissiesituatie
van de individuele inrichtingen vergelijkbaar is. Voorwaarde is wel dat het onderzoek inzicht biedt in de
meest recente inzichten en mogelijkheden van emissiereductie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en
compleetheid van het vooronderzoek ligt bij het bedrijf.
In het vooronderzoek komen onder andere de volgende
zaken aan de orde:
• Een overzicht van mogelijkheden en technieken ter
reductie van de emissie ). Hierbij moet aandacht
geschonken worden aan mogelijkheden:
– ter voorkoming van de emissie;
– ter reductie van de emissie.
• Het rendement van de techniek;
• Validatie van de techniek (in hoeverre heeft deze zich
in de praktijk bewezen?);
• Bedrijfszekerheid;
• Kosten;
• Kosteneffectiviteit;
• Cross-media effects (verschuiving/afwenteling van
de milieubelasting).
Stap 3

Immissietoets

Vervolgens dient een immissietoets te worden uitgevoerd. In eerste instantie kan worden volstaan met een
beperkte toets. Mocht uit deze beperkte toets een overschrijding van het acceptabele risico geconstateerd
worden, dan dient een uitgebreide immissietoets te
worden uitgevoerd.

4.15

Het verwachte immissieniveau van de -stof(fen) in
het leefmilieu (lucht, water en bodem) wordt hierin
getoetst aan een wettelijke grenswaarde of een andere
milieukwaliteitsnorm. Het bevoegd gezag stelt deze
norm voor de lokale situatie vast. Voor deze milieukwaliteitsnorm wordt tot  het  gehanteerd en
na  de streefwaarde ) (voor zover beschikbaar) die
voor de betreffende stof is vastgesteld. Voor stoffen
waarvoor geen  of streefwaarde beschikbaar is,
)
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Voorbeelden van emissiebeperkende technieken zijn te vinden
in InfoMil uitgave .
) Zie hetgeen in de inleiding van §. is gesteld.

vindt toetsing plaats aan het indicatief verwaarloosbaar
risiconiveau (i). Voor het afleiden van het i heeft het
 een procedure opgesteld. Als voor een bepaalde
stof geen  beschikbaar is dan kan het Stoffenexpertisecentrum () van het  worden gevraagd om voor
een bepaalde stof een i niveau af te leiden.
Indien het immissieniveau in de relevante milieucompartimenten lager is dan de milieukwaliteitsnorm, is
emissie toegestaan tot ten hoogste de maximale emissieconcentratie zoals vastgelegd in de eisen die aan
-stoffen gesteld worden (zie §...). Voor emissies
van -stoffen waarvan de emissievracht niet boven
de geldende grensmassastroom uitkomt, wordt verondersteld dat het immissieniveau niet boven de milieukwaliteitsnorm uitkomt ). In dergelijke gevallen is
emissie eveneens toegestaan, met dien verstande dat
ook in deze gevallen blijvend gestreefd dient te worden
naar een nulemissie. Dit houdt in dat ook voor deze
gevallen een onderzoeksplicht bestaat ). Hierbij dient
te worden opgemerkt dat bij toetsing aan de  de
totale massastromen van alle -stoffen bij elkaar
opgeteld dienen te worden, conform §.., met dien
verstande dat rekening gehouden dient te worden
met emissieroutes en toxicologische werkingsmechanismen).
Als het verwachte immissieniveau in de relevante
milieucompartimenten boven de milieukwaliteitsnorm
uitkomt, dan heeft het bedrijf de mogelijkheid om in
stap b (de uitgebreide immissietoets) op grond van
nauwkeuriger methoden aan te geven of het verwachte
immissieniveau onder de milieukwaliteitsnorm blijft.
Mocht dit niet het geval zijn, dan moet de emissie
worden aangepast.
Stap 3a

Beperkte immissietoets

Het bedrijf voert de beperkte immissietoets uit. In
eerste instantie wordt het verwachte immissieniveau dat
hoort bij de algemene emissie-eis voor -stoffen
getoetst aan de milieukwaliteitsnorm. Indien dit immissieniveau hoger is dan de gehanteerde milieukwaliteitsnorm, dient getoetst te worden aan het verwachte
immissieniveau dat hoort bij de werkelijke emissie.
Voor het vaststellen van het verwachte immissieniveau
naar de lucht en de resultante secundaire immissie
naar water en bodem heeft het  een eenvoudige
procedure ontwikkeld. Deze is te vinden op
http://www.infomil.nl.
Zoals hierboven reeds opgemerkt kan, indien het
immissieniveau in de beperkte immissietoets onder de
milieukwaliteitsnorm blijft, de emissie vergund
worden, tot ten hoogste de maximale emissieconcentratie geldend voor -stoffen.
)

Maar zie ook hetgeen in de inleiding van §. is gesteld.
Deze onderzoeksplicht is uitgewerkt in stap  van het
stappenplan.
) Het is bijvoorbeeld niet toxicologisch zinvol om massastromen
van een zwaar metaal en een oplosmiddel te sommeren.
)

Stap 3b

Uitgebreide immissietoets

Als uit de beperkte immissietoets blijkt dat het
verwachte immissieniveau boven de milieukwaliteitsnorm uitkomt), dient het bedrijf een uitgebreide
immissietoets uit te voeren. Hiervoor kan het Nieuw
Nationaal Model gebruikt worden voor de immissie
naar de lucht, in combinatie met een multimedia
model voor de resultante secundaire immissies naar
water en bodem. In de uitgebreide immissietoets wordt
een nauwkeuriger schatting of bepaling van het immissieniveau vergeleken met de milieukwaliteitsnorm.
Indien geen streefwaarde beschikbaar is, kan ook een
betrouwbaar verwaarloosbaar risiconiveau worden
afgeleid, conform de procedure die gehanteerd wordt
in het kader van de Integrale Normstelling Stoffen.
Deze uitgebreide immissietoets levert een nauwkeuriger risicoschatting op dan de beperkte immissietoets.
De door het  opgestelde methode houdt geen
rekening met de vracht van -stoffen die vrijkomt
als gevolg van diffuse emissies. Indien echter voldoende
informatie beschikbaar is om de immissie van stoffen
als gevolg van diffuse emissies mee te wegen in de
immissietoets, dan dient het bevoegd gezag dit mee te
nemen in zijn afweging.
In gevallen waarin een niet te verwaarlozen achtergrondniveau van antropogene oorsprong van een stof in het leefmilieu aanwezig is, dient het bevoegd
gezag de hoogte van dit achtergrondniveau mee te laten
wegen in de risicobeoordeling, daarbij de proportionaliteit van de situatie in acht nemend).
Indien het immissieniveau in de uitgebreide immissietoets onder de milieukwaliteitsnorm blijft, kan de
emissie vergund worden, tot ten hoogste de maximale
emissieconcentratie geldend voor -stoffen. Indien
ook uit de uitgebreide immissietoets blijkt dat het
immissieniveau boven de milieukwaliteitsnorm
uitkomt is één van de volgende opties mogelijk:
• Het bedrijf geeft expliciet aan hoe het immissieniveau tot onder het vereiste niveau gebracht zal
worden, of
• Het bevoegd gezag geeft in de milieuvergunning
gemotiveerd aan waarom van de immissie-eis voor
-stoffen wordt afgeweken, of
• De vergunning wordt geweigerd.
Stap 4

Implementatie en maatregelen

Keuze maatregel

Bij de keuze van de maatregel moet de voorkeursvolgorde van te nemen maatregelen expliciet worden
meegenomen in de afweging:
 Vermijden van de emissie, en
 Reduceren van de emissie.
Met betrekking tot de kosten van de toe te passen
maatregel geldt dat deze meer mogen bedragen dan
standaard Stand der Techniek oplossingen. Dit geldt
zowel voor de absolute kosten als de kosteneffectiviteit.
Een duidelijke onderbouwing voor de keuze van de
techniek wordt opgenomen in de considerans van de
vergunning. Indien van toepassing komt hierbij de
reden waarom het vermijden van de emissie niet als
mogelijkheid is gekozen, expliciet aan de orde.
Stap 4b

Ver volgonderzoek

In het vervolgtraject moet het bedrijf aangeven op
welke manier verdere informatie over emissiereducerende of -vermijdende technieken worden gegenereerd.
Een mogelijkheid is om dit te regelen via een vervolgonderzoek. Dit houdt in dat bedrijfsspecifiek onderzoek wordt verricht naar de ontwikkeling of verbetering van een techniek, proces of procesvoering. Ook
het zoeken naar alternatieve productiemethoden door
het bedrijf kan als een invulling worden gezien.
Een vervolgonderzoek kan ingevuld worden op de
volgende manier:
• Het opstellen van een onderzoeksplan:
Het bedrijf stelt een onderzoeksplan op waarin
wordt aangegeven op welke manier de informatie
over emissiereducerende of – vermijdende technieken wordt vergaard. Bij een doorlopend en langdurig
onderzoek dient het bevoegd gezag jaarlijks op de
hoogte te worden gesteld van de bevindingen/vorderingen van het onderzoek.
• Vastleggen van de tijdelijke situatie:
Het bevoegd gezag moet aangeven hoe met de tijdelijke situatie wordt omgesprongen. Hierbij moet
afgewogen worden of het nemen van tijdelijke maatregelen tot de mogelijkheden behoort.
• Afspraken over termijnen:
Het is belangrijk duidelijke afspraken over de
(onderzoeks)termijnen te maken, en hier ook daadwerkelijk consequenties aan te verbinden met
betrekking tot implementatie van de maatregelen.
Per situatie dient vastgesteld te worden wat een
adequate termijn is.
)
)
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Zie hetgeen in de inleiding van §. is gesteld.
Het betreft hier bijvoorbeeld achtergrondniveaus als gevolg van
meerdere bronnen in dichte nabijheid, long-range transport, of
diffuse emissies. In sommige gevallen zijn achtergrondniveaus
van -stoffen aanwezig die in de buurt van het  of streefwaarde voor de betreffende stoffen liggen. In dergelijke gevallen kan het zo zijn dat emissie van aanvullende hoeveelheden
van de betreffende stof niet verantwoord is. Aan de andere kant
kan vergelijking van achtergrondniveau en immissieniveau ook
aanleiding zijn tot het beoordelen van een immissie als
verwaarloosbaar. De uiteindelijke overweging en beslissing
dient in de considerans te worden toegelicht.

4.15

Op basis van het vooronderzoek (stap ) en de immissietoets (stap ) wordt in overleg tussen bevoegd gezag
en het bedrijf bepaald op welke wijze de emissie gereduceerd gaat worden. Hierbij wordt een keuze gemaakt
uit de beschikbare technieken (stap a). Indien er
onvoldoende informatie beschikbaar is om een beslissing op te baseren, dan dienen afspraken gemaakt te
worden over een vervolgonderzoek (stap b).

Stap 4a

Stap 5

Onderzoeksverplichting en
Periodieke herbeoordeling

De minimalisatieverplichting houdt in dat er een
continu streven dient te bestaan naar vermindering/
voorkoming van de emissie. Daarom moet voortdurend onderzocht worden hoe emissies van -stoffen,
inclusief emissies waarvan de uurvracht onder de 
blijft, verder gereduceerd kunnen worden.
Verder dient elke vijf jaar het stappenschema voor alle
geëmitteerde stoffen opnieuw te worden doorlopen.
Van de geëmitteerde stoffen moet worden bepaald of
ze op de meest recente stoffenlijst voorkomen.
Nieuwe informatie over de eigenschappen van de
stoffen kan namelijk leiden tot een wijziging van de
lijst met minimalisatieverplichte stoffen. Als er
nieuwe inzichten en mogelijkheden (technisch of
anderszins) zijn ontstaan dan dient het bestaande
materiaal aangevuld te worden. Indien op grond van
de nieuw verzamelde informatie noodzakelijk, dient
de afweging van de toe te passen techniek opnieuw
gemaakt te worden. Op basis van deze afweging kan
een keuze voor een nieuwe, betere techniek worden
gemaakt.
Achtergrond informatie

• Background to  criteria, /, Bilthoven,
, te vinden op http://www.rivm.nl/.
• Samenvatting stoffenbeleid, Ministerie van ,
Den Haag, , te vinden op
http://www.minvrom.nl.
• De -documenten beperkte immissietoets
en berekening i, te vinden op
http://www.infomil.nl.

Figuur 1 Invulling van de minimalisatieverplichting

Vaststellen emissiesituatie bedrijf

Uitvoering vooronderzoek naar mogelijkheden ter:
1. Vermijding van de emissie
2. Reductie van de emissie

Immissietoets
1. Beperkte immissietoets
overschrijdt
milieunorm
Immissietoets
2. Uitgebreide immissietoets
voldoet aan
milieunorm

overschrijdt
milieunorm

Vergunning verlenen

Evaluatie
informatie

Gemotiveerd afwijken
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Keuze maatregel
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Uitvoering van vervolgonderzoek:
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Procedure indeling in
zorgcategorieën van SOMS
Inleiding
Om tot een indeling in een categorie van zorg te
komen moeten twee stappen worden genomen.
Allereerst moet voor een stof de gevaarsklasse
worden vastgesteld. Dit gebeurt voor zowel milieugerelateerde eigenschappen (persistentie, bioaccumulatie, (eco)toxiciteit) als voor effecten voor
de mens (toxiciteit, carcinogeniteit, mutageniteit,
reproductietoxiciteit en hormoonontregeling). De
procedure hiervoor is beschreven in deel 1. In de
volgende stap moet op basis van deze indeling in
gevaarsklassen de categorie van zorg worden vastgesteld. In deel 2 staat beschreven welke procedure
hiertoe gevolgd moet worden.

Voor de categorie ‘Zorg’ zijn de criteria en beslisregels
zodanig gekozen dat ze overeenkomen met de  indeling en etiketteringscriteria) voor ‘zeer vergiftig voor in
het water levende organismen’ en ‘vergiftig voor in het
water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken’. Alle
stoffen die niet in een van de bovengenoemde categorieën vallen komen daarmee in de categorie ‘Geringe
Zorg’, mits er aan de minimum gegevenseisen is
voldaan. Stoffen die in het kader van Verordening
() /, de Bestaande Stoffen Verordening, als
High Production Volume Chemicals (s) zijn
aangemerkt worden ook op basis van de gegevens ingedeeld maar worden daarna als een aparte categorie stoffen beschouwd.
Tabel 1

1

1.1

Criteria voor de indeling
van stoffen naar gevaarseigenschappen

Verantwoording van de criteria

Persistentie
P

P1

persistent organic pollutants.
Oslo-Paris Convention for the Protection of the Marine
Environment of the North-East Atlantic.
Richtlijn //.

P2
P3
P4

Bioaccumu- B1a
leerbaarheid B1b
B
B2
B3
B4
(Eco)T1
toxiciteit
T
T2
T3
T4

1.2

Direct
‘Not inherently biodegradable’en geen snelle
abiotische afbraak
‘Inherently biodegradable’: langzaam
‘Inherently biodegradable’: adaptief of
incompleet
‘Readily biodegradable’of anderszins snel
afbreekbaar
Direct
Screening
BCF ≥5000
log Kow ≥ 5
BCF ≥ 2000
BCF ≥ 500
log Kow ≥ 4
BCF ≥ 100
log Kow ≥ 3
BCF < 100
log Kow < 3
NOEC ≤ 0.01 mg/L
LC50 ≤ 0.1 mg/L
of CMRH
NOEC ≤ 0.1 mg/L
LC50 ≤ 1 mg/L
NOEC ≤ 1 mg/L
LC50 ≤ 10 mg/L
NOEC > 1 mg/L
LC50 > 10 mg/L

Humaan

De indeling van stoffen in gevaarsklassen voor wat
betreft de gevaren voor de mens geschiedt op grond
van de volgende karakteristieken: Toxiciteit (),
Carcinogeniteit (), Mutageniteit (), Reproductietoxiciteit () en Hormoonontregeling (). Gezamenlijk
kan men deze karakteristieken  benoemen als
‘schadelijk voor de mens’. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat voor de gevaarseigenschap hormoonontregeling in internationaal verband nog geen criteria
en testprotocollen zijn vastgesteld. De eigenschap  is
dan ook slechts pro forma opgenomen in de criteria
voor de karakteristiek ‘schadelijk voor de mens’ (de
eigenschappen ). Zodra er criteria en richtlijnen
voor hormoonontregeling worden vastgesteld kunnen
die in het schema voor de criteria voor ‘schadelijk voor
de mens’ worden opgenomen.
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Gevaars- Harde criteria
niveau

4.16

De criteria voor de hoogste gevaarsklassen (,  en ,
zie ook tabel ) zijn zodanig gekozen dat de beslisregels
voor indeling van stoffen in de categorie ‘Zeer Ernstige
Zorg’ overeenkomen met de criteria zoals neergelegd in
de Interim Strategy for Management of  and 
Substances (document ///) van de ,
waarin zowel grenzen voor  stoffen als voor ‘very
persistent, very bioaccumulative stoffen (de zogenoemde  stoffen) zijn opgenomen. Deze criteria
sluiten ook aan bij de criteria voor s) zoals vastgelegd in het  Verdrag van Stockholm inzake internationale actie tegen bepaalde persistente organische
verontreinigingen. De criteria en beslisregels voor de
categorie ‘Ernstige Zorg’ zijn gelijk aan de criteria die
gelden voor de initiële selectie van stoffen in het
)  dynamic selection and prioritization
mechanism for hazardous substances.


Eigenschap

Milieu

De indeling van stoffen in gevaarsklassen voor de
eigenschappen Persistentie (), neiging tot Bioaccumulatie (), en (Eco)toxiciteit (), het zogenoemde profiel. Voor de gevaarskarakteristieken ,  en  zijn
zowel criteria gebaseerd op directe kwantitatieve gegevens alsook screeningscriteria vastgesteld. Hierbij dient
te worden benadrukt dat directe gegevens altijd dienen
te prevaleren boven screeningsgegevens, als beide
beschikbaar zijn. De criteria zijn weergegeven in tabel .



Criteria voor indeling van stoffen naar
gevaarseigenschappen op grond van gevaar voor
het milieu en indirect gevaar voor de mens

1

Verantwoording van de criteria

Voor de gevaarskarakteristieken ‘schadelijk voor de
mens’ zijn de criteria gebaseerd op kwalitatieve gegevens zoals die ook aan de basis liggen van de R-zinnen
in het kader van de -verplichtingen voor indeling en
etikettering van stoffen. Deze Europese R-zinnen en de
toekenningscriteria vormen onderdeel van het Global
Harmonisation System () (voor zover ontwikkeld)
voor een wereldwijde afstemming van de indelings- en
etiketteringsverplichting van stoffen. Het voorgestelde
systeem kan derhalve eveneens gehanteerd worden bij
de toepassing van het . De gekozen omschrijvingen
geven aan wat de grenzen zijn die de indeling in de
gevaarsklassen bepalen; expliciet is niet bedoeld dat de
eisen slechts gelden voor stoffen die reeds geëtiketteerd
zijn. De indeling van stoffen in gevaarsklassen is in
belangrijke mate gebaseerd op de criteria die zijn vastgelegd in Annex  van  Richtlijn //, en op
de prioriteringsstrategie in het kader van .

2

Beslisregels voor indeling
in categorieën van zorg

2.1

Milieu

Voor de bepaling van de categorie van zorg met betrekking tot de milieugevaarskarakteristieken zal gebruik
worden gemaakt van beslisregels op basis van combinaties van eigenschappen. Om de beslisregels overzichtelijk te presenteren zijn ze in een hiërarchische matrix
vervat. Deze indelingsmatrix voor categorieën van zorg
op basis van combinaties van gevaarskarakteristieken
voor het milieu is weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 3

Combinatie van

Eigenschappen P, B, T

Gevaarsklasse
P1

Gevaarsklasse
B1a
B1b
B2
B3
B4
B1
B2

T1
ZEZ
ZEZ
EZ
EZ
EZ
EZ
EZ

T2
ZEZ
ZEZ
EZ
Z
Z
EZ
EZ

T3
ZEZ
EZ
Z
Z
Z
Z
Z

T3
ZEZ
Z
GZ
GZ
GZ
Z
GZ

B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4

Z
Z
EZ
Z
Z
Z
EZ
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
GZ

GZ
GZ
GZ
GZ
GZ
GZ
GZ
GZ
GZ
GZ

Criteria

De voorgestelde criteria zijn neergelegd in tabel .
Tabel 2

P2

Criteria voor indeling van stoffen naar gevaarseigenschappen op grond van gevaar voor de mens
P3

Eigenschap

Gevaars- Criteria
niveau

Toxiciteit
voor de
mens
G

1

2

3

4

4.16

Carcinogeniteit
C
Mutageniteit
M

1
2
4
1
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4
Reproductie- 1
toxiciteit
R
2

Hormoonontregeling
H

4
24)
4

Ernstige schade bij langdurige blootstelling
aan zeer lage hoeveelheden (R48/23,
R48/24. R48/25)
Zeer giftig of ernstige onherstelbare effecten
bij inademing (R26, R39/26), aanraking met
de huid (R27, R39/27) of opname door de
mond (R28, R39/28)
Giftig of ernstige onherstelbare effecten bij
inademing (R23, R39/23), aanraking met de
huid (R24, R39/24) of opname door de
mond (R25, R39/25)
Sensibiliserend via contact met de huid (R43)
Sensibiliserend via inademing (R42)
Veroorzaakt (ernstige) brandwonden (R34, R35)
Vormt (zeer) giftig gas in contact met water
(R29, R31, R32)
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
veroorzaken (R67)
Ernstige schade bij langdurige blootstelling
aan lage hoeveelheden (R48/20, R48/21,
R48/22)
Schadelijk of ernstige onherstelbare effecten
bij inademing (R20, R68/20), aanraking met
de huid (R21, R68/21) of opname door de
mond (R22, R68/22)
Ernstig oogletsel (R41)
Schadelijk; kan longschade veroorzaken na
verslikken (R65)
Irriterend voor de ogen (R36), ademhalingswegen (R37) of de huid (R38)
Herhaalde blootstelling kan een droge of een
gebarsten huid veroorzaken (R66)
Niet geclassificeerd
Kankerverwekkend (R45, R49; cat. 1 & 2))
Verdacht kankerverwekkend (R40; cat. 3)
Niet geclassificeerd
Mutageen; kan erfelijke genetische schade
veroorzaken (R46)Verdacht mutageen (R40)
Niet geclassificeerd
Reprotoxisch; kan vruchtbaarheid of
ongeboren kind schaden (R60, R61)
Verdacht reprotoxisch (R62, R63)
Kan schadelijk zijn via borstvoeding (R64)
Niet geclassificeerd
P.M.
Niet geclassificeerd

Beslisregels voor indeling van stoffen in
categorieën van zorg voor wat betreft het milieu

P4

ZEZ = Zeer Ernstige Zorg
EZ = Ernstige Zorg
Z = Zorg
GZ = Geringe Zorg

2.2

Humaan

Voor de indeling van stoffen in categorieën van zorg
voor wat betreft de gevaren voor de mens is er gekozen
om geen gebruik te maken van combinaties van
gevaarsklassen. Per gevaarskarakteristiek zijn de
verschillende klassen rechtstreeks gekoppeld aan een
categorie van zorg. De beslisregels met betrekking tot
de gevaren voor de mens leveren dus een aantal individuele categorieën van zorg op waar de stof, per gevaarskarakteristiek, in thuis hoort. Om de uiteindelijke categorie van zorg met betrekking tot de gevaren voor de
mens vast te stellen geldt de beslisregel dat de hoogste
individuele categorie bepalend is. De bij de gevaarsklassen behorende categorieën van zorg zijn te vinden
in tabel .


Voor hormoonontregeling is de hoogst mogelijke gevaarsklasse
H. Dit is ingegeven door de overweging dat een stof die bewezen hormoonontregelend is in het kader van de Europese
Richtlijn voor de indeling en etikettering van stoffen slechts
maximaal als een verdacht reprotoxische stof kan worden
aangemerkt, en dus in het kader van de criteria en beslisregels
 in gevaarsklasse R ingedeeld wordt.

2

Tabel 4

Beslisregels voor indeling van stoffen in
categorieën van zorg met betrekking tot de
gevaren voor de mens

Gevaarseigenschap Gevaarsklasse
G

C

M
R

H

G1
G2
G3
G4
C1
C2
C4
M1
M4
R1
R2
R4
H1
H4

Categorie van zorg
ZEZ
EZ
Z
GZ
ZEZ
EZ
GZ
ZEZ
GZ
ZEZ
EZ
GZ
EZ
GZ

ZEZ = Zeer Ernstige Zorg
EZ = Ernstige Zorg
Z = Zorg
GZ = Geringe Zorg

2.3

Combinatie ‘Milieuzorg’ en
‘Humane zorg’

De uiteindelijke indeling van een stof in één definitieve
categorie van zorg gebeurt door de categorie van zorg
voor het milieu en de categorie van zorg voor de mens
met elkaar te vergelijken. Hierbij geldt de beslisregel
dat de hoogste individuele categorie de uiteindelijke
categorie van zorg bepaalt. Dat wil dus zeggen dat
bijvoorbeeld een stof die voor milieu ‘Geringe Zorg’
scoort en voor de mens ‘Ernstige Zorg, in de categorie
‘Ernstige Zorg’ wordt ingedeeld; en een stof die voor de
mens ‘Geringe Zorg’ is maar voor het milieu ‘Zeer
Ernstige Zorg’, komt in de categorie ‘Zeer Ernstige
Zorg’ terecht. Dit betekent ook dat een stof waarvoor
in één van de twee onderdelen (categorie van zorg voor
het milieu of categorie van zorg voor de mens) essentiële gegevens ontbreken, uiteindelijk in de categorie
Geen Gegevens dus Zeer Ernstige Zorg terechtkomt.
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Meer informatie, o.a. over de gegevens die nodig zijn
voor de indeling van stoffen naar gevaarsklassen, is te
vinden in de ‘Voortgansrapportage, Uitvoering Strategie Omgaan Met Stoffen’, Ministerie van , Den
Haag, december . Medio  zal over dit onderwerp ook een handleiding verschijnen.
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Overigens geldt hierbij wel dat in de maatregelensfeer
onderscheid gemaakt zal worden naar de afzonderlijke
categorieën van zorg voor het milieu en de mens
waarin een stof is ingedeeld. Voor de bovengenoemde
stof die op basis van gevaarskarakteristieken voor het
milieu in categorie ‘Zeer Ernstige Zorg’ werd ingedeeld
en op basis van gevaarskarakteristieken voor de mens in
categorie ‘Geringe Zorg’ worden de milieumaatregelen
behorend bij categorie ‘Zeer Ernstige Zorg’, en de
humane maatregelen behorend bij de categorie
‘Geringe Zorg’ opgelegd. Dit betekent dan wel dat
waar deze maatregelen overlappen, de zwaarste maatregelen dienen te prevaleren.
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De categorieën van de
IPPC-richtlijn
Dit is de letterlijke tekst van Annex I van de IPPC-richtlijn
(EG richtlijn nr. 96/61 van de Raad van de Europese Unie
van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging [PbEG L 257]). Deze lijst
geeft de industriële activiteiten die volgens artikel 1 onder
de IPPC-richtlijn vallen.





1

Deze richtlijn heeft geen betrekking op installaties
of delen van installaties welke voor onderzoek,
ontwikkeling en beproeving van nieuwe producten
en procédés worden gebruikt.
De hieronder genoemde drempelwaarden hebben
in het algemeen betrekking op de productiecapaciteit of op het vermogen. Wanneer een exploitant in
dezelfde installatie of op dezelfde plaats verscheidene activiteiten van dezelfde rubriek verricht,
worden de capaciteiten van de activiteiten bij
elkaar opgeteld.
Energie-industrie

. Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende
warmte van meer dan  . )
. Aardolie- en gasraffinaderijen.
. Cokesfabrieken.
. Installaties voor het vergassen en vloeibaar maken
van steenkool.
2

Productie en verwerking van metalen

installaties blijven nog tot  december  van kracht.

Minerale industrie

. Installaties voor de productie van cementklinkers
in draaiovens met een productiecapaciteit van meer
dan  ton per dag, of van ongebluste kalk in
draaiovens met een productiecapaciteit van meer
dan  ton per dag, of in andere ovens met een
productiecapaciteit van meer dan  ton per dag.
. Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten.
. Installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip
van installaties voor de fabricage van glasvezels, met
een smeltcapaciteit van meer dan  ton per dag.
. Installaties voor het smelten van minerale stoffen,
met inbegrip van installaties voor de fabricage van
mineraalvezels, met een smeltcapaciteit van meer
dan  ton per dag.
. Installaties voor het fabriceren van keramische
producten door middel van verhitting, met name
dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels,
aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit
van meer dan  ton per dag, en/of een ovencapaciteit van meer dan  m en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan  kg/m.
4

Chemische industrie

Onder fabricage in de zin van de categorieën van activiteiten van deel  wordt verstaan de fabricage van de in
. tot en met . genoemde stoffen of groepen van
stoffen op industriële schaal door chemische omzetting.
. Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals:
a. Eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of
cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische
of aromatische);
b. Zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals
alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren,
esters, acetaten, ethers, peroxyden, epoxyharsen;
c. Zwavelhoudende koolwaterstoffen;
d. Stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals
aminen, amiden, nitroso-, nitro- en nitraatverbindingen, nitrillen, cyanaten, isocyanaten;
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. Installaties voor het roosten of sinteren van ertsen,
met inbegrip van zwavelhoudend erts.
. Installaties voor de productie van ijzer of staal
(primaire of secundaire smelting), met inbegrip van
uitrusting voor continugieten met een capaciteit
van meer dan , ton per uur.
. Installaties voor verwerking van ferrometalen door:
a. Warmwalsen met een capaciteit van meer dan
 ton ruwstaal per uur;
b. Smeden met hamers met een slagarbeid van meer
dan  kilojoule per hamer, wanneer een
thermisch vermogen van meer dan  
wordt gebruikt;
c. Het aanbrengen van deklagen van gesmolten
metaal, met een verwerkingscapaciteit van meer
dan  ton ruwstaal per uur.
. Smelterijen van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan  ton per dag.
. Installaties:
a. Voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit
erts, concentraat of secundaire grondstoffen met
metallurgische, chemische of elektrolytische
procédés;

b. Voor het smelten van non-ferrometalen, met
inbegrip van legeringen, inclusief terugwinnings
producten (raffineren, vormgieten) met een
smeltcapaciteit van meer dan  ton per dag voor
lood en cadmium of  ton per dag voor alle
andere metalen per dag.
. Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de inhoud van
de gebruikte behandelingsbaden meer dan  m
bedraagt.

e. Fosforhoudende koolwaterstoffen;
f. Halogeenhoudende koolwaterstoffen;
g. Organometaalverbindingen;
h. Kunststof-basisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels);
i. Synthetische rubber;
j. Kleurstoffen en pigmenten;
k. Tensioactieve stoffen en tensiden.
. Chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisproducten, zoals:
a. van gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, kooloxiden,
zwavelverbindingen, stikstofoxiden, waterstof,
zwaveldioxide, carbonyldichloride,
b. van zuren, zoals chroomzuur, fluorwaterstofzuur,
fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur,
oleum, zwaveligzuur,
c. van basen, zoals ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, natriumhydroxide,
d. van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcabonaat, natriumcarbonaat,
perboraat, zilvernitraat,
e.van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals calciumcarbide,
silicium, siliciumcarbide.
. Chemische installaties voor de fabricage van
fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen
(enkelvoudige of samengestelde meststoffen).
. Chemische installaties voor de fabricage van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden.
. Installaties voor de fabricage van farmaceutische
basisproducten die een chemisch of biologisch
procédé gebruiken.
. Chemische installaties voor de fabricage van explosieven.
5

Afvalbeheer
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Onverminderd artikel  van Richtlijn // en
artikel  van Richtlijn // van de Raad van
 december  betreffende gevaarlijke afvalstoffen):
. Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de
lijst van artikel , lid , van Richtlijn // in
de zin van de bijlagen   en   (handelingen ,
, ,  en ) van Richtlijn // en van
Richtlijn // van de Raad van  juni 
inzake de verwijdering van afgewerkte olie ) met
een capaciteit van meer dan  ton per dag.
. Installaties voor de verbranding van stedelijk afval
in de zin van Richtlijn // van de Raad van
 juni  ter voorkoming van door nieuwe installaties voor de verbranding van stedelijk afval
veroorzaakte luchtverontreiniging ) en Richtlijn
// van de Raad van  juni  ter
vermindering van door bestaande installaties voor
de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte
luchtverontreiniging ), met een capaciteit van meer
dan  ton per uur.

. Installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke
afvalstoffen in de zin van bijlage   van Richtlijn
//, rubrieken , , met een capaciteit
van meer dan  ton per dag.
. Stortplaatsen die meer dan  ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan .
ton hebben, met uitzondering van stortplaatsen
voor inerte afvalstoffen.
6

Overige activiteiten

. Industriële installaties voor:
a. De fabricage van papierpulp uit hout of uit
andere vezelstoffen;
b. De fabricage van papier en karton met een
productiecapaciteit van meer dan  ton per dag.
. Installaties voor de voorbehandeling (wassen,
bleken, merceriseren) of het verven van vezels of
textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan
 ton per dag.
. Installaties voor het looien van huiden met een
verwerkingscapaciteit van meer dan  ton eindproducten per dag.
. a. Abattoirs met een productiecapaciteit van meer
dan  ton per dag geslachte dieren;
b. Bewerking en verwerking voor de fabricage van
levensmiddelen op basis van:
– dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met
een productiecapaciteit van meer dan  ton per
dag eindproducten;
– plantaardige grondstoffen met een productie
capaciteit van meer dan  ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis);
c. Bewerking en verwerking van melk, met een
hoeveelheid ontvangen melk van meer dan
 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis).
. Installaties voor de destructie of verwerking van
kadavers en dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan  ton per dag.
. Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan:
– . plaatsen voor pluimvee;
– . plaatsen voor mestvarkens (van meer dan
 kg); of
–  plaatsen voor zeugen.
. Installaties voor de oppervlaktebehandeling van
stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen
van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken,
lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een
verbruikscapaciteit van meer dan  kg oplosmiddel per uur, of meer dan  ton per jaar.
. Installaties voor de fabricage van koolstof (harde
gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding of grafitisering.
)  nr.  van .., blz. . Richtlijn gewijzigd

bij Richtlijn // ( nr.   van .., blz. ).
 nr.  van .., blz. . Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn // ( nr.  van .., blz. ).
4)  nr.  van .., blz. .
⁾  nr.  van .., blz. .
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Voorbeeld 1

Lasrookemissies
bij een lasbedrijf
Situatiebeschrijving en
vergunningaanvraag
Het betreft een bedrijf waar in opdracht van derden
laswerkzaamheden plaatsvinden. Het bedrijf is gelegen op een
industrieterrein. Het bedrijf heeft een milieuvergunning uit 1994.
Bij een controle bleek dat de situatie in het bedrijf nogal
veranderd is ten opzichte van de vergunde situatie. Bovendien
blijkt dat er plannen zijn om het bedrijf te splitsen en aan de
overkant van de weg een nieuw gedeelte te bouwen.
Vergunningaanvraag

Het bedrijf moet een revisievergunning aanvragen voor
het bestaande pand en een nieuwe vergunning voor de
nieuwe vestiging aan de overkant. In het vooroverleg is
aangegeven dat het bedrijf moet aangeven hoeveel
toevoegmateriaal er per jaar verbruikt zal gaan worden
in de beide vestigingen. Het bedrijf heeft geen bedrijfsmilieuplan (in het kader van het doelgroepenbeleid)
opgesteld.
In de vigerende vergunning zijn geen eisen opgenomen voor de emissie van lasrook. Het bevoegd gezag
wil hier echter wel eisen aan gaan stellen.

Lasrookafzuiginstallatie (foto Kemper)
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Het lasbedrijf wordt gesplitst in twee bedrijven.
Het betreft een nieuw bedrijf waar roestvaststaal
gelast wordt en het bestaande bedrijf waar na
gereedkomen van het nieuwe bedrijf uitsluitend
nog ongelegeerd staal wordt gelast. Het bevoegd
gezag moet beoordelen of er bij de twee
bedrijven iets gedaan moet worden aan de
lasrookemissies.
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Probleemstelling

1

Productieproces
In het bedrijf vinden diverse lasprocessen plaats. Het
betreft /-lassen en -lassen. Er worden
verschillende materialen gelast, waaronder roestvaststaal () en ongelegeerd staal.
/-lassen (Metal Inert Gas en Metal Active Gas,
vaak worden gasmengsels gebruikt, vandaar /);
De vlamboog wordt tot stand gebracht tussen een
afsmeltende continu aangevoerde lasdraad en het werkstuk. /-lassen van roestvast staal en ongelegeerd
staal gebeurt bij dit bedrijf met massieve draad.
-lassen (Tungsten Inert Gas), hierbij wordt een
vlamboog getrokken tussen een niet afsmeltende wolfraamelectrode en het werkstuk. Het vloeibare metaal
wordt afgeschermd door een inert gas, meestal argon.
-lassen wordt bij dit bedrijf alleen gebruikt voor
. De lasrookemissies worden op dit moment bij de
lasplaatsen afgezogen en via een afgaskanaal ongereinigd naar buiten afgevoerd.
Het plan is om bij de splitsing van het bedrijf het lassen zoveel mogelijk in één gebouw te laten plaatsvinden. Om praktische redenen wordt ervoor gekozen het
-lassen naar het nieuwe pand te verplaatsen. In het
bestaande pand zal dan alleen nog ongelegeerd staal
worden gelast.

Milieuhygiënische situatie
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Bij lasprocessen vinden emissies naar de lucht plaats.
Hiervoor zijn in de bestaande vergunning nog geen
emissie-eisen opgenomen.
In de lasrook die vrijkomt bij -lassen kunnen de
metalen chroom ( en ), nikkel en mangaan voorkomen.
Voor ongelegeerd staal geldt dat verschillende stoffen
vrij kunnen komen, meestal worden deze samen
beschouwd als lasrook.

Toetsing aan NeR systematiek,
analyse van de situatie
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De belangrijkste componenten die in lasrook kunnen
voorkomen zijn in de onderstaande tabel genoemd met
daarbij de grensmassastroom en de emissie-eis, hierbij
moet nog wel rekening gehouden worden met de
sommatiebepaling.

2

Voor -lassen geldt dat er () en nikkel kan vrijkomen, hiervoor geldt de minimalisatieverplichting.
Dat betekent dat bij het lassen van  altijd een nageschakelde techniek moet worden toegepast, tenzij dit in
redelijkheid niet kan worden verlangd (dit is slechts het
geval wanneer incidenteel  wordt gelast of bij zeer
lage concentraties aan Cr () en Ni , in bijna alle
andere gevallen is bij -lassen een nageschakelde
techniek nodig).

Volgens het Werkboek milieumaatregelen metaal- en
elektrotechnische industrie is een nageschakelde techniek bij het lassen aan overige metalen niet nodig
wanneer minder dan  kg toevoegmateriaal
gebruikt wordt (stappenplan nabehandeling lasrookemissies, bijlage  van het Werkboek milieumaatregelen
metaal- en elektrotechnische industrie). Bij meer dan
 kg toevoegmateriaal moet, bij bestaande situaties,
in overleg met het bevoegd gezag worden bepaald of
nabehandeling met behulp van een nageschakelde
techniek nodig is. De NeR is hierbij het referentiekader. Bij meer dan  kg lasdraad en/of elektrodes
moet in nieuwe situaties altijd nabehandeling van
lasrook met behulp van een nageschakelde techniek
plaatsvinden, tenzij wordt aangetoond dat de in de
tabel opgenomen emissie-eisen niet worden overschreden en uit het oogpunt van kosteneffectiviteit in redelijkheid geen nabehandeling kan worden gevergd.
Uit de gegevens bij de twee vergunningaanvragen blijkt
dat in de toekomst bij het bestaande lasbedrijf waar
alleen nog ongelegeerd staal wordt gelast per jaar ongeveer  kg toevoegmateriaal wordt gebruikt.
Stofnaam

Klasse

Grensmassastroom Emissie-eis
(g/uur)
(mg/m 0 3 )

Chroom VI
Nikkel
Koperrook
Chroom III
Koper
(en -verbindingen)
Mangaan
Fluoriden
Stof

C.1
C.2
sA.2
sA.3
sA.3

0,5
5,0
5,0
25
25

0,10*
1,0*
1,0
5,0
5,0

sA.3
sA.3
S—

25
25
10 / 25 / 50

5,0
5,0

* (minimalisatieverplichting)

Mogelijke maatregelen
Om de emissies van lasrook te verminderen zijn
verschillende soorten filtertechnieken mogelijk
De technieken die het meest worden toegepast bij
lasrookemissies zijn de volgende:
• electrostatisch filter (tweetraps)
• mechanisch filter (cassettefilter)
• oppervlaktefilter (patronenfilter)
Voor de omschrijving van de werking van deze filters
en een indicatie van de kosten wordt verwezen naar het
rapport beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken () van InfoMil en naar de modules .. en
. van het Werkboek milieumaatregelen metaal- en
elektrotechnische industrie. Tevens is er in InfoMil
nieuwsbrief  een artikel verschenen over filtertechnieken bij lasrookemissies.

Afwegingen en keuze
voor een oplossing

Voorbeeldberekening lasrookemissie
De emissie van lasrook is afhankelijk van een aantal
verschillende factoren, het onderstaande voorbeeld is een

In het nieuwe pand wordt regelmatig  gelast in vrij
grote hoeveelheden. Dit betekent dat hier in ieder geval
een nageschakelde techniek moet worden toegepast.
Omdat in het oude pand meer dan  kg lasdraad
wordt verbruikt moet hier worden nagegaan of een
nageschakelde techniek moet worden toegepast. Er is
sprake van een bestaande situatie dus er wordt getoetst
aan de NeR.

eenvoudige berekening die een indicatie geeft van de
emissie.
Bij een stroomsterkte van 300 Ampere bedraagt de lasrookemissie voor MIG/MAG-lassen met een massieve draad
volgens de leverancier ongeveer 1,3% van de hoeveelheid
toevoegmateriaal.
De emissie is 1,3% van 8300 kg is 108 kg lasrook per jaar.
Hierbij wordt uitgegaan van 2500 bedrijfsuren per jaar.
108 kg lasrook per 2500 uur betekent een vracht van

Er is een lasrookberekening gemaakt om te kijken wat
de emissie is. Voor deze berekening is een schatting van
de lasrookemissie gebruikt die afkomstig is van de leverancier van de lasapperatuur. De emissie van lasrook is
onder andere afhankelijk van de hoeveelheid toevoegmateriaal en de stroomsterkte waarmee gelast wordt.

43 g/uur. Bij een debiet van 1200 m3/uur is dat een emissieconcentratie van 36 mg/m3. (Een debiet van 1200 m3/uur is
redelijk bij lasprocessen met bronafzuiging).

Uitwerking van de oplossing
Met behulp van informatie van de leverancier, het
aantal effectieve lasuren en het afzuigdebiet kan berekend worden dat er meer dan  kg ongereinigde
lasrook via de afzuiging naar buiten wordt gebracht
met een berekende concentratie van ongeveer
 mg/m (zie kader voor een toelichting bij de
berekening).
Het grootste gedeelte van de lasrook valt onder de categorie stof, voor stof geldt geen grensmassastroom.
Omdat bij lasrookemissies een filtrerende afscheider
mogelijk is geldt een emissie-eis van  mg/m.
Voor een aantal andere stoffen die eventueel ook in de
lasrook kunnen voorkomen geldt een lagere emissieconcentratie-eis. Door het toepassen van een filtrerende afscheider of een elektrostatisch filter zal het
grootste deel van deze stoffen ook worden afgevangen.

• Voor zowel het bestaande als het nieuwe bedrijf kan
voor middel voorschriften worden gekozen waarin
staat dat de lasdampen zo dicht mogelijk bij de bron
moeten worden afgezogen en via een lasrookreinigingsinstallatie gevoerd moeten worden; een voorschrift over het rendement van het filter; een aantal
voorschriften over de goede werking van het filter,
het signaleren van storingen en de registratie van
onderhoud;
Middelvoorschriften hebben als voordeel dat ze makkelijker te controleren zijn, het nadeel is echter dat het
bedrijf geen keuzevrijheid heeft. Door middel van een
emissie relevante parameter zoals het meten van de
drukval over het filter kan de goede werking van het
filter worden gemonitoord.
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• Voor het bestaande bedrijf kan een doelvoorschrift
worden opgenomen waarin staat de concentratie van
de afgezogen lasrookemissies lager moet zijn dan
 mg /m;
Een doelvoorschrift heeft als voordeel dat het bedrijf
ook andere maatregelen kan kiezen om de uitworp aan
lasrook voldoende te reduceren. Wel zal een opleveringsmeting nodig zijn om aan te tonen dat aan de eis
van  mg/m voldaan wordt. In overleg met de
vergunningverlener moet het controle regime vastgesteld worden zoals dat beschreven is in §. van de
NeR. Meestal zijn geen verdere metingen meer nodig
maar kan met behulp van emissie relevante parameters
worden aangetoond dat de filters goed functioneren,
waardoor de emissie-eis niet wordt overschreden.
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In overleg met het bedrijf wordt in het bestaande
bedrijfspand een elektrostatisch filter voorgeschreven.
Het bedrijf wil deze optie omdat het electrostatisch
filter in dit geval de goedkoopste oplossing is, met een
redelijk rendement. Het bevoegd gezag wil deze optie
omdat een elektrostatisch filter een bewezen techniek is
voor het afvangen van lasrookemissies. Voor het nieuwe
bedrijfspand wordt een patronenfilter voorgeschreven
omdat hier de minimalisatieverplichting van toepassing
is en er vrij veel roestvaststaal wordt gelast. Een patronenfilter heeft in deze situatie het beste reinigingsrendement.

In de vergunningen kunnen op twee manieren voorschriften staan waarin het bedrijf verplicht wordt de
volgende zaken te regelen:

Resultaat

Samenvatting
Het gaat hier om een lasbedrijf waar zowel RVS als ongele-

Nadat de twee vergunningen zijn verleend gaat het
bedrijf aan de slag met de nieuwbouw. In het nieuwe
pand dat na een half jaar gereed is wordt direct het
patronenfilter geplaatst. In het al bestaande bedrijf
wordt echter niet zo’n haast gemaakt met het plaatsen
van een elektrostatisch filter. Na een controlebezoek,
anderhalf jaar na het van kracht worden van de vergunning, wordt hier het elektrostatisch filter geïnstalleerd.

geerd staal regelmatig worden gelast. Het bedrijf is van
plan een nieuwe lashal aan de overkant van de weg neer te
zetten. Hierdoor moeten er twee nieuwe vergunningen
worden aangevraagd (voor het bestaande bedrijf waar
allerlei wijzigingen plaatsvinden en voor de nieuw te
bouwen lashal). Voor zowel het bestaande bedrijf waar na
de wijzigingen alleen nog ongelegeerd staal wordt gelast
(meer dan 1000 kg toevoegmateriaal en een hoge concentratie van ongereingde lasrook) als voor de nieuwe hal waar
RVS wordt gelast moet een nageschakelde techniek worden

Informatiebronnen

toegepast. In de oude bedrijfshal wordt een elektrostatisch
filter voorgeschreven, in het nieuwe bedrijf komt een

• NeR, Nederlandse emissierichtlijn lucht,
Uitgave september , InfoMil, publicatienr. 
• Werkboek milieumaatregelen, Metaal- en elektrotechnische industrie, -uitgeverij (.. en .)
• SPIN-document lasinrichtingen (nr. )
• Handboek milieuvergunningen, hoofdstuk
lasinrichtingen
• Informatie van diverse gemeentes over lasemissies
• Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken
maart , InfoMil, publicatienr. 
• Artikel nageschakelde technieken lasrookemissies,
InfoMil nieuws  (juni )
• Lasrookverdrijving, Stuwen van lucht in grote ruimten,
... van der Wielen, in  magazine /.

patronenfilter.
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Voorbeeld 2

Aardappelverwerkende
industrie en geuroverlast
Situatiebeschrijving en
vergunningaanvraag
Een aardappelverwerkend bedrijf verwerkt aardappelen tot
voorgebakken aardappelproducten (o.a. frites). De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het schillen, snijden en bakken van
aardappels. Het bedrijf wil de productiecapaciteit gaan uitbreiden
met 40%.
Het bedrijf ligt op een klein industrieterrein De dichtstbijzijnde
bebouwing is die van een naburige gemeente en bevindt zich
ten noordwesten van de productielocatie op 300 meter afstand.
Een aantal bewoners in deze naburige gemeente ondervinden
soms overlast van het bedrijf. Deze overlast is het gevolg van
veel zwaar verkeer (aan- en afvoer), en stankoverlast als
gevolg van het productieproces. De stankoverlast is
incidenteel en hangt mede samen met de windrichting.
Vergunningaanvraag

Probleemstelling

(foto NiVAA, den Haag)

NeR december 2001

De gemeente moet beoordelen of de gevraagde
uitbreiding kan worden toegestaan met oog op
beperken van stankoverlast. Tevens moet ze
vaststellen welke geurbeperkende maatregelen
eventueel noodzakelijk zijn.
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Het bedrijf heeft een aanvraag ingediend voor een
revisievergunning, omdat het zijn bestaande
productiecapaciteit wil verhogen met %. Er zijn
onderzoeksresultaten beschikbaar waaruit blijkt dat
de geurbelasting van woningen in de naburige
gemeente op kan lopen tot  ge/m
(-percentiel).

1

Productieproces
De verwerking van aardappelen tot patat frites gebeurt
als volgt. De aardappelen die nodig zijn voor de
productie van patat frites worden met vrachtwagens
aangevoerd. Met behulp van transportbanden worden
de aardappelen door de verschillende stadia van het
productieproces gevoerd.
Grofweg zijn in de productie de volgende bewerkingsstappen te onderscheiden:
• Wassen, stoomschillen, snijden en sorteren van de
aardappels;
• Blancheren en voorbakken van de aardappels;
• Verpakken en vervoer.

Milieuhygiënische situatie
De bereiding van de frites gaat gepaard met de emissie
van geurstoffen. Het stoomschillen, blancheren en
drogen leidt tot de verspreiding van een kookgeur. Bij
het bakken en het koelen komt een baklucht vrij.

Toetsing aan NeR systematiek,
analyse van de situatie
In de NeR is een bijzondere regeling (, nr. )
beschreven met betrekking tot de aardappelverwerkende industrie. Uit de  blijkt dat geuremissie voorkomt bij verschillende processtappen. De  geeft een
bronnenoverzicht maar geen emissiefactoren per
processtap noch een relatie tussen het aantal geëmitteerde geureenheden en de hinder. In de bijzondere
regeling staan standaardmaatregelen beschreven die tot
verlaging van de geuremissie leiden. Dit zijn een gesloten koeltunnel en een condensor. Het bedrijf in kwestie
heeft deze maatregelen al genomen.
Omdat de bijzondere regeling geen aanknopingspunten geeft voor het vaststellen van het hinderniveau,
gebruikt het bevoegd gezag hier de hindersystematiek
geur om tot een beoordeling te komen. Allereerst
wordt een inschatting gemaakt of er voldoende informatie beschikbar is om een acceptabel hinderniveau
vast te stellen.
Huidige situatie
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In verband met geuroverlast in het verleden zijn geurmetingen uitgevoerd. Bij de huidige productiecapaciteit ligt de contour van de geurimmissieconcentratie
van  ge/m (-percentiel) op  meter van de
schoorsteen (in noordwestelijke richting). Een deel van
de bebouwing van de naburige gemeente valt binnen
deze contour. Om de effecten van opschaling van het
proces met % zichtbaar te maken zijn verspreidingsberekeningen met een computermodel uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat de immissiecontour van  ge/m
(-percentiel) zich op  meter van de schoorsteen
bevindt. Een groot deel van de bebouwde kom van de
naburige gemeente valt binnen deze contour. De berekening toont verder dat dichtbij gelegen woningen een
geurbelasting tot  ge/m (-percentiel) zullen
ondervinden bij de verhoogde productiecapaciteit.
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Op dit moment zijn er met betrekking tot de geuroverlast op beperkte schaal klachten van bewoners. Het
betreft gemiddeld minder dan  klachten per jaar. De
klachten doen zich met name voor bij zuidelijke tot
oostelijke wind.
Het bedrijf heeft een eigen biologische waterzuiveringsinstallatie voor de verwerking van proceswater.
Deze werkt naar behoren en geeft geen aanleiding tot
stankoverlast.

Tijdens het fabrieksproces worden er geurstoffen uitgestoten. Er zijn geurmetingen gedaan waaruit blijkt dat
een deel van de bebouwde kom van een naburige
gemeente binnen de geurcontour ligt. Uit de klachtenregistratie blijkt dat er incidenteel (tot  klachten per
jaar) sprake is van geuroverlast. Deze treedt met name
op bij een bepaalde windrichting. De situatie kan dus
gekenschetst worden als een situatie met beperkte
overlast.
Toekomstige situatie

De fabriek wil zijn capaciteit uitbreiden. Dit zal
gepaard gaan met een toename van de uitstoot van
geurstoffen. Uit berekeningen blijkt dat zonder het
treffen van extra maatregelen dit tot aanzienlijke
concentraties geurstoffen in de bebouwde kom van de
naburige gemeente zal zorgen. Dit betekent een
toename van de overlast.
Er is voldoende informatie voor het vaststellen van het
acceptabel hinderniveau aanwezig. Van de huidige situatie is duidelijk wat de omvang van de emissie is en met
welke mate van hinder dit gepaard gaat. Van de
toekomstige situatie kan op basis van berekeningen een
goede inschatting worden gemaakt. Nader onderzoek
ter vaststelling van het hinderniveau is dus niet noodzakelijk.
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Mogelijke maatregelen

Uitwerking van de oplossing

De standaard maatregelen zoals opgenomen in de 
zijn reeds door het bedrijf geïnstalleerd. Bij een
toename van de productiecapaciteit zal een toename
van geuremissie plaatsvinden. Dit wordt door de berekeningen ondersteund. Hoewel het aantal klachten op
dit moment beperkt is, mag verwacht worden dat deze
toenemen als de productiecapaciteit vergroot wordt.

De in de bijzondere regeling opgenomen standaard
maatregelen zijn reeds aanwezig in de fabriek. Om er
dus voor te zorgen dat een uitbreiding van de productie
niet leidt tot een verhoogde geurbelasting zullen additionele maatregelen getroffen moeten worden. Hiervoor zijn verschillende, reeds eerder genoemde opties
aanwezig.

Gezien de huidige situatie en de verwachte toename
van geurhinder bij uitbreiding lijkt het redelijk eisen te
stellen die verder gaan dan de standaard maatregelen
uit de .

Er wordt gekozen voor vergunnen van de uitbreiding
van de productie mits de huidige situatie niet verslechtert. Uit berekeningen blijkt dat de installatie van een
thermische naverbrander voldoende reductie van de
geurstofemissie tot gevolg heeft. Voorts is thermisch
naverbranden een bewezen en bedrijfszekere techniek
in deze branche. Op aandringen van het bevoegd gezag
kiest het bedrijf voor de thermische naverbrander.
Omdat het meerdere productielijnen betreft is het
mogelijk gefaseerd in te voeren. Een deel van de hogere
opbrengst uit de verhoogde productie kan dan worden
ingezet voor de investering voor een tweede naverbrander. Hiermee wordt de investeringsdruk voor het
bedrijf tot een acceptabel niveau gebracht.

Er bestaan verschillende opties om tot een reductie van
de geuremissie te komen:
• Lozingspuntverhoging;
• Gaswasser (alkalisch oxidatief );
• Actieve zuurstof injectie;
• Thermische/katalytische naverbrander.
Met bovenstaande technieken is ervaring opgedaan in
de aardappelverwerkende industrie. De naverbrander is
een bewezen techniek in deze branche. Het is een
bedrijfszekere oplossing met een hoog rendement. Een
nadere beschrijving van de technieken is te vinden in
de publicatie ‘Beschrijving van luchtemissiebeperkende
technieken’ (nr. ) van Infomil.

Afwegingen en keuze voor
een oplossing

Resultaat
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De uitbreiding van de fabriek wordt vergund onder de
voorwaarde dat dit niet leidt tot verhoogde overlast
voor de omgeving. Dit wordt bereikt door naast de
standaard maatregelen uit de bijzondere regeling
(condensor en een gesloten koeltunnel) additionele
maatregelen te eisen. Na overleg met het bedrijf schrijft
het bevoegd gezag een thermische naverbrander voor.
Met het bedrijf wordt afgesproken dat de invoering
gefaseerd plaatsvindt. De monitoring van de nieuwe
situatie zal moeten uitwijzen of de genomen maatregelen adequaat zijn. Indien dit niet het geval is kunnen
aanvullende maatregelen worden geëist
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De geurcontouren laten zien dat reeds in de huidige
situatie in een deel van de bebouwde kom van een
aangrenzende gemeente sprake is van een verhoogde
concentratie geurstoffen afkomstig van de patatfabriek.
Duidelijk is ook dat in deze situatie slechts in beperkte
mate sprake is van geurhinder, en dat deze situatie door
de omwonenden in zekere mate wordt geaccepteerd.
Het bevoegd gezag is van oordeel dat nieuwe activiteiten niet mogen leiden tot een toename van de reeds
bestaande overlast (stand-still principe).
In dit geval zal de uitbreiding van de productie zonder
geurreducerende maatregelen gepaard gaan met een
verhoging van de geurbelasting voor de omgeving.
Omdat de huidige situatie niet mag verslechteren
wordt een nageschakelde techniek voorgeschreven. De
uitbreiding wordt toegestaan, mits dit niet leidt tot een
grotere belasting van de omgeving.

Verder zijn het bedrijf en het bevoegd gezag overeengekomen dat het stand-still principe het uitgangspunt is.
Na oplevering van de naverbranders zal een monitoring
van de nieuwe situatie plaatsvinden. Op grond van de
uitkomsten hiervan wordt gekeken of er een noodzaak
bestaat voor aanvullende maatregelen.
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Informatiebronnen

Samenvatting
Een aardappelverwerkende fabriek vraagt wijziging van de

• NeR, Nederlandse emissierichtlijn lucht, Uitgave
september , InfoMil, publicatienr. 
• Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken,
Infomil, publicatienr. 
• Informatie van diverse gemeentes over aardappelverwerkende industrie.

vergunning aan in verband met een uitbreiding van de
productiecapaciteit. Bij de huidige capaciteit is er reeds
sprake van beperkte geuroverlast als gevolg van kook- en
bakluchtemissies. De vraag die voorligt is onder welke
condities de uitbreiding van de capaciteit vergund kan
worden. De bijzondere regeling uit de NeR biedt weinig
aanknopingspunten voor het eisen van extra maatregelen.
De huidige geuroverlast wordt vastgesteld als acceptabel
hinderniveau. Door uit te gaan van het ‘stand-still’ principe
(de hinder als gevolg van de fabrieksactiviteiten mag niet
toenemen), worden additionele nageschakelde technieken
geëist. Uit de literatuur is bekend dat deze voldoen voor de
aardappelverwerkende industrie. Om de investeringsdruk
voor de fabriek niet te groot te maken wordt gekozen voor
een gefaseerde invoering van de nageschakelde techniek.

5-2
NeR december 2001
4

Voorbeeld 3

Geurhinder bij de productie
van badparels en badschuim
Situatiebeschrijving en
vergunningaanvraag
Op een industrieterrein in een middelgrote gemeente is sinds 5 jaar
een bedrijf gevestigd dat handelt in producten voor de persoonlijke
verzorging: zeep, badschuim, cosmetica enz. Het bedrijf is gevestigd
in een opslagloods. Op het industrieterrein zijn over het algemeen
bedrijven gevestigd die weinig milieubelasting veroorzaken. Er zijn
op het industrieterrein ook enkele bedrijfswoningen en aan het
industrieterrein grenst lintbebouwing.
Vorig jaar heeft de exploitant van de groothandel besloten de
toegevoegde waarde van zijn nering te verhogen door ook zelf
te gaan produceren. Het bedrijf maakt sinds een jaar
badschuim en badparels. Sinds die tijd zijn er klachten over
geurhinder, met name van de bewoners van de woningen op
het industrieterrein. De zeepgeur ruikt blijkbaar wel
aangenaam in bad, maar niet de hele dag om het huis. De
bewoners eisen maatregelen.
Vergunningensituatie
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De activiteiten vielen in eerste instantie onder een amvb.
Doordat het bedrijf nu ook productie-activteiten ontplooit
valt het niet meer onder de amvb maar is een vergunning
nodig. Die is echter nog niet aangevraagd. Feitelijk is er
sprake van een illegale activiteit en de gemeente kan het
bedrijf dwingen de productie-activiteiten stop te zetten
Om de situatie te legaliseren zal de gemeente een vergunningaanvraag moeten afdwingen. Daarna moet de
gemeente nagaan of de situatie vergunbaar is. Wanneer de
huidige situatie onaanvaardbaar is moet het bedrijf maatregelen treffen of stoppen met de productie-activiteiten.
Gezien het feit dat het bedrijf inmiddels  werknemers
telt, is de gemeente bezorgd over mogelijke gevolgen
voor de werkgelegenheid als het bedrijf te streng wordt
aangepakt. De gemeente heeft contact opgenomen met
het bedrijf en het bedrijf verzocht een aanvraag in te
dienen. Dat is nog niet gebeurd.

1

Probleemstelling

In een situatie waarin veel wezenlijke gegevens ontbreken moet de gemeente met gebruik van de hindersystematiek van de NeR onder andere de geur situatie
in kaart kan brengen en deze beoordelen. Deze
aanpak moet leiden tot een besluit over al of niet
ingaan van een vergunningprocedure en moet zicht
bieden op de eventueel noodzakelijke maatregelen.

Productieproces

De beoordeling van de situatie volgens de
hindersystematiek

Het productieproces is eenvoudig. De grondstoffen
worden aangevoerd als bulk in grote zakken of als
vloeistof in vaten. Het proces bestaat uit mengen en
roeren van de grondstoffen in grotendeels open kuipen,
eventueel met geringe verwarming, en afvullen van
kleinverpakkingen. De kleinverpakkingen worden per
pallet afgevoerd.

Is geur relevant?
• Ja.
Resultaat van een indicatief onderzoek?
• De gemeente hanteert de klachtenregistratie en de eigen
waarnemingen als indicatief onderzoek.
• Het vergaren van informatie over soortgelijke situaties
leidt niet tot bruikbare informatie. Bedrijven waar zeep
en waspoeder wordt gemaakt en waar vergelijkbare
parfums worden gebruikt zijn vaak groter en liggen

Milieuhygiënische situatie

verder van woningen vandaan. In deze zeepfabrieken
wordt veel meer met gesloten systemen gewerkt.

De milieuhygiënische situatie is niet gunstig. De
processen worden uitgevoerd in open kuipen, waardoor geurstoffen zich binnen de werkruimte kunnen
verspreiden. De grondstoffen en hulpstoffen worden
met eenvoudige apparatuur gedoseerd. Om de concentratie aan stof en geur in de productieruimte binnen
prettige grenzen te houden wordt meestal gewerkt met
open laaddeuren. Dat leidt tot de emissie van geur. De
totale omvang van deze emissie is niet bekend.

Is er sprake van potentiële hinder?
• Gezien de 15 klachten in een jaar en de eigen waarnemingen oordeelt de gemeente dat er in de huidige
situatie sprake is van een zekere mate van hinder, en dat
er dus voor de toekomst sprake is van potentiële hinder.
Zijn er standaardmaatregelen bekend?
• Voor deze bedrijfstak zijn geen standaardmaatregelen
bekend, het bedrijf valt niet onder een Amvb en er is
geen bijzondere regeling voor.
Is er voldoende informatie om het hinderniveau te

Er zijn klachten van omwonenden. De dichtstbijzijnde
woning op het industrieterrein staat op  m van het
bedrijf. De lintbebouwing begint op  m afstand.
Over een periode van een jaar zijn er  klachten
binnengekomen, voornamelijk van de woningen op
het industrieterrein. De gemeente heeft naar aanleiding
van de klachten enkele malen de omgeving bezocht.
Uit deze bezoeken blijkt dat het bedrijf, als het in
werking is, benedenwinds altijd waarneembaar is. De
aard van de geur is niet altijd hetzelfde; er worden
verschillende parfums gebruikt. Het is meestal een vrij
sterke lucht die niet altijd aangenaam is te noemen.

kunnen vaststellen?
• Aangezien er geen aanvraag is ontbreken de meeste
gegevens, er is dus niet voldoende informatie.
Is een kwalitatief onderzoek mogelijk en wenselijk?
• Van de kwalitatieve onderzoeken die worden opgesomd
in tabel 1 in §3.6.2 zijn er slechts enkele mogelijk.
• Voor een TLO wonen er onvoldoende mensen binnen het
invloedgebied van het bedrijf.
• Emissiemetingen zijn gezien de aard van de bronnen erg
lastig; het resultaat zal altijd aanvechtbaar blijven.
• Voor een klachtenanalyse zijn 15 klachten te weinig.
• De gemeente besluit een kwalitatief onderzoek te doen
op basis van de informatie die voorhanden is: klachten,
een eigen oordeel over de aangenaamheid van de
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Toetsing aan NeR systematiek,
analyse van de situatie

geuren en de planologische situatie.
Hinderniveau vastgesteld
• op grond van het feit dat er 15 klachten zijn, zowel van
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De gemeente wil de benadering van het bedrijf laten
afhangen van de vraag of er sprake is van een situatie
van onaanvaardbare stankhinder, waarvoor geen oplossing haalbaar lijkt. Als dat het geval is zal de productie
van badparels zo snel mogelijk moeten worden stilgelegd. Als blijkt dat er wel oplossingen voor het geurprobleem mogelijk zijn en er zijn geen andere milieuhygiënische bezwaren, dan zal het bedrijf zo spoedig
mogelijk een vergunningaanvraag in moeten dienen.
Gedurende de tijd dat de vergunningprocedure loopt
zal de activiteit dan worden gedoogd.

de woningen op het industrieterrein als van daarbuiten,
wordt vastgesteld dat er wel sprake is van een hindersituatie.
• voor de woningen op het industrieterrein, waarvan 11
klachten afkomstig zijn, hanteert de gemeente het principe dat het wonen op een industrieterrein nu eenmaal
wat meer overlast met zich mee kan brengen. Enige geuroverlast moet men accepteren. Voor deze woningen
wordt de huidige situatie echter als onaanvaardbaar
beoordeeld.
• het eenvoudige productieproces kan op veel punten

2

beter; daarom acht de gemeente een forse verbetering

Omdat de NeR voor deze activiteit geen bijzondere
regeling heeft, gebruikt de gemeente de hindersystematiek (NeR §.) om tot een oordeel te komen. De
gemeente volgt de systematiek stap voor stap, zie kader.

mogelijk van de geursituatie.
• voor de lintbebouwing geldt dat uit eigen waarneming
van de gemeente nooit is gebleken dat het bedrijf buiten
het industrieterrein ruikbaar is. Daarnaast gaat het hier
om relatief aangename geuren.

Technische, financiële, sociaal-economische en
planologische aspecten:

Afwegingen en keuze voor
een oplossing

• Technisch: Het bedrijf gebruikt simpele en verouderde
apparatuur; door het aanschaffen van gesloten vaten en
kuipen, doseerapparatuur en afzuigapparatuur kan de
hindersituatie worden verbeterd.
• Financieel: Het bedrijf boekt een positief resultaat. Daardoor is er op termijn wel ruimte voor investeringen in
nieuwe apparatuur.
• Sociaal-economisch: Het is voor het college van B en W
niet aanvaardbaar dat het bedrijf om milieuredenen zou
moeten sluiten.
• Planologisch: het gaat hier om een industrieterrein;
bewoners van bedrijfswoningen moeten rekening houden
met enige hinder van de aanwezige bedrijven.
Conclusie
De gemeente komt tot de conclusie dat het aannemelijk is
dat de huidige hindersituatie kan worden verbeterd door
het treffen van maatregelen. Dat maakt de situatie dus
vergunbaar.

Mogelijke maatregelen

Uitwerking van de oplossing
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De gemeente schrijft een brief aan het bedrijf waarin ze
het bedrijf een termijn van drie maanden geeft voor het
indienen van een aanvraag. De aanvraag moet vergezeld gaan van een geuronderzoek waarin alle vragen die
onder punt  genoemd staan worden beantwoord. De
gemeente zal de aanvraag beoordelen op het toepassen
van geurreductiemaatregelen conform de stand der
techniek. Dat wil zeggen het waar mogelijk toepassen
van gesloten systemen en bronafzuiging, eventueel met
gasreiniging. De gemeente geeft in de brief ook nog
aan dat het bedrijf geen rechten kan ontlenen aan het
feit dat de situatie van illegale productie al een half jaar
bestaat.
De gemeente schrijft een brief aan de bewoners van de
woningen op het industrieterrein en aan de klagers uit
de lintbebouwing waarin de aanpak wordt uitgelegd.
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Er is nog geen geuronderzoek gedaan, maar op grond
van ervaring met soortgelijke processen kunnen er wel
een aantal maatregelen genoemd worden die helpen de
geurhinder te reduceren.
Gezien de aard van het proces komen de meeste maatregelen er op neer om in gesloten systemen te gaan
werken. De open kuipen moeten worden voorzien van
deksels, vultrechters en doseersluizen.
Op plaatsen waar met sterk geurende stoffen wordt
gewerkt is bronafzuiging noodzakelijk. De afgezogen
dampen kunnen worden gereinigd in een koolfilter of
gaswasser en kunnen bovendaks worden afgevoerd.
Eventueel kan een voldoende hoge schoorsteen ook
toereikend zijn. Bij deze maatregelen moeten ook de
overige milieuaspecten (zoals afvalwater bij de gaswasser) worden meegenomen in de afweging.
De gemeente beschouwt een brongerichte afzuiging en
een voldoende hoge schoorsteen of het nabehandelen
van de afvoerlucht als de stand der techniek voor
dergelijke processen. Aangezien het hier in juridische
zin om een nieuwe situatie gaat (oprichtingsvergunning) zal de gemeente deze maatregelen gaan voorschrijven.

De conclusie op grond van de hindersystematiek is dat
het niet mogelijk is om het hinderniveau definitief vast
te stellen. De situatie wordt echter wel beoordeeld als
zijnde vergunbaar. Het bedrijf moet dan maatregelen
treffen om de geurhinder terug te dringen. Het bedrijf
moet daarom een aanvraag voor een oprichtingsvergunning indienen met daarbij een geuronderzoek.
In dit onderzoek moeten de volgende vragen worden
beantwoord:
• Welke geurverspreidende grondstoffen en producten
worden er gebruikt?
• Welke procesonderdelen leiden tot de grootste geuruitworp en waar komt die geur uiteindelijk vrij?
• Wat is naar schatting de omvang van de geuremissie?
• Wat is de aard van de geur?
• Wat is de geurimmissie ter plaatse van de woningen?
• Welke maatregelen kunnen voor de verschillende
procesonderdelen genomen worden om de geuremissie te verminderen?
• Hoe groot is de geurimmissie ter plaatse van de
woningen nog na het treffen van maatregelen?
• Wat zijn de kosten van deze maatregelen?
• Op welke termijn kunnen de maatregelen worden
gerealiseerd?
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Resultaat

Samenvatting
Door uitbreiding van bedrijfsactiviteiten zonder milieuver-

Het bedrijf vindt een geuronderzoek niet nodig en dient
een onvolledige aanvraag in. De aanvraag wordt niet
ontvankelijk verklaard. Pas na veel aandringen van de
gemeente gaat het bedrijf aan de slag met het geuronderzoek. De gemeente geeft het bedrijf dan nog  maanden
uitstel om de aanvraag inclusief geuronderzoek in te
dienen. Intussen wil de gemeente wel dat het bedrijf
alvast begint met het treffen van maatregelen, zoals het
werken met gesloten systemen. Juridisch heeft de
gemeente hiertoe echter geen mogelijkheden, behalve
het verbieden van de betreffende activiteiten totdat
maatregelen zijn getroffen. De gemeente kiest ervoor de
volledige vergunningaanvraag af te wachten en in de
vergunning de nodige maatregelen voor te schrijven.
De klagers zijn niet tevreden met deze aanpak. Zij spannen een procedure aan bij de Raad van State omdat het
bedrijf activiteiten uitvoert zonder dat daarvoor een
milieuvergunning is verleend. De klagers willen de
gemeente dwingen handhavend op te treden, wat in dit
geval volgens de klagers wil zeggen dat de illegale activiteit onmiddelijk moet worden beëindigd. De Raad van
State heeft hierover nog geen uitspraak gedaan.

Informatiebronnen
• NeR, Nederlandse emissierichtlijn lucht,
Uitgave september , InfoMil, publicatienr. 

gunning is op een industrieterrein sluipenderwijs een geuroverlastsituatie ontstaan. Hoewel veel informatie ontbreekt
beoordeelt de gemeente de situatie met behulp van de
hindersystematiek geur. Op grond hiervan komt de
gemeente tot de conclusie dat de situatie vergunbaar is en
legt een termijn op voor het indienen van de aanvraag.

5-3
NeR december 2001
4

Voorbeeld 4

Emissie van stof en fluorwaterstof
bij de fijnkeramische industrie
Situatiebeschrijving en
vergunningaanvraag
Een fijnkeramisch bedrijf ligt op een industrieterrein. In het bedrijf
worden verschillende keramische vazen en potten gebakken in een
tweebrandproces. Bij dit proces worden de gedroogde vormen
eerst gebakken in de zgn. biscuitbrand. Na afkoelen en glazuren
volgt dan opnieuw een brandproces de zgn. gladbrand. Hiervoor
worden twee kamerovens gebuikt met beide een volume van
15 m3. Het bedrijf wil de kwaliteit van zijn producten
verbeteren, om een sterke positie op de markt te behouden.
Vergunningaanvraag

De inrichting valt niet onder de amvb detailhandel en
ambachtsbedrijven milieubeheer omdat het opgesteld
vermogen voor het verwarmen van de ovens  
is. De ovens zijn in  gebouwd en opgeleverd en
worden met aardgas gestookt. Het bedrijf is van plan
een deel van het ovenpark te vernieuwen en vraagt een
revisievergunning aan bij het gemeentelijk bevoegd
gezag. De gemeente maakt van de gelegenheid
gebruik om maatregelen tegen de stofemissie en
fluoremissie voor te schrijven.

Door een fijnkeramisch bedrijf wordt een revisievergunning aangevraagd omdat het bedrijf de
ovens wil vervangen. De gemeente moet beoordelen welke maatregelen genomen kunnen worden
om de emissie van stof en fluorwaterstof te
verminderen.
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Probleemstelling
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De grondstoffen worden in de massabereiding
gemengd en gemalen en gezeefd tot een homogene
massa en met een vormgevingsmethode in de gewenste
vorm gebracht. Vervolgens wordt de verkregen vorm
gedroogd en in de oven gebakken (biscuitbrand). De
ovens worden op gas gestookt. Voorts wordt de gebakken vorm geglazuurd, gedroogd en daarop weer gebakken in de oven (glazuur- of gladbrand). Tenslotte wordt
het gerede product afgekoeld en verpakt voor de afnemers. Het bedrijf heeft  verschillende kamerovens, één
voor de biscuitbrand en één voor de gladbrand die
gelijktijdig in bedrijf zijn. Een batch van de biscuitbrand duurt gemiddeld  uur, een gladbrand circa
 uur. De ruimtes waar de massabereiding en aanmaken en aanbrengen van glazuur plaatsvindt liggen
vlak bij elkaar en worden slechts in dagdienst gebruikt.
Ondanks het feit dat de ovens discontinu in bedrijf
zijn, levert het gebruik van de beide ovens op dat er
zowel continue emissies als discontinue emissies optreden (zie hiervoor onderdeel  van deze uitwerking).
De vullingsgraad van de oven is circa , ton/m wat
een relatief lage vullingsgraad is, die het gevolg is van
de vorm van de producten.

De rookgassen zijn zowel afkomstig van de gasgestookte branders als de kleimassa in de biscuitbrand en
van kleimassa en glazuur in de gladbrand.
In de biscuitbrand komt  vrij als discontinue emissie
omdat deze emissie slechts optreedt vanaf de ° bij
aanwezigheid van waterdamp (die voor het grootste
deel afkomstig is van de verbranding van aardgas).
De concentratie loopt daarbij op tot  mg/m bij de
maximum temperatuur van de oven, waarna de emissie
weer vrij snel afneemt, als de oven aan het afkoelen is
en toevoer van aardgas voor verbranding is gestopt. De
emissiekarakteristiek is weergegeven in figuur .
Figuur 1

HF emissie biscuitbrand

90

60
HF (mg/m 3 )

Productieproces

30

0
0

3

6

9

12
TU

T (uur)

15

TU: gastoevoer gestopt

Milieuhygiënische situatie
Bij de gladbrand komt de  eveneens discontinu vrij
met de karakteristiek die is weergegeven in figuur .
De stookperiode bij de gladbrand is circa  uur.
Figuur 2

HF emissie gladbrand
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De volgende emissies naar de lucht vinden plaats.
• Stofemissie van de massabereiding en drogerij
De stofemissie bij het afzuigpunt bedraagt , kg
per uur, de stofconcentratie bedraagt  mg/m.
De emissie vindt plaats gedurende  uur per dag.
• Emissie afkomstig van glazuren
Bij het aanmaken van glazuur en bij het spuiten van
het glazuur komt stof vrij. Bij het aanmaken
bedraagt de stofemissie , kg per uur met een
concentratie van  mg/m en bij het verspuiten is de
emissie , kg per uur met een concentratie van
 mg/m. De emissie vindt plaats gedurende  uur
per dag.
• De emissies van , , , x, l en  uit de
huidige kamer ovens worden in onderstaande tabel
weergegeven bij actueel zuurstofpercentage (in mg
per droge m lucht bij . , . kPa).
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2

Component

Oven 1, concentratie
(mg/m 3 )*

Oven 2, concentratie
(mg/m 3 )*

CO2
CO
SO2
NOx
HCl
HF
Zware metalen
Debiet

400
75
40
400
20
65
–
3000 m3/uur

400
75
35
400
20
25
10
3000 m3/uur

* de weergegeven concentraties zijn halfuurgemiddelden. CO2, CO en
NOx zijn afhankelijk van het brandervermogen van het moment. Hoe
hoger het brandervermogen, hoe hoger de concentratie. De concentratie
van HCl en HF is een piekconcentratie, die maar enige uren van de stook
optreedt.

Toetsing aan NeR systematiek
• Stofemissie
Op grond van de  regelgeving moeten ruimtes
waar stof in productieprocessen vrijkomt worden
afgezogen. Bij de bepaling van de stofconcentratie in
de afgezogen lucht is het van belang dat geen
verdunning optreedt, er mag alleen gerekend worden
met de luchtstroom die van belang is voor het reguliere proces. Indien de ongereinigde massastroom per
uur groter is dan . kg/uur geldt een emissie-eis van
 of  mg/m. Bij een emissievracht kleiner dan

, kg/uur geldt een emissie-eis van  of  mg/m.
In beide gevallen zijn de emissies afhankelijk van het
type afscheider dat kan worden geplaatst. Stof komt
vrij in de massa(voor)bereiding, en bij het aanmaken
en opspuiten van glazuur.
De stofemissie in de massa(voor)bereiding is kleiner
dan , kg per uur. Deze emissie voldoet aan de eis
van  mg/m, maar kan goed met filtrerende
afscheiders worden verminderd zodat een eis geldt
van  mg/m. De stofemissie die vrijkomt bij het
aanmaken van glazuur is kleiner dan , kg per uur
en voldoet aan de eis van  mg/m. Echter de emissie moet gecombineerd worden (sommatiebepaling)
met de stofemissies bij het opspuiten van het
glazuur, (, + , kg/uur) zodat een eis geldt van
 mg/m.
• Emissies van CO, SO, NOx, HCl en HF uit de oven
Het emissiedebiet uit beide ovens bedraagt gemiddeld circa  m per uur.* De zuurstofconcentratie
in de afgassen van de oven verandert met de tijd.
Vanaf het moment van starten loopt hij af van %
naar circa %, vanaf het moment van koelen is hij
weer %.
In onderstaand overzicht worden de emissies getoetst
aan de NeR. Omdat er sprake is van één inrichting
moeten de emissievrachten bij elkaar worden opgeteld.
Emissie (mg/
m 3 ) en vracht
(kg/uur)
oven 1

Emissie (mg/
m 3 ) en vracht
(kg/uur)
oven 2

Emissie-eis
(in mg/m 3 )
en Gms
(in kg/uur)

Maatregelen
voorschrijven,
op grond van
de NeR

CO2

400; 1,2

400; 1,2

–

CO
SO2

75; 0,225
40; 0,12

75; 0,225
50; 0,15

NOx

400; 1,2

400; 1,2

HCl

20; 0,06

20; 0,06

HF

Max ca
65 mg/m3*
conc. via mid.
bep. levert
40 mg/m3
0,12 kg/uur

Max ca
25 mg/m3
conc. via mid.
bep. levert
13 mg/m3
0,039 kg/uur

(er is geen
emissie-eis
voor CO2
in de NeR)
–
200, 5
(gA.4)
200, 5
(gA.4)
30 en 0,3
(gA.3)
5 en 0,05
(gA.2)

–
Nee
Nee

De -emissie is in te delen als een fluctuerende emissie omdat het niveau sterk fluctueert. Daarnaast is het
een discontinue emissie omdat de emissie gedurende
een deel van de bedrijfstijd vrijkomt. Omdat de beide
ovens gelijktijdig bedreven worden heeft dit geen
invloed op de emissiesituatie die gekozen wordt. Het
bevoegd gezag staat toe op grond van deze emissiesituatie
dat de middelingsbepaling wordt gebruikt. Uit de emissiekarakteristiek is te zien dat de emissie van  bij de
biscuitbrand is uitgesmeerd over circa  uur en bij de gladbrand over circa  uur. Bij een middeling over  uur is de
gemiddelde emissieconcentratie van oven   mg/m en
bij een middeling over  uur bij oven   mg/m.

Mogelijke maatregelen
De stofemissie

De stofemissie van de massa(voor)bereiding moet
voldoen aan  mg/m of  mg/m. De emissie kan
worden beschouwd als een continue emissie omdat hij
gedurende de hele dag optreedt. Mogelijke nageschakelde technieken zijn filtrerende of niet filtrerende
afscheiders. Als filtrerende afscheider is bijvoorbeeld
een doekenfilter te gebruiken en als niet filtrerende
afscheider een electrofilter.
De stofemissie bij het mengen en opspuiten van de
glazuur moet eveneens voldoen aan een eis van
 mg/m of  die eveneens met filtrerende of niet
filterende afscheiders kan worden verminderd. Onderzocht moet worden of het verzamelde stof in de
glazuurafdeling, bestaande uit glazuur, weer opnieuw
kan worden ingezet.

Nee
Ja

verschillende emissiesituaties. Het verloop van de HF emissie uit een kameroven is het best te beschrijven door figuur 4 (discontinue fluctuerende emissie). Toetsing aan de NeR kan met de piekemissiebepaling of de middelingbepaling. Wij kiezen hier voor de middelingbepaling waarbij we de
emissie over een periode van 4 uur middelen bij de biscuitbrand en over

* Door het variëren van het gasverbruik varieert ook het debiet
uit de oven, deze  m is een soort gemiddelde (droog, bij
standaardcondities).

3

3 uur middelen bij de gladbrand (langer dan 4 uur is niet toegestaan).

De -emissie kan worden gereduceerd door verschillende maatregelen:
• Het inzetten van een alternatieve kleisoort met een
lager fluorgehalte, zodat de emissie onder de gms of
vrijstellingsbepaling van de NeR kan vallen
( kg/jaar).
• het plaatsen van een nageschakelde techniek in de
vorm van een kalksplitinstallatie, of een alkalische
gaswasser.
• Hergebruik van de rookgassen van de ene oven in de
andere oven die nog aan het opwarmen is. Hierdoor
wordt de fluor uit de rookgassen geabsorbeerd aan de
ongebakken klei. Logistiek heeft deze maatregel
gevolgen omdat de ovens dan na elkaar moeten
worden opgestookt.
• Het plaatsen van een stralende buisbrander om
procesgeïntegreerd de fluoremissie te reduceren.
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* In de NeR zijn in §2.4.2 verschillende schema’s opgenomen van

De emissie van HF
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Stofnaam

Uit de laatste kolom blijkt dat de  emissie boven de
grensmassastroom (gms) uit de NeR uitkomt en ook
boven de concentratie-eis die in de NeR is opgenomen.
Er zullen dus maatregelen moeten worden getroffen
om de emissies te reduceren.

Afwegingen en keuze voor
een oplossing
De stofemissie van zowel de massabereiding als de
drogerij kan worden gereduceerd met een electrofilter
of een doekenfilter. Een doekenfilter is goedkoper en er
zijn hogere rendementen te halen dan bij toepassing
van een electrofilter. Het opgevangen stof wordt weer
ingezet in de massavoorbereiding. Voor de emissies in
de glazuurafdeling kunnen moeilijk filtrerende afscheiders worden gebruikt omdat het glazuur nat is en daardoor het filter kan verstoppen. Niet filtrerende afscheiders zijn hier beter toepasbaar.
Om de fluoremissie te reduceren kan de kleisoort worden
aangepast. Dit ligt moeilijk omdat het bedrijf een voordelig contract heeft voor de aankoop van de klei. Een kalksplitinstallatie levert een afvalstroom op en is voor deze
relatief kleine vrachten relatief duur. Een (alkalische)
gaswasser kan een goede optie zijn maar heeft weer als
nadeel dat een verontreinigde stroom water ontstaat.
Hergebruik van de fluorrijke rookgassen van oven  door
absorptie aan de ongebakken kleimassa in oven  is eveneens geen optie. De emissie van oven  wordt hiermee
wel gereduceerd maar niet de emissie van oven , die het
hoogst is. Stralende buisbranders zijn nog relatief nieuw.
De -emissie kan fors worden gereduceerd en er
ontstaat geen afvalstroom. De concentratie van x in de
rookgassen zal toenemen echter de x vrachten nemen
niet toe of zullen zelfs lager zijn. De kwaliteit van het
glazuur wordt beter doordat turbulentie van vlammen in
de ovens wordt voorkomen (de rookgassen van de branders komen niet in contact met het product in de oven).
Het bedrijf vindt dit een groot voordeel, omdat het de
productkwaliteit wil verbeteren. Daar tegenover staat het
nadeel van de relatief hogere investeringskosten. De
kosteneffectiviteit per vermeden kilogram HF is niet
berekend, omdat er geen referentiewaarde (aantal Euro’s
per kilogram vermeden emissie) van  bekend is.
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Uitwerking van de oplossing
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De stofemissie van de massavoorbereiding en de drogerij wordt gereduceerd met een doekenfilter, waarmee
aan de eis van  mg/m kan worden voldaan. De emissie in de glazuurafdeling wordt gereduceerd met een
electrofilter waarmee aan de eis van  mg/m kan
worden voldaan. Mogelijk is een veel hoger rendement
te realiseren, dit kan dan in de vergunning worden
vastgelegd met een doelvoorschrift. De emissie van 
wordt gereduceerd met stralende buisbranders. De
gemeente neemt een gefaseerde emissie-eis voor 
waarbij de emissie in  stappen van  jaar aan de emissie-eisen van de NeR moet voldoen. Hiermee heeft het
bedrijf de mogelijkheid de investering voor de beide
ovens over meerdere jaren uit te spreiden.
In de vergunning neemt de gemeente een vrachteis op
voor x gekoppeld aan een hogere x concentratieeis dan de NeR voorschrijft. In de considerans van de
vergunning beargumenteert de gemeente dat een
ruimere x emissie-eis in de vergunning is opgenomen
omdat de x vrachten gelijk blijven of zelfs afnemen.

Resultaat
Voor de reductie van de stofemissie van zowel de
massabereiding als de drogerij heeft het bedrijf een
doekenfilter aangeschaft. De emissie in de glazuurafdeling wordt gereduceerd met een electrofilter. Het
bedrijf heeft er voor gekozen om de stralende buisbranders voor beide ovens in een keer te laten installeren.
Hierdoor voldoet het bedrijf binnen de voorgeschreven
termijnen aan de gestelde emissie-eisen.

Informatiebronnen
• NeR, Nederlandse emissierichtlijn lucht,
Uitgave september , InfoMil, publicatienr. 
• -document fijnkeramische industrie (nr. )
• Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken
maart , InfoMil, publicatienr. 
• Milieuinformatie Fijn keramisch industrie,
uitgave van InfoMil, juli 
• Fluoremissie in periodieke ovens, vakblad Klei, Glas en
Keramiek, nummer , 
• Aardgas straalt in de fijnkeramiek, vakblad Klei, Glas
en Keramiek, nummer , 

Samenvatting
Bij een bedrijf worden in twee kamerovens keramische
vazen en potten gebakken en geglazuurd. Daarbij komt
(discontinu) een emissie vrij van fluorwaterstof boven de
grensmassastroom in de NeR. Beschreven wordt de maatregel die genomen moet worden om de emissie te reduceren.
Eveneens worden de maatregelen beschreven die genomen
moeten worden om de stofemissie die vrijkomt bij de massavoorbereiding, de drogerij en de glazuurafdeling te
verminderen.

Voorbeeld 5

Methodiek voor het berekenen
van de kosteneffectiviteit (KE)
Situatiebeschrijving en
vergunningaanvraag
Een bedrijventerrein is vervuild door een bedrijf dat grondstoffen
produceerde voor de verfindustrie. De vervuiling bestaat uit
organische stoffen die ingedeeld zijn in 2 verschillende NeR
klassen. Het bedrijventerrein ligt in een bosrijke omgeving op
50 meter afstand van een drukke camping.
Een grondsaneringsbedrijf is bezig de bodem te saneren met een
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hierbij wordt het grondwater
met de verontreinigende componenten omhoog gepompt en
worden deze componenten vervolgens deels geëmitteerd naar
de lucht. Het bevoegd gezag vindt echter de verschuiving van
de verontreiniging van bodem naar lucht niet in
overeenstemming met de milieuwetgeving. Tevens is er sprake
van geuroverlast op de camping. De gemeente heeft om de
redelijkheid van nageschakelde techniek te kunnen toetsen
aan het ALARA principe een kosteneffectiviteitberekening
gemaakt om de kosten van de vermeden emissie uit te
drukken in euro’s per kg vermeden emissie.
Vergunningensituatie
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Het betreft een ambtshalve wijziging van de milieuvergunning. In de oorspronkelijke vergunning was
geen rekening gehouden met eventuele geuroverlast. En voor de emissie van organische stoffen was
in de oorspronkelijke vergunning niets geregeld.
Probleemstelling
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De gemeente moet beoordelen of het voorschrijven van een nageschakelde techniek bij een
bodemsanering wel redelijk is. Daarvoor wordt
een kosteneffectiviteitsberekening gemaakt
volgens §. van de NeR.

1

Productieproces
De bodem is verontreinigd met isobutylacetaat, isobutanol, tolueen, xyleen en methanol. Tijdens de
bodemsanering wordt verontreinigd grondwater opgepompt. Dit water wordt behandeld in een waterzuiveringsinstallatie. Tijdens de behandeling ontwijkt een
gedeelte van de organische stoffen die in het water
waren opgelost, via de cascadebeluchter en de plaatbeluchter. Daarbij worden de vluchtige componenten
deels geëmitteerd.

Milieuhygiënische situatie
Bij het onderzoek naar de emissies is een vracht gemeten van , kg/uur isobutylacetaat, , kg/uur
isobutanol, , kg/uur tolueen en , kg/uur
xyleen. Al deze stoffen zijn ingedeeld in klasse O. van
de NeR. Daarnaast wordt ook , kg/uur methanol
geëmitteerd dat is ingedeeld in NeR-klasse O.. De
bodemsanering is continu in bedrijf ( uur/jaar)
zodat de vracht aan eerstgenoemde stoffen
, *  =  kg/jaar bedraagt en de vracht
methanol  kg/jaar. De emissies van de organische
stoffen overschrijden de grensmassastromen van
de NeR niet. De grensmassastroom van klasse O. is
 kg/uur, de grensmassastroom van klasse O. is  kg/uur.

Mogelijke maatregelen
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Het bevoegd gezag heeft onderzocht welke maatregelen
het beste genomen kunnen worden om de emissies te
reduceren. Vanwege de zeer constante stroom aan
verontreinigingen, het type verontreinigingen en de
concentratie is gekozen voor een compostfilter. De
kosten van een dergelijk filter zijn opgevraagd bij een
leverancier. Om de redelijkheid van het filter te kunnen
beoordelen is een kosteneffectiviteitberekening
gemaakt van het compostfilter.

Toetsing aan §2.11 Kosteneffectiviteit van milieumaatregelen
uit de NeR
Volgens heeft het bevoegd gezag onderzocht wat de
kosteneffectiviteit van de nabehandeling bedraagt in
euro’s per kilogram vermeden emissie. Daarbij is de
methode gevolgd zoals beschreven in §. van de NeR.
Gegeven informatie:
• Aanschafprijs compostfilter € 
• Bouwkundige investering € 
• Onderhoud en bediening € 
• Jaarlijkse ongereinigde vracht van vluchtige
organische stoffen  kg in klasse O. en  kg
in klasse O..
• Rendement compostfilter %
• Jaarlijkse emissie tijdens storingen en onderhoud,
% van de tijd een ongereinigde emissie ( kg in
klasse O. en . kg in klasse O.)
• De techniek zal  jaar in bedrijf zijn, en daarna
worden afgebroken.
Het compostfilter bestrijdt de emissies van zowel de
klasse O. als O., omdat stoffen uit deze beide klassen
worden geëmitteerd. In dit geval moet een verdeelsleutel (de zogenaamde weegfactor van de stof ) worden
gehanteerd om een antwoord te kunnen geven op de
vraag welk deel van de kosten kunnen worden toegeschreven aan de O. stoffen en welk deel aan de O.
stoffen. Hierbij worden de volgende formules gebruikt
QO.*wfO.
TKO. =

* TK
QO.*wfO. + QO.*wfO.
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Waarin TKO. de totale netto jaarlijkse kosten zijn,
welke kunnen worden toegeschreven aan de bestrijding
van component in klasse O.(in euro’s); TK de totale
netto jaarlijkse kosten van de maatregel (in euro’s);
QO. en QO. de hoeveelheden vermeden emissie van
O., respectievelijk O. (beide in kg); wfO. en wfO. de
weegfactoren van O. () respectievelijk O. (.).
De kosteneffectiviteit voor emissiereductie van component O. (in euro’s per kg) kan vervolgens worden
berekend uit:
TKO.
KEO. =
QO.

2

De kosteneffectiviteit wordt dus zowel voor component O. als component O. uitgerekend. Eerst zullen
de kosten worden uitgerekend en vervolgens de effecten (vermeden emissie).

Kosten

Kapitaalkosten
De kapitaalkosten worden gedefinieerd als de totale
investeringen vermenigvuldigd met de annuïteit. Er
zijn kapitaalkosten van het elektromechanische deel
van de investering die in  jaar worden afgeschreven
en kapitaalkosten van het bouwkundige deel van de
investering die in  jaar worden afgeschreven. Onder
bouwkundige investeringen verstaat men hallen, loodsen, bijgebouwen funderingen, leidingbruggen en
dergelijke. Beide investeringen worden afgeschreven
met een rentevoet van % en op annuitaire wijze.
Deze wijze van afschrijven heeft het voordeel dat
constante jaarkosten worden verkregen. Wanneer op
deze wijze wordt afgeschreven kan de uitkomst van de
 berekening worden vergeleken met de indicatieve
referentiewaarden uit de NeR.
Kapitaalkosten van het elektromechanische deel
De aanschafprijs van het biofilter bedraagt € .
Voor de bodemsanering is maximaal  jaar nodig, maar
het filter zal naast deze toepassing ook weer elders
dienst kunnen doen. Het bevoegd gezag besluit de
investering dan ook in  jaar af te schrijven.
Met de bijgeleverde formule levert dit het volgende op:
i*( + i)n
Annuïteit =
( + i)n-
waarin i de rentevoet is (dimensieloos) en n de afschrijvingstermijn (in jaar).
Voor een rentevoet van  procent (i = ,) is de annuïteit bij een afschrijvingstermijn van  jaar gelijk aan
,.
De kapitaalkosten zijn: * , = € .

Opbrengsten en besparingen
De techniek levert geen opbrengsten en besparingen
op.

26 kg
3 kg

155 kg

0.5 kg

Vervolgens worden de getallen ingevoerd om de  te
berekenen. Hierbij wordt de indeling uit figuur 
Methodiek Kosteneffectiviteit uit de NeR
aangehouden.
Kosten
Kapitaalskosten (elektromechanisch
deel)
Bouwkundige kapitaalskosten
Vaste operationele kosten
Variabele operationele kosten
Totale bruto jaarlijkse kosten
Minus opbrengsten en besparingen
Totale netto jaarlijkse kosten

€ 2900

Effecten

Klasse O.2

Klasse O.3

Jaarlijkse ongereinigde vracht
Totale jaarlijkse restemissie
Totale jaarlijkse emissiereductie

7735 kg
542 kg
7193 kg

26 kg
1.8 kg
24.2kg

Weegfactoren
Kosteneffectiviteit per component
(in euro per kg vermeden emissie)

1
KE O.2:
€ 1,5/kg:

0.6
KE O.3:
€ 0,89/kg

€
€
–
€
–
€

6300
1500
10700
10700

Afweging en keuze voor
een oplossing
De volgende argumenten (voor en tegen) kunnen
worden gegeven.
• Uit de berekening blijkt dat het nabehandelen van
de emissie met klasse O. € . kost en klasse O.
€ . per kilogram vermeden emissie. Deze bedragen liggen ruim onder de indicatieve referentiewaarden voor  die de NeR hanteert (€ . per kilogram vermeden emissie). Ondanks het feit dat het
hier een geurprobleem betreft waarvoor geen indicatieve referentiewaarden gegeven zijn, zijn de kosten
redelijk te noemen.
• Er wordt geëmitteerd onder de grensmassastromen
uit de NeR. Dit betekent dat in principe geen eisen
gesteld hoeven te worden aan de emissies.
• De bodem wordt gereinigd waarbij de emissies
verschuiven van bodem naar lucht en goed kunnen
worden opgevangen en nabehandeld
• Er vindt geurhinder plaats ten gevolgen van de sanering.
• De sanering zal maar  jaar duren.
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Variabele operationele kosten
Geen extra kosten voor utilities, reststoffenverwerking
en lozingsheffingen.

Klasse O.3

7735 kg
387 kg
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Vaste operationele kosten
Voor onderhoud en bediening en overige vaste operationele kosten wordt €  gerekend.

Klasse O.2

5-5

Bouwkundige kapitaalskosten
De bouwkundige kapitaalkosten zijn in dit geval de
kosten voor de fundering en leidingen. De activiteit
wordt in  jaar afgerond, zodat een tweejarige afschrijving goed verdedigbaar is. Het bevoegd gezag besluit
dan ook deze investering in  jaar af te schrijven.
Bovenstaande formule ingevuld voor i=, en n= jaar
levert de factor ,.
De bouwkundige kapitaalkosten zijn:
,* = € .

Effecten
Jaarlijkse ongereinigde vracht
Jaarlijkse restemissie
(5% van het totaal)
Jaarlijkse emissie tijdens storingen
en onderhoud (2% van de tijd)

Uitwerking van de oplossing

Samenvatting
Bij een bodemsanering wordt het grondwater opgepompt en

Op grond van het feit dat de kosten van de nabehandeling redelijk zijn, dat sprake is van geurhinder en van
een verschuiving van bodem naar lucht besluit het
bevoegd gezag nabehandeling van de luchtemissies
voor te schrijven in een ambtshalve wijziging van de
vergunning.

belucht. Daarbij worden vluchtige componenten geëmitteerd
onder de grensmassastromen uit de NeR. Het betreft vluchtige organische stoffen die in twee verschillende NeR klassen zijn ingedeeld. De VOS-emissies voldoen aan de NeR,
maar veroorzaken geuroverlast, ondanks de lage vracht.
Het bevoegd gezag heeft om de redelijkheid van een nageschakelde techniek te kunnen beoordelen een kosteneffectiviteitberekening gemaakt volgens de beschreven methodiek

Resultaat

in §2.11 van de NeR. De berekening is gemaakt voor een
compostfilter. De kosteneffectiviteit (KE) kwam bij het vermij-

Het saneringsbedrijf heeft moeite met het plaatsen van
het compostfilter, maar uiteindelijk wordt het filter
toch geïnstalleerd. Nadat het filter is geplaatst is op het
terrein van de camping geen geur meer waar te nemen.

den van de emissie ruim onder de indicatieve richtwaarde
voor VOS uit die de NeR hanteert (€ 4.6). Het betreft hier
geurhinder maar omdat de indicatieve richtwaarde voor de
KE voor de reductie van VOS-emissies niet wordt overschreden vindt het bevoegd gezag nabehandeling alleszins redelijk en besluit zij vervolgens de nageschakelde techniek voor

Informatiebronnen
• NeR, Nederlandse emissierichtlijn Lucht,
§. kosteneffectiviteit van milieumaatregelen
(aanvulling op NeR mei ) InfoMil,
publicatienr. 
• Informatie van diverse gemeenten

te schrijven.
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