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Regeling meetmethoden
luchtemissies afvalverbranding
11 j(/IIllrIr; J1J931Ml'/.. 1:/93/JIX
('('IImt/l' Olie" ,i(' ,/urith\I'I/l' Zok m

Aft/dm,1! 111 fJ!l'\'ltIt!

De Milll<;h:r \:w \'(,Ik ••hui ••vesting.
Kuilllh.'hjk\· ()rd(,l\in~ en Milieubcheer.
(,del .lr .uukcl ~ \all bet Bestuit lucht-
\'lIn\'le, itl\aht,:rhran,III1l!.

Ik.•llli,

IlfHlrd"tuk , AIJ!I'mc'fW' bf.palinJ.!t'n

Arti~d I
In dc/c rc,:dinl! wnrelr VCTsl<t,1I1 onder:
lt. h,', ",·,hlll hl" He"IIII' luchtemissies
H r\'OI lvcrbr.mdinp:
h, ,flllll'/lII"d,'IIII111"I'.\: omstandigheden
I!c\'lIoml door \'l'" temperatuur V,tO 273
Kd\'1It en l'('11 lil 11k \'311 101•.1 kitopas-
cal:
c. ;m/ullll/i.· installatie die zich bevindt
in een inm:hlinJ! Ir-ü aanzien waarvan
in artikel ~ \,11I hl" he••luit vcorschrif-
1('11lijn )!c"'dd.
d. 11('1 ]".'r",,,.I.'1I I//I"'IW: het niveau in
de vuurhannl ";I;If(.p de vcrblijftijd van
de rn\,kl;;I~,••en in de vuurhaard twee
seconden hellr:!a!!!. gerekend vanaf een
niveau dat 7ich I meter stroomafwaarts
van til' laatste verbrandingsluchttoevoer
bevindt:
e. 11/1/rhllll1dl>dmli/lt!.·hocveelbeid
warmte (he in C'\.'I'vuurhaard vrijkomt
per vuurhaardvolume cu per tjjdseen-
h{'1(1

,tlli/..rl .1

I~ Iwdi'hltn!.! 1•.•. 11 d"'i'!:! rnnkl!it •• l'11

tt.r.t l't'!! ".Innlf!, -ttahc aan vuurstof
van II I",'n'ut. 1,.•I"dt! lil hljlagc A.
IUlIb .•.I. \.ITl /11'1 h..-vluit. wordt uitge-
\I,,'rd \\.I1!l'n.; de tounulcs. vcrmeld in
dl' hIJ ik:~' rq:dtn!! behorende bijlage
,\

IlnCl(rl"jllir. 2 ( unI mlt' mt't boden

,,"~,,/ 3
I HIII'\'11 m"'t:tll.lth: worden zodanige
\1"'l/lt'ltlll~'\'n .r.uiccbracht. <I:lt he uit-
voon-u \:111 tic IIh..'lllIl!l'n, n.:ilndd in hij-
I..IÇI~1\ en n van IK'I tx'~llIlI, op verani-
\'I'I"'\!: \\ij/c mt'cL'hjk ,.•
1 Ik \(lOI'II'ni";'!'l'. ~,<,dl'ldd in hel
r-crvtc lut, \\.,tlkr; ;,.I"~l'hr;l~"ht na over-
Iq.' 1111'1 lu-t ~'\t"Td Ci'7ag (11 IJ,\ over.
kp: me r-en lithO" lu-t bevoegd l!'e/ag
;i.lIlle "'I/C'IlITl"ldlinJ!;,

/'","p-III"'.~ (""'''11I11' "wlm.!!.I'1I

.'I"i~'" J Il'l'fII.l1Il/fr
t Ik In I "Ill,.'fl- \:tll Cl'n cl1li""ie,cl~
rt·",,,I.llkl'ldl' 1I11••• "lt·rn:lnI('· cn alla·

1~"C-arp.'I,II\lUI ..at"Ill('lh:: dc apparatuur
\01" dl' rt.::~i,tr;rl,1'l'n illIhlmati"l:h(' vrr,
"('rklll~ \,.n dl' I'Wl'III'-.;ullalcn diO:llt 10
"f'I>('dir- nl<'!!l'1ii~. tI,lda! tic cnli",u:'-ci ••
"r ck \l'lhl.lndin,·'\tl~tallati(· van
kracht i" J!l'\\pnkn. I!(lct!te rltnctionc-
Jen
.:: Ix: .tpr:lI:tllUlT. I"lt'dl~dd in hel cer~lc
hd. ""Idl 11,,1.1111j',.mlcrhtllHlen. tI;lt
IIt'I ~.)('d hllll'thlflt'll'n '.\tI'cI mn1!-dljk
hll)'1 ~l'":I;'lt'lH~11

1 HII tTII 111,,111111\' mCljn~ "I'HIt ilall-
f.Chkltld ,bI.. ,.n'·I'1 :d" IIlfl~cltjk i". met
p:'1('d furll'IIt'llI'r('jHle al'pltralUur is
j.!1·!HC'ICIl
4 Ingl'\allk "crlr.lIIg van de appara-
luttr. hedncld In hel ecrste lid. gestoord
is. \\,.nlcn:
a nml'rwijld dc IIPt"ge malttregelcn
~cnomt'n om lIltn de "\{lrin!! Ct'n einde
te mah:n:
h )!C'('nwiJlil!'in!!cn in het ~C'hruik van
de in"laliatK' <I:tllj!l'hrachl. die ten sub-
.•tan,,~Olt' "IIJt'"J! \:rn de uitworp van de
Ic melt'n \Cfllllllt'm'I!(,IlIJe component
Ir WCf')!kunlwn 11I1.'nf!cn.
~ Imh('n cic "lOllIlP. lan!!er duurtl.bn
4X uur wnrdl t11l\CfWIjid hC'1 hevoegd
gC'/"a@: f!ew<tarst:hIH\d

,II'II/..('/.~ SlO/
Ik c(,nti"ut' IIlctinp.en Vllor til" bepaling
v<tn tic f,.'nncentralt\,.' aan ••tor in hel
rot1kl!as "()nlt IIilJ!cVOt,:nlmei C'Cn
111('CI",)"IC'CJlllt;rt. \llIlr het hcnudigoe
meelN:-H'lk, "'oldt1l.'1lIitn de k\4·.thll'llsei-
,,<,n. \Crf1lcllllll dl' nl'rm ISO,'(DIS,
H11"~. ",.'r /O\.l'l d,ll \'nltens tie stand
v;ln llc I('\·hni\.'k nlilJ.!dl)~ i:-..

..,,,,1.1'1" '/ltlllt/'/lII"dl'
I \"'nnllllrnUl' \IWIIIlP.\iln de ('oncentra-
lit' 'I:tll 1\\;t\eltlll""1c lil hel Ttlnkgits
"nrdt 1I'I~nt1(',d Illel eCl1l1l("tI"\'''tC'Cm
tl;rt \~'IJ"~'I .1;111 d,' b\:tllteil\.Cl..cn. vcr-
1lll'ltllll de '11)/111ISf )'(IlIS) 79-'5.

Artikel 7 Slihl(Jf(lxid~n
Een continue meting van de concentra-
tie aan stikstofoxiden in het rookgas
wordt uitgevoerd met een meetsysteem
dt'1 voldoet aan de kwaliteitseisen. ver-
meid in de norm ISO:(DIS) 10849.

ArltJ.t'1 R Ol'('riRC' verbindingen
I. De continue meting van de coneen-
tratie aan:
a. koolmonoxide wordt uitgevoerd v61-
gcns richtlijn VDI 2459 Blau 6:
b. gasvormige organische verbindingen
wordt uitgevoerd volgens richtlijn VDI
-'4RI Ohm 3. waarbij de toegepaste
detector dient te voldoen aan de eisen,
vermeld in bijlage R van deze regeling:
c. zuurstof wordt uitgevoerd volgens de
norm CANICSA-Z223.2·MR6:
d. zoutzuurgas wordt uitgevoerd vol-
gens een methode in overeenstemming
met de al~mecn aanvaarde meetprak-
tijk;
c. waterdamp wordt uitgevoerd met
een methode in overeenstemming met
de algemeen aanvaarde meetpraktijk.
2. In afwijking van het eerste lid onder
a. b en c, mogen ook andere meetme-
tbcden worden toegepast, indien daar-
bij meet resultaten worden verkregen die
niet significant verschillen van meetre-
sultaten verkregen met de metingen
volgens de bij die onderdelen vermelde
normen of richtlijnen en indien ten
minste een gelijke herhaalbaarheid
wordt verkregen als mei de metingen
v olgens de in het eerste lid. onder a, h
en c vermelde nonnen of richtlijnen.
3. In afwijking van het eerste lid. onder
e, mag. indien de rookgassen verzadigd
zijn mei warenlamp. de hcraling van
hCI watent •.•.mpgehaltc van oe rookgas-
••en gcschicden door berekening aan de
hand \'•.•.n de continue meting van de
tempcrutuur van de met waterdamp
verzadigde rookgassen.

.4,,;1.,,19 Pnramctrre
I. Rij een continue meting als bedoeld
in de artikelen ~. 6. 7 of R. worden
tevens alle par •.•.meters continu gemeten.
die ntlodtakclijk zijn om vast te stellen
(Ir aan de van toepassing zijnde emissie-
cis i!' voldaau.
2. De continue meting van een paramc-
Ier. bedoeld in het eerste lid. wordt uit-
gevoerd volgen ••een methode in over-
eenstemming met de algemene
meetpraktijk.

p(1rt1KraaI3. Af:nndC'rlrj'J..C' mt'fin1!('n

Artikel /0
I. De af7.0nderlijke metingen voor de
bep.aling van de cnncentultics aan:
a. stol worden uitgevoerd volgens ISO
909fi:
h. loul7uur~as worden uitgevoerd vol-
gens VDI 3480 Blall I:
c. fluorw"lerslllr worden uitgevoerd
volfcn ••de (Onlwerp) nonn NEN 2~19:
d, zware melalen. alsmede cadmium en
kwik worden uitgevoerd volgens en
O\·t"rct'nkomstiE! de (ontwerp) richtlijn
NPR 2SI7:
c. P<. 'DO's en PCOF's worden uil~e·
\'ocrd \ oll!ell~ t1.'n methode in overct'n-
stcmmin}! meI de algemeen aanvaarde
mectpritklijk.
2. In afwijklOg v"n hel Cf'rsle lid onder
a. hen c. mogcn ook andere meet me-
thoden worden toegepast. indien daar-
bij mct'lrcsultaten worden verkregen die
nict significani verschillen van meel re-
sultaten verkregen met de metingen
volgens dc hij die onderdelen vermelde
normrn of richtlijnen en indien ten
minste een gtlijke herhaalbaarheid
wordt ~rkregen als meI de metingen
•••olgens de in het eersle lid, onder a. b
en c "'eTmelde normen of richtlijnen,

Arlikt"1 II
I. Een arzonderlijke meting bestaat uit
een serie van ten minste drj(: metingen.
2. De duur van een meting bedraagt
niet meer dan één uur.
3. In arwijking van hel tweede lid mag.
indien het meettcchnisch niet mogelijk
is om de meting in maximaal één uur
uit te voeren. de duur van een arzon-
derlijke meting ••..oor stof. zware meta-
len. cadmium .. kwik en de peDD's en
PCDFs maxim"al 8 uur bWragen. met
dien verstandt" dat het uitvoeren van de
meting in et"n 70 kort mogelijk tijdshc-
slek zal geschieden.
4. IX "(7onlierliike metingen. brooeld
in artikC'1 Hl, worden:
a. indien alleen stoomproduklie plaats-
vindt. uitgevoerd bij een stoomproduk·
lie oo\en een waarde gelijk aan het
J!l'middeldc van de stoomproduktie
mer hel voorafgaiil1de kwartaal:
h. indien alleen wann water wordt

geproduceerd. uitgevoerd bij een pro-
duktie van warm water boven een
waarde gelijk aan het gemiddelde van
de produktie aan warm water over het
voorafgaande kwartaal:
c. indien geen produktie van stoom of
warm water plaatsvindt of de warmte
van de verbrandingsgassen op een
andere wijlt wordt benul dan alleen
voor de produktie van stoom of warm
water. uitgevoerd bij een belasting die
in overleg met het bevoegd gezag wordt
vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Rqbtrltle •• ,,", •••kl,.
'fan InfoeICearvtftS

Artiktl J5
1. Een continue registratie van de
meet resultaten van de continue metin-
gen wordt verricht met betrekking tot:
a, de componenten en parameters.
bedoeld in de artikelen 5. 6. 7. 8 en 9;
b. de temperatuur in de vuurhaard.
bedoeld in artikel 13.
2. Tijdens de continue metingen,
bedoeld in hel eerste lid, wonjen te v ene
de bedrijfscondities van de verbran-
dingsinstallatie geregistreerd. voor
zover die gegevens noodzakelijk zijn
•••oor de vaststelling of aan de voor-
schriften gesteld in bijlage A. onder 2.
en 5.4. van hel besluit, is v oldaan.

ArtiblJ6
I. Aan de hand van de ingevolge arti-

Arlikt"1 11 kei 15. eerste lid onder a. geregistreerde
I. Bij een afzonderlijke meting worden gegevens wordt. met inachtneming van
tevens bepaald en geregistreerd de con- het bepaalde in hel tweede lid en
centratÎes aan: betrokken op de werkelijke tijd dat de
a. zuurstof; •••erbrandingsinstallatie in gebruik is.
b. waterdamp, voor lover noodzakelijk dagelijks het uurgemiddelde van ieder
voor de vaststelling of aan de van toe- opeen volgend uur berekend en geregls-
passing lijnde emissie-eis is voldaan. treerd.
2. Bij een afzonderlijke meting worden 2. De uurgemiddelde waarden van de
tevens die parameters bepaald en gere- componenten waarvoor emissie-eisen
gistreerd. die noodzak.elijk. zijn voor de zijn gesteld. bedoeld in het eerste lid.
vaststelling of aan de van toepassing worden herleid op standaardcondities
zijnde emissie-cis is voldaan. droog rookgas en een volumegehalte
3. De bepaling van de concentratie aan aan zuurstof van 11 procent.
zuurstof. bedoeld in hel eerste lid. 3. De gemiddelde waarden, bedoeld in
wordt uitgevoerd t~gelijk met de inge- het eerste lid. worden. met inachtne-
volgt artikel 11, eerste lid. te verrichten ming van het tweede lid, in klassen
metingen en met een methode volgens ingedeeld en per kalenderjaar zodanig
de nonn CAN/CSA-Z223.2-M86. Ani- geregistreerd dat kan worden gecontro-
kei 8. tweede lid, is hierbij van overeen." leerd of wordt voldaan aan het voor-
komsnge toepassing. schrift gesteld in bijlage A. onder 5.4,
4. De bepaling van het waterdampge- van het besluit.
halte. bedoeld in het eerste lid, ••••.ordt
uitgevoerd Iegelijk met de ingevolge
artikel 11. eerste lid. te verrichten
metingen en met een methode volgens
de EPA-methode 4. De artikelen 8.
derde lid. en artikel 10. tweede lid. zijn
hierbij van overeenkomstige toepassing.
5, De bepaling van een parameter.
bedoeld in het tweede lid. wordt uitge-
voerd tegelijk met de ingevolge artikel
11. eerste lid. te verrichten metingen en
met een methode in overeenstemming
met de algemeen aanvaarde meetprak-
tijk.

Pnrtl,rooI4. Vrrhro"dingJom$londiJ('
h('{/('f'

Ar,ikel IJ
I. De temperatuurmetingen. bedoeld in
bijlage A, onder 4.1, onderdeel c. van
het I-x-sluit, w orden uitgevoerd volgens
een methode in overeenstemming met
de algemeen aanvaarde meetpraktijk ..
2. De temperatuunnetingen, bedoeld in
hel eersle lid. worden uitgevoerd op
cen niveau in de vuurhaard dal o ••.er-
eenkomt met ten minste het 2-sccon-
denniveau bij de maximum toegestane
vuurhaardbelasting volgens de ontwerp-
specificaties.
3. Het 2-secondenniveau, bedoeld in
het tweede lid. wordt aan de hand van
de construetiegegevens van de vuur-
h"ard vastgesteld.
4. In afwijkin~ van het tweede lid.
mogen de metingen voor inrichtingen
als bedoeld in bijhtge 8. onder 2.
onderdeel b. worden uitge\'Ofrd or een
niveau in de •••uurhaard dat in o\'~rleg
met hel bevoegd gezag wordt vastge-
steld.

Arlik,.IU
I. De metingen. bedoeld in bijlafC A.
onder 4.1. onderdeel c. van het besluil
worden voor de bepaling van:
a. het luurstofgehalte uitgevoerd "'01-
gens de norm CAN/CSA-Z223.2;
b. het waterdampgehalte uitgevoerd
volgens een methode in overeenstem-
ming met de al~meen aanvaarde meet-
praktijk.
Oe artikeJen 11. vierde lid, en 12,
tweede lid, zijn van o•••erttnkomstige
toepassing ..
2. De zuurstofmetingen. bedoeld in het
eerste lid, worden uitgevoerd als een
netmeting op een niveau in de vuur-
haard dat overeenkomt met ten minste
hel 2-sccondenniveau bij de maximum
loegestane vuurhaard belasting volgens
de ontwerp specificaties. Anikei 13,
derde en vierde lid, is van overeenkom-
stige toepassing,
3. 1·let aantal meet punten in het mecl-
vlak bij de netmeting. bedoeld in het
tweede lid. wordt, voor zover mogelijk,
\'olgrns de nonn ISO 9096 gekozen.
4. Op de meet punten. bedoeld in het
derde lid. worden de zuurstofmetin~en,
bedoeld in het eerste lid, uitgevOfrd
gedurende ten minste 15 minuten per
meetpunt.

Ar/ilu117
1. De volgende meetresultaten worden
vastgelegd in een rapport:
a. de meetresultaten van de continue
metingen, bedoeld in artikel 15, eerste
lid. onder a. met inachtneming van
artikel 16. na aûoop van een kalender-
jaar:
b. de meetresultaten van de ingevolge
de artikelen II en 12 uitgevoerde
afzonderlijke metingen na afloop van
de penoden. bedoeld in bijlage A.
onder 4.2. onderdeel a, van het besluit:
c .. de meetresultaten van de tempera-
tuurmetingen. bedoeld in artikel 13. na
ieder kwartaal:
d. de meetresultaten van de zuurstof-
en waterdampmetingen. bedoeld in arti-
kel 14. telkens na afloop van een
periode als bedoeld in hij lage A. onder
4 ..2. onderdeel b. van het besluit.
2. In een rapport als bedoeld 10 het
eerste lid, worden tevens vermeld:
a. de voor elke component of parame-
ter toegepaste meetmet hodt":
b .. de bedrijfscondities van de verbran-
dingsinslallatie. voor lover die gege\ens
noo<b..akclijk zijn voor de vaststelling or
aan de van tOfpassing zijndr emissie-eis
wordt voldaan. en
c. de onnauwkeurigheid van de mectre-
sultaten. wurhij als mattl voor Jeu
onnauwkeurigheid een betrouwba"r-
heidsinterval van 95% wordt gehan-

. tcerd,

AnjJctl/8
De resultaten van de hij of krachtens
het btpaalde 10 het besluit uitgevoerde
metingen. alsmede andere gegevens die
nodig zijn om tt' kunnen beoordelen of
in overeenstemming met dit besluil is
gehandeld. worden door degene die de
inrichtinlt drijft, in de inrichting ter
beschikking gehouden voor conlrole
gedurende een periode van ten minste
drie jaar.

Hoofdstuk 4 Slotbepollnx<n

Ar,iJc~1 19
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de dag waarop het Besluit
luchtemissies afvalverbranding in wer·
king treedt.

Artüctl ]()
De:z.e regeling kan worden aangehaald
als: Regeling meetmethoden luchtemis-
sics afvalverbranding.

'.f-Grav,,,"agt, Iljanunr; 1993,
De mi"jjtt'r \'an Volkshlli.fvtsting.
Ruimt~"jkl! Ordl'ning en Mili('ubch~~r,
J. G. M. A/rh".

BiJI'I' A bij do R<l<IInR nK'tt ••• thod •••
tudltHdssles Irvllnrbrlnding

Herlt'iding naar Mancltardronditie
droog rook~.~ en de hcr~iding nur
11% zuurstof

I. J{uleidinR lIaar ~tandaard(oIlJilies
droo~ rookga ..{
De omrekening van een gehaltr van een
rookgascomponent betrokken op ccn
volume van het rookgas onder stiln·

daardcondities inclusief het volume van
de daarin aanwtzige waterdamp. naar
een volume van het rookgas onder
standaardcondities exclusief hel daarin
aanwezige waterdamp. wordt uttgc-
voerd met de volgende formule:

./,
(~ = C, • (I+:O.8~4 )

Hierin is:
C" =gchahe betrokken op droog rook-
gasmengeel onder standaardcondujcs
(vorla droog of mg/ml droog)

C••;:.gehalte betrokken op vochtig
rookgasmengsel onder standaardcondr-
tics (vol'i~ nat ofmgtm' nat]

I..= vochtgehalte betrokken op droog
rookgasmengsel onder standaardcomli-
ties (kg/m.l droog]

O.M04 = gewicht van één m3 watcru amp
onder standaardcondities. waarhii
waterdamp wordt beschouwd ah een
ideaal gas (kglm-'I

1. Hrr/~;di"K noor 11% zuurstof.
De omrekening van een gehalte van ('('11

rookgascomponent betrokken or een
droog gasmengsel onder standaardcon-
dities, naar een gehalte betrokken op
een droog gasmengsel onder standaard-
condities van 11"/0Ol wort uitgevoerd
met de volgende formule:

" 20 95-11
C, (11%0,) = C•• 2o.~qó,i
Hierin is:
(~(1I"1..o,) = gehalte betrokken np
droog rookgasmengsel onder slim-
daardconditles en 11% O}
[mg/m ' droog]

10:1 =- zuurstofgehalte van hel rookga •.•
betrokken op droog rookgasmcugwl
onder standaardcondities Ivon:, l"n(l~)

RiilalJ:~ B bij de ReR<'IiORm~tmelhHdt'n
luchttmi(ösies If\'8lv('rbrlnclln~

Aanl'ullmde flM'n te s'tllen aan dr
detecteren \'Oor de hcpalinR lan hct
Rehaltt' un R.S"orm1at' or~ani<;c'M.'\t'r-
bindiOJ!en \'O'RCMelf richtlijn ,di .'l-lR.
bl.u 3

I. Alleen die deieetoren mogen wonh-n
toegepast waarvan kan worden aange-
loond dal de relatieve stand •.•"rd"r" ij
king van de responsiefacton-n v.ut
butaan. heptaan. cyclobexaan. isopro-
partol. tolueen. aceton, butylacetaat en
ethylacetaat niet meer bedraagt dun
15%; de responsiefactor van bura •.•.u
wordt hierbij per definitie op 1.0U
ge ••tcld.
2.10 afwijking van hel bepaalde in VIJl
3481 Blatt 3 behoeft niet te "orden
voldaan aan oe eis dat de re ••r>tm ••icr"c·
tor~n van de le metc-n eomponerllt'n
moet liggen tussen de w<t••rde {).~~ l'n

1.15.

Totliehting

DC7e regelinJt Olectmelhodcn rkht 7it:h
tol ocltcne die ccn inrichling drijft
waarop hel IJeIluil 11Ichlcmis~ies ••1\',,1·
verhranding •••an toepils(öin(! is {hierna tl'
noemen ht"t bc ••luitl. Mel dC7e rc~clillg
wordt uitvoering gegeven aan artikel S
\'8n hel hesluil. In dltt artikel io;
hepaald dat de minister nadere r('llels
stelt over de wijlt" WRaror ell de
omstandi~heden waaronder de IJlctÎn·
(ten gen()(md in de bijla~en \'an hel
besluit dienen te worden uitge"Ol·rtl.
Tevens is bepaald dat de minisIer rcgd",
stelt over de wijze van registrercn_
Deze regeling is gebaseerd op dc llIet'l-
voorschriften in de brier van 14 mei
1991 (kenmerk MBA. nr.I04CJlflc.uq van
de minister van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en Milieut-.ch('('r.
die als aanvulling geldl op dc RidllliJn
Verbranden 1989 (Stcrt. 1989. IKR),
hierna te noemen R V'S9, alsmede op
de brier van 28 februari 1990 (Stcrt.
1990, 57) waarin nadere aanwijzing
voor de vergunningv~rlener zijn gef.e·
ven. In de brief van 14 mei 1990 heeft
de minister de aanbevelingen ge"'flll!d
van de technische werkgroep 'MCftme·
thoden Richtlijn Verbranden 1989'. In
gen()(mde werkgroep waren verle~en-
woordigd het Ira, de Hoordino;pcclle
Milieuhygifne en de toenmalige
VEABRIN (nu VVAV).
In de 'Integraal bij@e\\'erkte vero;ie Viln
de Richllijn 'Verhranden' 19F;9' (puhll·
htiereeks Afvalstoffen van het llIim'\le·
rie Volko;huisve"ing. Ruimtclijk(' Orde-
ning en Milieubeheer. 1992iHtI 7i)n
bovengenoemde beleidsslukhn \'cr·
werkt lot één document.
Na"st dr inhoud van de hrier vitn l-l
mei 1991 is bij deze minisleri{\le re~e-
ling zoveel mogelijk a1tRSluÎling gaoc.:hl
bij de re}!eling die is upge"'c1d {'P
grond van hel Besluit emissie-ei'ICll
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slr'okino:.lall;Hit-<;WCI in7:1J..cde lucht-
\crnnllt."lnij!inJ:!, hierna IC' nf'('I11"11
HITS WLV.
tu de onderhavige rc~chn!! zijn voor
hrl bepalen "til ~rollthedl'n (de coneen-
tralie van vcronucruigcudc romponen-
ICIl en parameters]. die voor hel 10('-
zicht (lP de nalc v11ll! van hCI bc ••IUlI van
tx-I •.•ug liJlI, nonnen of ru-htlijnen voor-
geschreven waarin meermethoden zijn
va~l~dl')!11 of IVO(H hcl continu melen)
eisen voor continue meetsystemen 7ijn
I!cfmllltllcl'TtI, Nu-t "(\(11 alfl' re meten
~r"(llhclicn lijn echter in nonnen of
nchüijncn \'a<;t~'l'kl!tk nu-ctmctbodcn of
eisen voor meetvvstemen beschikbuur.
nlt i" met name 'hcI geval voor conti.
CIm' meersveeroen voor fltl en water-
damp en ;ol1r dc af7(lnckrhJke meting
\'<tll de dtoxincn.
Contonn ti" aanbeveling van voor-
noemde technische werkgroep is bij
dcvc repcling de votgcndc volgorde aan-
gehouden.
I De internationale normen van de
ISO.
2. De Nederlandse normen of richtlij-
nen van hel NNI.
~ De buitenlandse normen of richtlij-
nen t'lij voorbeeld vau VUl en EPA.
wanneer er echter Euro!""*'(' ('EN-nor·
men' worden uugcbmcht zullen deze
nonnen 1;;I:ln \O(lr de ISn-normen,
Binnen ('EN wordt or dil moment
onder andere ge w crkt aan ",'rillen voor
hel Il1CICIIvan diovincu. IICL ICllaal
kootwater stolfen cu toraal-stof bij lage
conccutrntwv
Vonr de componenten waarvoor alteen
I1Pf!een OI\I.••..CIJHloTm of -ric1ulijn
+eschikbaur I~_ j" dcvc ontwerp-norm of
-richrbjn opgenomen. Bil ISO wordt dit
;Iallf('~t'\'cn dpi" de :tf\"rlm~ niS
'Dr"rl lntcrruuiunal SI;md;trd) of Cl)
,C'ttlllmlttC'l' Tlla'I). IhtIS()/('I)'IHII'-
men knn ••dlll'r het nutnnu-t van Ik
norm nog een nummer \;I!l de versie
/ijn vcrnu-hl Bij nflt\\I'II'-l\nrlllC'1\ of
.ru-lulijncn van het NNI \\ordt alk-en
hl'! voorvocgw! 'ontwei p' toepepast.
Il\.' atkorungen 'DIS' en 'CD' alsmede
hl'l Ot~l!lir 'OI1I\\crp' 7ijn in de betrel-
rende anikelen rus-en hat\t.;je~ (!.epl"at ••1.
llicrduor WPTlII voorkomen tI;11hij het
lldinilil'f "ollkn van dl' betrellende
norm of rirbthjn dele regeling dient te
worden aitn~l'past
In .lc normen CII richrliincn zijn gt"gc~
vvns betrotlende tic onnauwkeurigheid
v.m dl' mecuncthodc vcrmeld dan wel
;t;"'Fl'r,e\'l'll Clr welke \\ ij .•c d('7e gege-
vene dienen 1(' worden \:I't!!e"leld, Als
maat voor de onnauwkeurigbeid dient
hçl 95'~•.betrouwbaarbci.Ismtervaltc
worden gehanteerd ':lItll.:d 17 van deze
lef!din~L 711:11,dal veelal gebruikelijk is
in de algemene meetpraktijk hij de pre-
scutatic van meetresultaten Bij de roet-
"")! van de mcctrcsutnucn aan de cm is-
cic-eteen zullen deze
onnauwkeurigheden ICIl gunste van de
\l',(!unnillfhl'lUdcr worden uitgelegd.
I~~ activucircn met betrekking lol de te
vvtrk-htcn metingen kunnen. al dan niet
p:l'\'('rlllicC'Crd.•••..orden ill1!~llaSI in het
Hcclrijr~ lurcrnc Mdj("u/org"yslccm van
hl't bedrijf. In tic nabije toekomst
wordt er uaat J!(""tr('('fd 11(t1 hel bcdrijfs-
111H!cnll'("1van tic \,('r!!UIIIHIlf!IHluder dtt'
\cr;m' •••..omdrlijl.: il' "'Pllr cic metingen,
(','1\ kwttlil('ils"y"Ieem •.••.·7it op ha~i" van
dC' nnrm NFN,fN 4~OIH, W"ttr,"oor al
d,m niet ('('n CJ;lernC ('rJ..('nnlllg door hij
\OIHhet.'lcI '\TUtlAIJ i!l \c"'rkregen, Hel
'pTt'dl \fitll1df dal ••'"'dan CCIlen ander
t)tll; \'an tCII.'p:to;"lIlP:i, I'P de in ••tellingen
dil' Jcrp:elijkr l1I('tinf-CIluit\'ocren in
(Ipdr;tt'hl \'an de \'ct(wnninghouder of
hel tx-VllC~d EZe7,ag.
Fen (lverl.ichl \';:tn de lil dele regding
\rrmelcfc Ilormen is ;lI.; hijlage hij deu
Ic-clichting 0pl!enomen.

Ifoofdstuk I AI~ Mpali~

Aftik,'1 f
De ()m..chrijving Vttn hel he~rip '2-
set'onden ni,'cttu', nnder d. is an"lo08
aan de oml'chrij\'in~ in de hrief van 14
mei 1991 Dil hc~rir wordl gehttnteerd
in de ••rtikelen 1:\ ('11 14 \\aarin regels
7ijn ~el!c\en nlct hctrckkin~ t('ll de Iem·
('\:lltIUUr- rn 7uurstofmctrngcn in de
\'uurh"ard, De definitIe \'an de vuur·
haardbcbstin~ (lIleier cl i" overgeno·
men uil (Ic onml NEN MlO: Afval en
af ••.;tl\'crwijdcrin}!. Tkn:llnrngen en
definitie" -,

Anil.:,,/ :
IJljl;t!!l' A i" inhoudclilk gelijk <lan
Appcndlll A \';tn de t'lller Vttn 14 mei
11)<11. De lorlnule •• \'(ltll cle omrekening
71jn opçennrncn. nrxlal de omrekcnin~
"'lilt tie hl:ITt'lJ'ende ('I\fl(lilics altijd or
d('lelfde wijle 7••1 !!(,l'CllIeden.

lloordliluk 2 ControR •• (boden

purtl/{'uur I, Mectplaot,fl'n

Al/ikr/3
Dit artikel is analoog aan artikel 3 van
de Regeling meet methoden OEES
WlV. Bet artikel is wal betreft de te
stellen eisen algemeen gehouden. omdat
de situatie per afvalverbrandingsinstal-
latie (A VI) sterk kan verschillen. Voor
algemene aanbevelingen omtrent deze
voorzieningen kan verwezen worden
naar ISO 9096 alsmede het rapport
'Onderzoek Continue Emissie Meetap-
paratuur voor Afvalverbrandingsinstal-
laties". In dat rapport zijn de resultaten
van een onderroek opgenomen dat
Haskoning heeft uitgevoerd in opdracht
van de toenmalige VEABRIN (nu
VVAVl.

r{'n/,. lid
I>e benodigde voorzieningen zullen
veelal van bouwkundige aard zijn, zoals
trappen en bordessen. Het verantwoord
kunnen uitvoeren heeft beotrekking op
het meten zelf, maar ook op de veilig-
beidaspecten daarbij.
Rij de voorzieningen die moeten wcr-
den aangebracht behoren ook de extra
meetopeningen voor het uitvoeren van
cafibratie-rnetingen voor de meetsyste-
men van de continue metingen alsmede
de meetopeningen voor het uitvetren
van de metingen in de vuurhaard op
het zogenaamde '2 seconden niveau'
(artikelen 13 en 14), Tevens kan het
noodzakelijk zijn om extra meetopenin-
gen aan te brengen om de afzonderlijke
metingen met meerdere monstertreinen
g.elijktijdig te kunnen uitvoeren. Dit
kan noodzakelijk zijn om te voldoen
aan hel voorschrift van anikei I I,
derde lid, betreffende de muimum
bcrnonstcringstijd.
Bi.i nog 1(' bouwen installaties is het
7in\'01 reeds in het ontwerpstadium
rekening te houden met de hiervoor
benodigde, met name bouwtechnische.
voorzieningen. Bij bestaande installaties
is hij voorbeeld gebleken dat met name
de zuurstofmetingen in de vuurhaard,
in verband met de hierbij noodzakelijk
lange gekoelde monstername lansen,
soms "eer moeilijk, zo niet onmogelijk,
konden worden uitgevoerd,

twerd,' lid
Ten einde achteraf problemen ten aan-
zien van de plaateing van de appara-
tuur te voorkomen, is overleg mei de
vergunningverlener of een door deze
aan te wijzen instelling voorgeschreven.

Paragraaf J. Continut metingen

Artikrl4
Artikel 4 is analoog aan de artikelen 4
en 5 van de regeling meet methoden van
hel BEES WLV.

eerste lid
Na instalfane van de apparatuur lal
men nog vertrouwd tnoeten raken met
hel mectsvsreem en zullen eventueel
optredende kinderziekten opgelost moe-
ten worden. Dit geldt eveneens voor de
apparatuur voor de automatische ver~
werkin~ van de meel resultaten.
O""rom is in het eerste lid bepaald dat
niet direct bij het van tOt'p3ssing wor·
den van een nnissie-eis, maar wrl zo
spoedig mogelijk daarna, de apparatuur
goed dient te runetioneren, hetgeen
inhoud I clat de "pparaluur voldoet aan
de kwaliteitseisen vermeld in de nonn,

ht'{'edr f'n df'rde lid
Het goed functioneren, omschreven in
hel tweede lid, dient steeds le kunnen
worden aangetoond aan het bevoegd
gezag. In de nonnen is met name aan·
geven welke handelingen met betrek·
king tot de calibratle dienen te worden
uit~voerd. Tevens worden aanbevelin-
gen gedaan ten aanzien van de freQuen·
tie van deze handelingen. Eén van de
handelingen is de 'calibratie' van het
gehele meetsysteem. Hierhij wordt een
controle op de sys!ematische afwijkin-
scn uitgevoerd. Deu controle wordt
door ISO voorgeschreven en dj(:nt te
worden uitgevoerd met meetapparatuur
werkend volgens een ander meetprin·
cipe. Hiervoor mag ook een 'nal chemi-
sche' methode worden toegepast.
Bet onderhouden in het tweede lid,
betekent onder meer dat de meetsyste·
men regelmatig moelen worden gejus·
leercl met nul- en calibratiegas, Daar·
naa'" i~ e\'eneem hel opvolgen van de
aanbevelingen van de leverancier van
belanp.

l'if'r(/l" liJ
Continue meting houdt in principe in
dat gedurende 100% van de tijd dat de
verbrandingsinstalJittie in bedrijr is
wordt gemeten. Hct zal echter niel
5leeds te voorkomen :lijn dat storingen
in de apparatuur optreden. Daarnaast
7.•,1 regelmatig onderhoud en het inre~e-

len van het meetsysteem niet steeds hij
een buiten bedrijf zijnde installatie kun-
nen gebeuren, Hoewel in de praktijk
IOOY" met haalbaar 7.31 zijn, zal daar-
naar wel gestreefd moeten worden, Aan
de hand van een logboek enlof aan de
hand van de automatisch verwerkte
meel resultaten en bedrijfsconditles kan
worden aangetoond welk percentage
wordt gerealiseerd,

.'ijfJe lid
De periode van 48 uur is opgenomen
om te voorkomen dat de vergunning-
verlener bij iedere 'kleine' storing moet
worden gewaarschuwd.

Artikl"15
De technische werkgroep 'Meetmetho--
den RV'89' was, evenals de 'Werkgroep
RV'89', van mening dat er nOl te wei-
nig ervaring was met continue meetsys-
lemen voor stof bij het meetbereik dat
is vereist. Gezien de hoogte van de
emissie-eis dient bij voorkeur een meet-
bereik te worden toegepast van circa 0
- 15 mg/m', De meetsystemen voor de
continue meting voor Itof kunnen, voor
zover bekend, in dit meetbereik nog
niet voldoen aan de kwaliteitseisen dje
in de voorgeschreven norm zijn gesteld.
In de brief van 14 mei 1991 is daarom
ook opgenomen dat handhaving voor-
alsnog zal geschieden aan de hand van
afzonderlijke metingen. Dit is in het
besluit (evenals voor HCI zie artikel 8)
mogelijk gemaakt door het gestelde in
voorschrift 5.4, van bijlage A van het
besluit. De handhaving geschiedt vol-
gens voorschrift 5,5, van bijlage A van
het besluit.
Met de toevoeging 'voor zover dat vol-
gens de stand van de techniek mogelijk
is' wordt bedoeld dat men er naar moet
streven de kwaliteitseisen, die in de
ISO-norm zijn vermeld, te realiseren,

Artik,16
De norm ISO/(DIS) 7935 is een ent-
werpnorm. die begin 1993 als een
definitieve norm zal worden uitge-
bracht. Omdat in het besluit een emis-
siegrenswaarde voor SC: is opgenomen
in plaats van een grenswaarde voor
SÜJ., zoals in de RV'S9 het geval was,
behoeft nu niet meer het continu geme-
ten SOl'gehalte te worden verhoogd
met het SO)-gehalte (berekend als SC:)
van de rookgassen, Deze omschrijving
van de emissiegrenswaarde sluit zowel
aan bij die van de EEG-richtlijn· als hij
de omschrijving van die grenswaarde in
hel BEESWLV.

Artil(~/7
De ontwerpnorm rSO/(CD) 10849 is
inmiddels als 'Draft International Stan-
dard' (DIS) uitgebracht en derhalve als
zodanig opgenomen in deze regeling (in
de RV'89 nog als CD). In afwijk.ing
van het BEES WLV is hier niet gere-
geld dat alleen de N()..concentratie con-
tinu behoeft te worden gemeten, indien
het gehalte aan NO, minder dan IOOIé
van het gehalte aan stikstofoxiden
bedraagt. De reden hiervan is dat van
A Vl's nog geen gegevens voorhanden
zijn betreffende het aandeel van NO! in
het NO.-gehalte van de rookgassen,
Evenmin is bekend of dit aandeel,
gezien de soort brandstof, vrij constant
blijf!.

ArtibiS urst~ ~n I."..~~d(>lid
Voor zuurstof en CO worden in 1993
ontwerp·ISO-nonnen venvachl. Ana-
loog aan de nonnen voor SOJ en N<h.
zullen in deze ontwerp normen kwali-
teitseisen zijn geformuleerd waaraan
het meetsysleem voor deze componen-
ten moet voldoen, Het tweede lid kan
dan komen te vervallen voor de cam·
ponenten 0, en CO. Wanneer ontwerp
nonnen van de CEN (voor HCI en
organische componenten) beschikbaar
zijn. is nog niel Ixkend.
Evenals in de RV'S9 laat het besluit in
voorschrift 1. onder e, van bijlage A,
ook loc dal het gehalte aan CO (t.h.v.
de regeling van het verbrandingsproces)
direct achter de ketel wordt bepaald,
gezien het gestelde in dal voorschrift:
'ten minste ~n meet plaats per emissie·
punt', In principe zou op die plaats dan
ook het Û2 gehalte moeten worden
bepaald. Dit is echter niet verplicht,
men mag voor de omrekening naar
11% zuurstof ook het gehalte nemen
dat na de rookgasreiniging (bijv, in de
schoonteen) wordt bepaald. Door
'inlek' kan het zuurstofgehalte in de
schoonteen alleen maar hoger zijn dan
het gehalte achter de ketel. Men
bepaalt dan achter de ketel te hoge
(naar 11% zuurstoO herleide CO gehal,
ten. Bij CO dient nog rekening te wor·
den gehouden met de piekconcentraLies
in het rookgas, In verband hiermee
wordt veelal aanbevo~tl een mectins·
trument te installeren met een automa-
tische omschakeling naar een tweede
meetlxreik.
Evenals voor de continue meting van

stof is er ook voor de continue meting
'Van Hel nog te weinig ervaring met
meetsystemen in het meetbereik dat bij
voorkeur dient te worden toegepast
(circa 0 - 30 mglm~)', Daarnaast is er
nog geen norm voor continue meetsys-
temen voor HCt. Handhaving geschiedt
derhalve vooralsnog aan de hand .•.·an
een afzonderlijke meting (zie ook tee-
lichting bij artikel 5 van de onderhavige
regeling).
Omdat in het besluit een emissie-eis
voor HCI is opgenomen in plaats van
een eis voor anorganische chloriden,
zoals in de RV'S9 het geval was.
behoeft het continu gemeten HCI-
gehalte nu niet meer te worden gecorri-
geerd aan de hand van een feeter.
(Deze factor gaf de verhouding aan van
de concentratie aan gasvormige anorga-
nische chloriden berekend als Ha en
de concentratie aan zoutzuurgas).
In afwijking van het gestelde in de brief
van 14 mei 1991, is het nu niet meer
toegestaan dat, voor installaties die
geen natte wasser hebben (dus rookgas-
sen niet verzadigd aan waterdamp). de
omrekening naar droge kubieke meten
geschiedt aan de hand van een factor.
De EEG~richtlijn ter zake schrijft
namelijk een continue meting van het
gehalte aan waterdamp voor.
Het spreekt vanzelf dal de in het
tweede lid bedoelde meetmethoden
eveneens continue meetmethoden
betreffen.

derd~ lid
De methode, als omschreven in het
derde lid, is opgenomen, omdat de
bepaling van het waterdampgehalte bij
verzadigde rookgassen eenvoudig kan
geschieden aan de hand van de conti-
nue meting van de temperatuur, Een
dergelijke methode is analoog aan arti-
kel 38 van het BEES WLV. Hierin is
toegestaan dat aan de hand van de
continue meting van een parameter de
concentratte aan stikstofoxiden mag
worden bepaald,
Hel derde lid is ook van toepassing,
indien de rookgassen op de meelplaats
(veelal schoorsteen) onverzadigd zijn,
terwijl deze rookgassen SIroomopwaarts
wel verzadigd waren (achter de was-
sers), De meting van de temperatuur
moet dan geschieden op die plaats in
het rookgaskanaal waar de rookgassen
nog verzadigd zijn. Door eventuele
inlek (van buitenlucht) kan
het waterdampgehalte op de plaats
waar de verontreinigende componenten
••.orden gemeten overigens wel lager
zijn dan het gehalte waarmee de correc-
tie wordt uitgevoerd. Er treedt echter
geen versoepeling van de eis op. Er
worden namelijk in dal geval te hoge
concentraties (het rokken op droog
rookgas: zie bijlage A 1 berekend. Deze
methode mag overigens alleen worden
toegepast, indien een eventueel nocdza-
kelijke opwarming van de rookgassen
na de wasser indirect geschiedt. Een
rechtstreekse continue meting .•..an hel
waterdampgehalte van de {onverza-
digde) rookgassen is wel mogelijk.
Evenals als voor 'CO meting direct
achter ketel' (zie toelichting bij eerste
lid) is ook voor deze temperatuurme-
ting een nadere regeling wat betren de
meetplaats niet noodzakelijk, gezien het
gestelde in 'oIoorschrifl I, onder e, van
bijlage A van het Ixsluil (ten minste
~n met'tpunt per emissiepunt), al~mede
hel gestelde in artikel 3 (overleg met
bevoegd gezag).

Artikel 9
Dit artikel is analoog aan hel overeen-
k.omstige artikel in de regeling meetme·
Ihoden van h<1 BEES WLV. De para-
meten als hier bedoeld kunnen onder
andere zijn de druk en de tnnperatuur
van de rookgassen, indien een 'in silu'
mectmelhode wordt toegepast. Deze
parametet1 zijn dan noodzakelijk voor
de omrekening naar atandaardcondilies,
Evenals bij het BEES WLV is een con-
tinue meting van een parameter niet
noodzakelijk, indien bij voorbeeld vast-
staat, dat bij ec-n voor de uitworp
ongunstige waarde van de7.e parameter,
de emissiegrenswaarde zonder twijfel
wordl gehaald_

Paragraaf J. Afzonthrlijk~ meting~n

Artikel /0 l"~rs/~ lid
In dit artikel zijn normen/richtlijnen
opgenomen voor die componenten
waarvoor, volgens voorschrift 4.1,
onder b, van bijlage A van hel besluil,
afzonderlijke metingen dienen tr wor-
den uitgevoerd, Ook voor Hel en stof
zijn hier meet methoden opgenomen,
omdat de handhaving \'an deze compo·
nenten eveneens dient le geschieden aan
de hand van afzonderlijke metingen,
Opgemerkt wordt dat bij de vermelde
VDJ·richtlijn voor de bepaling van de
concentratie aan lOulZuurgas in prin-
cipe gasvormige anorganische chloriden
worden Ixpaald. In feite worden der,

halve te hoge 'HCI' concentraties geme-
ten. Dit aspect is echter van gering
belang, omdat bij installaties, die moe-
ten voldoen aan de emissie-eisen v en
het besluit, de concentratie aan gasvor-
mige anorganische chloriden slechts in
geringe male hoger 7.411zijn dan de con-
centratie aan zoutzuurgas.
De bepaling van de concentratie aan
zware metalen, alsmede cadmium, zal
veelal worden uitgevoerd in combinatie
met de afzonderlijke meting voor stof.
Kwik wordt veelal apart bemonsterd.
In afwijking van de RV'89 is in dil ani-
kei in het eerste lid, onder c, voor de
bepaling van de concentratie aan Iluor-
waterstof, de inmiddels uitgekomen
entwerpnorm NEN 2819 opgenomen
(van oktober 1990), In de RV'89 was
als meel methode voor deze component
richtlijn VOl 2470 auu I opgenomen,
Tevens was, evenals voor Hel, de emis-
siegrenswaarde nog betrokken op de
gasvormige anorganische fluoriden.
Jn eerste lid, onder d, is hel woord
'overeenkomstig' toegevoegd, omdat in
deze NPR niet alle zware metalen,
genoemd in het besluit, zijn opgeno-
men. Dit aspect heen overigens de aan-
dacht van de betreffende werkgroep
van het NNI.
In het eerste lid zullen te zijner tijd,
wanneer deze beschikbaar zijn, de
Europese CEN normen worden opgc-
nomen. Aan nonnen voor de dioxincn.
HCI en totaal-stof bij lage concentraties
wordt op dit moment gewerkt.

tweede lid
Het tweede lid is opgenomen, omdat
het noodzakelijk is te regelen, dat ook
andere metheden Zijn toegestaan (hij
voorbeeld de analyse met behulp VKn
ionchromatografie voor de bcpalmg
van het gehalte aan HCI en IfF),

Artikel 11 eerste lid
Het bepaalde in het eerste lid is, even-
als het tweede en derde lid, analooe
8I\n de regeling meetmethoden van-het
BEES WLV en aan de RV'89.

/tt'ud(" lid
Ik middelingsduur van de afzonderlijke
meting is dezelfde als die voor de conti-
nue metingen, Voor deze continue
metingen is de middelingsnjd in hel
besluit geregeld. Deze middelingstjjd
van één uur is afwijkend van overige
regelgeving, zoals het BEES WLV en
de Nederlandse Emis..••ie Richtlijnen
(NER), waar veelal een half uur als
middelingstijd ('halfuur~middelde
waarden') wordt gehanteerd, Bij de
R V'89 was echter reeds overeenstem-
ming met de doelgroep (de toenmalige
VEABRIN) bereikt. Het in de onderha-
vige regeling voorschrijven van een
middelingstijd van eveneens een halfuur
zou in principe een verzwaring van de
emissie-eisen betekenen ten opzichte tic
eisen van de RV'89.
De duur van een meting dient als regel
niet meer dan èèn uur te bedragen, dat
wil zeggen de tijd waarop het meet re-
sultaat betrekking heeft. mag niet meer
dan één uur lijn. Het is toegestaan dal
een meting onderbroken word! ten

, einde, bij voorheeld in geval v"n een
netmeting, de mon5tern"me~onde te
verplaatsen naar een ander mectpunt in
het kanaal. Eln enkel(' meting kan ollk
Uil meerdere (deel)metingen helita:lIl: de
totale meetduur dient echter al •• re~c1
ten hoogste één uur te bedragen.

dndr lid
Indien een meelduur van één uur meel·
technisch niet voldoende i5, mag inge'
volge het derde lid van dit artikel, de
meetduur worden verlengd tot mui·
maal 8 uur. Deze verlenging is alleen
toege~taan voor de componenten stof,
zware metalen, cadmium, kwik en de
PCDO's en de PCDF's (dio:linen), In
...'ergelijking met het overeenkomstigc
artikelonderdeel van de regeling me('l-
methoden van het BEES WLV is alleen
totgevoegd de zinsnede: 'met dien \,er,
stande dat het uitvoeren van d(' meting
in een zo kort mogelijk tijdsbeslek
dient te ~~hieden'. Deze toevoeginp: i~
opgenomen om le voorkomen d:" men
lan,er gaat hcmonsteren dan nOll(b"kc·
lijk is. De duur van een meting ma~
wel korter zijn dan H:n uur ..

••if'rdr lid
In hel vierde lid i~ geregeld onder ,",elke
condities dr arzonderlijke meting~n die-
nen le worden uitgevoerd, Bij het
BEES WLV zijn deze condities opgeno-
men in artikel :\5. Met de stoompIC)-
duktie \'ermeld in het \'ierde lid, ond~r
a, wordt bedoeld de hoeveelheid ene1i!ie
die mrt de stoom wordt geproduC'CCrd.
Bij de stoomproduktie (in tonnen pcr
uur) moeten daarom in prinei~ e\'('n-
eens de lemperaluur en de druk worden
betrokken. Omdat pcr installalie de
stoom produktie (bijna) altijd hij een
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Regeling meetmethoden -.' ...:'; i ; . ,

luchtemissies afvalverbranding', J ,r.; .' .'r .:
. -, ..•.. ! ," .. ,

constante druk en temperatuur plaats-
vindt. is één en ander niet nader gere-
geld. . ..
Onderdeel c is bedoeld voor enkele
bestaande verbrandingsinstallaties,
waarbij de rookgassen nog worden .
gekoeld met behulp van een verdam- ' .
pingskoeler of waarbij de rockgassen
worden gebruikt voor hij voorbeeld het
verbranden van slib. De belasting waar-
onder de metingen dienen te worden
uitgevoerd. wordt in overleg met het
bevoegd ge1.ag vastgesteld. Htcrbij lul-
len bedrijfsomstandigbeden. met na~
de .fvaldoorul, worden overeengeko-
men. die veelal gebruikelijk zijn voor de
betreffende installatie.

A"iJc~lll rerstr lid
Ook bij afz(\nderlijke metingen dient
het zuurstofgehalte te worden bepaald
(onder a) in verband met de omreke-
Ding naar I IV. Ol. Hel meetsignaal van
de aanwezige zuurstofmeter voor de '
continue metingen kan hiervoor veelal
•••••orden gebruikt. Wat betren een toe-
Itchting op de voorgeschreven nonn
w ordt vervrezen naar de toelicbtinS op
artikel M, \I

De bepaling VHn ht"1 •••••aterdampgehalte
(onder b) is niet altijd noodzakelijk.
omdat veelal de eigenlijke analyse op
ha~is van 'droog rookgas' wordt ultge-
voerd. Rij dit onderdeel is daarom de
zinsnede toegevoegd 'voor zover nood-
zakelIJk voor de vaststelling of aan de
van toepassing 7.!jntle emissie-eis is vol-
daan'. MeI de verwijzing naar bet zesde
lid van artikel M i••ook bij de afzonder-
lijke metingen toegestaan dat. bij met
waterdamp verzadigde rookgassen. hel
waterdampgehalte ook mag worden
bepaald aan de hand van de meting
van de rookgastemperatuur. Voor een
nadere toelichting wordt verwezen naar
de toelichting bij artikel 8.

tweede liJ
Een parameter als bedoeld in het
tweede lid, is bij voorbeeld de stoom- '
produktie vermeld in artikel I I. vierde
lid. HC't betren dan de sloomproduktie
zowel tijdens de metingen als tijdens ~.
het voorafgaande kwartaal. Dil artikel
is in principe analoog aan artikel 19
van de regeling meetmethoden van het
BEES WLV.
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