Tweede Kamer der Staten-Generaal

'·2
I.

----------------------------------------------------------------------------~I~~/-Vergaderjaar 1983-1984

18319

Luchtverontreinigingsaspecten
van
.
..
verbrandingsinstallaties voor huishoudelllk afval en
bedrijfsafval

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING,
ORDENING EN MILIEUBEHEER

RUIMTELIJKE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 3 april 1984
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SAMENVATIING
Op 21 februari 1983 is naar aanleiding van de behandeling van het
Indicatief Meerjarenprogramma
Lucht 1981-1985 in de 17de vergadering
van de vaste Commissie voor Milieubeheer door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Tweede Kamer
een notitie toegezegd over verbrandingsinstallaties
voor huishoudelijk
afval en bedrijfsafval.
In Nederland bevinden zich momenteel 11 verbrandingsinstallaties
voor
huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval met een gezamenlijke verbrandingscapaciteit van ca. 2,5 mln. ton afval per jaar. Bij alle installaties vindt
de verbranding plaats in zogenaamde roosterovens met bewegend rooster.
10 installaties zijn voorzien van elektrofilters, waarmee alleen de stofemissie
beperkt wordt. Van deze 10 is de installatie te Den Haag als enige extra
voorzien van een kalkinjectiesysteem
voor het elektrofilter, waardoor de
zoutzuuremissie met ca. 40% gereduceerd wordt. De installatie te Dordrecht
is uitgevoerd met gaswassers, waarmee zowel de uitworp van stofvormige
als van gasvormige verontreinigingen
beperkt wordt. Alle installaties zijn
qua opzet gelijk en worden beheerd door gemeentelijke overheden. De
kosten van verbranding per ton afval variëren bij deze bestaande installaties
van ca. f 50 tot f 100. De bouw van enkele nieuwe installaties wordt overwogen.
Bij diverse verbrandingsinstallaties
worden in het kader van de handhaving
van de voorschriften regelmatig emissiemetingen
gedaan. Deze metingen
zijn veelal beperkt tot de componenten stof, zwaveldioxide, stikstofoxiden,
zoutzuur, waterstoffluoride,
koolmonoxide en koolwaterstoffen.
Bij enkele
installaties wordt ook de emissie van zware metalen bepaald. Ten aanzien
van de microcomponenten,
met name de gechloreerde koolwaterstoffen,
zijn weinig Nederlandse cijfers bekend.
Voor een schatting van de emissies is voor het overgrote deel gebruik
gemaakt van cijfers uit de literatuur over vergelijkbare installaties in
West-Europa, die eveneens voorzien zijn van elektrofilters. Uit deze
emissiegegevens volgen middels immissie- en depositieberekeningen
de
volgende conclusies:
1. Onder normale omstandigheden
blijken de door afvalverbrandingsinstallaties veroorzaakte concentraties in de atmosfeer op leefniveau zodanig
laag te zijn dat hiervan geen directe biologische effecten zijn te verwachten.
Voor zoutzuur en waterstoffluoride
zijn de marges relatief gering ten
opzichte van de bekende (buitenlandse) grenswaarden.
2. De depositie is voor de meeste stoffen zodanig laag, dat hiervan geen
problemen worden verwacht. De depositie van kwik vult echter een relatief ,,groot deel van de richtlijnwaarde
op, die de Unie van Waterschappen heeft
opgesteld voor het waarborgen van de bodemvruchtbaarheid
over langere
tijd. Of de deposities van 2,3,7,8-TCDD, PCDD's en PCDF's op grasland in
de omgeving van een verbrandingsinstallatie
voor huishoudelijk afval en
bedrijfsafval zodanig zijn dat dit door bio accumulatie tot onacceptabele
gehaltes in melk en vlees kan leiden, wordt nog onderzocht.
Bij bestaande verbrandingsinstallaties
voor huishoudelijk afval en
bedrijfsafval in het buitenland worden verschillende emissiebeperkende
systemen toegepast. De kosten hiervan bedragen ongeveerf 30 per ton
afval. Sommige van deze systemen zijn ook bij bestaande installaties in te
bouwen.
In Nederland houden TNO, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne en de Rijksuniversiteit te Utrecht zich bezig met de problematiek op het terrein van emissies en reststoffen van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Op dit moment lopen in
Nederland de volgende onderzoeken:
1. Het «Dioxine onderzoek» van de rijksoverheid.
Het onderzoek bestaat uit: 1. een emissie-onderzoek, 2. de bestudering
van vorming en afbraak van dioxines, 3. een immissie-onderzoek
en 4. een
toxicologisch onderzoek.
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Eerste voorlopige
1984 beschikbaar.

resultaten

van de emissiemetingen

bij Roteb komen in

2. Emissie-onderzoeken
van de provincie Zuid-Holland.
Deze onderzoeken worden onder meer verricht ten behoeve van de
vergunningverlening
in het kader van de Afvalstoffenwet.
Resultaten
komen in 1984 beschikbaar.
3. Toepasbaarheidsonderzoek
van de rijksoverheid.
Het onderzoek is gericht op de mogelijke implementatie
van rookgasreinigingssystemen
bij bestaande verbrandingsinstallaties
voor huishoudelijk
afval in Nederland.
In Nederland zal gestreefd worden naar invoering van additionele
rookgasreinigingstechnieken
bij bestaande en nieuwe verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk
afval en bedrijfsafval.
Kostenaspecten
en de
levensduur van bestaande installaties zullen daarbij in beschouwing
worden genomen. In het IMP-L 1985-1989 zal zo veel mogelijk worden
aangegeven welke emissiewaarden
in de komende jaren van kracht zullen
worden.

1. INLEIDING
Op 21 februari 1983 is naar aanleiding van de behandeling van het
Indicatief Meerjarenprogramma
Lucht 1981-1985 in de 17de vergadering
van de vaste Commissie voor Milieubeheer
door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
aan de Tweede Kamer
een notitie toegezegd over verbrandingsinstallaties
voor huishoudelijk
afval en bedrijfsafval.
De Tweede Kamer sprak zijn zorg uit over de luchtverontreinigingsaspecten
van de verbranding
van huishoudelijk
afval en bedrijfsafval.
Hierbij werd
met name gedoeld op het vrijkomen van toxische stoffen, zoals bij voorbeeld
zware metalen en dioxines.
De Kamer wenste geïnformeerd
te worden over de manier waarop in de
Nederlandse situatie een verbrandingsinstallatie
voor huishoudelijk
afval
ingericht zou moeten worden ten einde deze emissies zoveel mogelijk ':e
voorkomen. Zij wenste voorts inzicht te verkrijgen in de (lopende) emissieonderzoeken ten aanzien van dioxines en in de onderzoekscapaciteit
van de
verschillende
instellingen die zich hiermee bezig kunnen houden.
Deze notitie geeft op grond van de thans beschikbare gegevens een kort
overzicht van de voornaamste
luchtverontreinigingsaspecten
van verbranding van huishoudelijk
afval en bedrijfsafval.
De mogelijkheden
tot emissievermindering
C.q. de bestrijdingstechnieken
en de toepasbaarheid
daarvan in Nederland worden aangegeven. Tevens wordt een overzicht
gegeven van in Nederland lopende (emissie-)onderzoeken
en van de hier
aanwezige voor dit type onderzoek geëquipeerde
instituten.
Ten slotte worden enkele conclusies getrokken ten aanzien van het in de
nabije toekomst te voeren beleid.

2. LUCHTVERONTREINIGINGSASPECTEN
HUISHOUDELIJK

VAN VERBRANDING
AFVAL EN BEDRIJFSAFVAL

VAN

2.1. Algemeen
In Nederland bevinden zich momenteel 11 verbrandinginstallaties
voor
huishoudelijk
en vergelijkbaar
bedrijfsafval
met een gezamenlijke verbrandingscapaciteit
van ca. 2,5 mln. ton afval per jaar, zijnde ca. 35% van de
totale hoeveelheid huishoudelijk
afval en soortgelijk bedrijfsafval
(tabel 1).
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Bij alle installaties vindt de verbranding
plaats in een zogenaamde roosteroven bij een temperatuur
van 800-1000 C. De installaties zijn qua opzet
gelijk en worden beheerd door gemeentelijke
overheden. Sinds 1 maart
1982 vallen deze installaties onder het vergunningenregime
van de Afvalstoffenwet. Voor die datum waren de Hinderwet en de Wet inzake de
luchtverontreiniging
op de desbetreffende
installaties van toepassing. De
kosten van verbranding
variëren bij deze installaties tussen f 50 en f 100 per
ton afval. De bouw van enkele nieuwe installaties wordt overwogen, onder
andere te Amsterdam
en Nijmegen. Een definitief besluit hierover is echter
nog niet genomen.
0

Tabel 1. Enkele kwantitatieve
Plaats/regio

gegevens over de afvalverbrandingsinstallaties

Capaciteit

Bouwjaar

installatie
resp. wijze

Aangesloten
gemeenten

in 1981
Inwoners

Verbrand

verzorgingsgebied

ton

afval

per 1-1-1981

van

Emissiebeperkende
techniek I

kg/
inw.

transport

Alkmaar
Amsterdam
'Arnhem
Dordrecht
Den Haag
Leeuwarden
Leiden
Roosendaal

en Nispen

Rotterdam
A.V. Rijnmond
Zaanstad

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

ovens van
t/h
x 16 t/h
x 12 t/h
x 7 t/h
x 12,5 t/h
x 6 t/h
x 4 t/h
x 4 t/h
x 13 t/h
x 20 t/h
x 9 t/h

1971/1978

20

260219

117 008

450

E

1968
1975
1972
1967/1974
1973
1966/1976
1976
1963
Hi72
1976

10
20
40
6
7
9
6
1
105
6

894317
362583
361 114
583655
132718
226445
87603
576344
1 586376
286832

368099
163239
127 141
279216
62074
83386
33118
265530
750979
120642

412
450
352
479
468
368
378
461
473
429

E

230

5358306

Totaal
I

E;

elektrofilter,

K;

2 370432

E
G
K+E
E
E
E
E
E
E

442

kalkinjectie,

G ; gaswassing.
Bron:

RIVM.

2.2. Aard en omvang van de emissies
2.2.1. Aard van de emissies
Afval is een weinig homogene brandstof. De samenstelling
wisselt met
het soort afval (huishoudelijk
of bedrijfsafvall.
de herkomst van het afval en het tijdstip waarop het ter beschikking komt. Het afval wordt in beginsel in
een daartoe geschikte installatie zodanig verbrand, dat praktisch alleen
volledig uitgebrande slakken en rookgassen overblijven.
Door het niet-homogene karakter van het afval hebben de rookgassen een zeer verschillende
en vaak snel wisselende samenstelling.
Dit verklaart ook de noodzaak bij
alle discussies over deze rookgassen zeer brede marges voor de concentraties van diverse stoffen te gebruiken.
Het verbranden van afval gebeurt met een luchtovermaat
tussen de 1,8
en 2,2. De temperatuur
die bij het verbranden wordt bereikt, ligt in het
algemeen tussen 800 en 1000 C. Bij deze temperatuur
wordt een zo
volledig mogelijke verbranding
verkregen. De rookgassen bestaan voor het
merendeel uit produkten die bij ieder normaal verbrandingsproces
vrijkomen: kooldioxide,
koolmonoxide,
water, stikstofoxiden,
zwaveloxiden
en
stof. Daarnaast komt in de rookgassen een groot aantal andere componenten
voor: zoutzuur, waterstoffluoride,
zware metalen, dioxines, dibenzofuranen
etc. In deze notitie zal het accent worden gelegd op deze groep van giftige
stoffen.
Onder de meest schadelijke emissies nemen zoutzuur (HCI) en waterstoffluoride (HF) een belangrijke plaats in. Naast kolencentrales
vormen de
verbrandingsinstallaties
voor huishoudelijk
afval en bedrijfsafval
de
0
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belangrijkste emissiebron van zoutzuur. Waterstoffluoride
wordt ook
uitgeworpen
bij kunstmestfabrieken,
de glasindustrie
en de keramische
industrie.
Door de sterk wisselende samenstelling
van het huishoudelijk
afval kan
de emissie van deze stoffen bij verbrandingsinstallaties
voor huishoudelijk
afval en bedrijfsafval
zich binnen een minuut verveelvoudigen.
Men moet
rekenen met gemiddelde waarden van 700 mg/m3 HCI en 7 mg/m3 HF in de
rookgassen. HCI is voornamelijk
afkomstig van kunststoffen zoals PVC en
andere chloorhoudende
stoffen. Fluor is aangetoond in een groot deel van
het huishoudelijk
afval. Geconcentreerd
komt fluor voor in drijfgas in
spuitbussen of in kunststoffen zoals teflon.
In de rookgassen is een aantal zware metalen in relatief grote concentraties
aanwezig, onder andere zink, lood, cadmium en kwik. In relatief beperkte
hoeveelheden worden bij voorbeeld arseen, vanadium, zilver en seleen
uitgeworpen.
De genoemde geëmitteerde
componenten
zijn o.a. afkomstig
van pigmenten, uit verven en lakken, stabilisatoren
in kunststoffen, thermometers en batterijen in het huishoudelijk
afval. Door de hoge temperaturen
bij de verbranding
komen deze metalen in vluchtige vorm in de rookgasstroom. Voor enkele metalen zoals cadmium, lood en zink wordt geschat
dat 1-3% van de in het afval aanwezige hoeveelheid via het rookgas
geëmitteerd
wordt. Bij afkoelen van de rookgassen condenseren deze
metalen en hun verbindingen
(oxiden, chloriden, sulfaten) en adsorberen
gedeeltelijk aan de oppervlakte van vliegas- en vliegstofdeeltjes.
Hierbij
bestaat preferentie voor kleine deeltjes. Hierdoor zal de hoogste concentratie
van de geëmitteerde
zware metalen in de fijnste fracties van het vliegstof
aanwezig zijn. Vooral het gehalte aan cadmium, lood en zink in de fijnste
vliegstoffractie
(globaal kleiner dan 2 micron) is aanmerkelijk
hoger dan de
gemiddelde concentraties
in het vliegas. Juist deze fijne stofdeeltjes
kunnen tot diep in de longen doordringen.
Door deze ongelijke verdeling
kan het uiteindelijk mogelijk effect vele malen groter zijn dan alleen op
grond van kwantitatieve
aspecten met betrekking tot totaalstof verwacht
zou mogen worden. Enkele metalen, hoofdzakelijk
kwik maar ook seleen en
arseen, zijn deels nog gasvormig bij de temperaturen
waarmee ze de
verbrandingsinstallatie
verlaten. Kwik wordt zelfs bijna voor 100% in
vluchtige vorm geëmitteerd.
Ten slotte moet hier nog vermeld worden de mogelijke emissie van
kleine hoeveelheden
schadelijke organische stoffen. Als eerste kunnen
worden genoemd de polycyclische
aromatische koolwaterstoffen
(PAK's).
De bekendste vertegenwoordiger
van de groep PAK's is benz(a)pyreen.
PAK's zijn aantoonbaar
in de rookgassen van alle verbrandingsinstallaties
(elektriciteitscentrales,
industrie, huishouden etc.), alsmede in de verbrandingsgassen van voertuigen,
in sigarettenrook
etc. De meest gevaarlijke
van de organische stoffen behoren tot de groep van de gechloreerde
koolwaterstoffen.
Bij afvalverbrandingsinstallaties
bestaat vooral vrees
voor de vorming van chloordibenzo-para-dioxines
(PCDD's) en chloordibenzofuranen (PCDF's). PCDD's en PCDF's vormen een groep nauw verwante
verbindingen.
Er zijn in totaal 75 PCDD's en 135 PCDF's met aanmerkelijke
verschillen in giftigheid. Het voor mens en dier meest giftige dioxine is het
2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine,
kortwet 2,3,7,8-TCDD. Dit is met name
bekend geworden als het gif van Seveso. De PCDF's zijn voor zoogdieren
ongeveer even giftig als de overeenkomstige
PCDD's. De giftigste is weer
het 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan,
kortweg, 2,3,7,8-TCDF. Dit is net iets
minder giftig dan het Sevesogif 2,3,7,8-TCDD.
PCDD's kunnen ontstaan bij verbranding
van de als houtbeschermingsmiddel gebruikte chloorfenolen
en PCDF's bij verbranding
van polychloorbifenylen die onder andere worden aangetroffen
in isolatiematerialen,
elektronische onderdelen en papier. Eveneens kunnen tijdens de verbranding
chloorbenzenen
en chloorfenolen
gevormd worden.
Onderzoek door het Duitse Umweltbundesamt
heeft aangetoond dat
verhoogde vorming van PCDD's en PCDF's naar alle verwachting
voorkomen
wordt wanneer het totale verbrandingsgebeuren
optimaal bedreven wordt.
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Dit houdt onder meer in: homogeniseren van het afval, voldoende lucntovermaat bij de verbranding en het voorkomen van minimumtemperaturen
en -verblijftijden in de verbrandingsoven
zelf. Dit gegeven zal bij het
lopende «dioxine-onderzoek»
(zie 4.2) nog nader onderzocht dienen te
worden.
2.2.2.

Omvang

van de emissies

In Nederland worden bij diverse verbrandingsinstallaties
in het kader van
de handhaving van de voorschriften regelmatig emissiemetingen
gedaan.
Deze metingen zijn veelal beperkt tot de componenten stof, zwaveldioxide,
stikstofoxiden, zoutzuur, waterstoffluoride,
koolmonoxide en koolwaterstoffen. Bij enkele installaties wordt ook de emissie van zware metalen bepaald.
Ten aanzien van de microcomponenten,
met name de gechloreerde
koolwaterstoffen, zijn weinig Nederlandse cijfers bekend.
Voor een schatting van deze emissies kan daarnaast gebruik worden
gemaakt van cijfers uit de literatuur over vergelijkbare installaties in
West-Europa, die eveneens voorzien zijn van elektrofilters.
In tabel 2 is op grond van deze cijfers een schatting van de emissies van
de diverse componenten voor verbrandingsinstallaties
in Nederland
gemaakt.
Tabel 2. Maximale geschatte
installaties voor huishoudelijk
verbrand

emissies van diverse componenten
voor verbrandingsafval en bedrijfsafval
in Nederland (gram per ton

afval)

Component

Emissies

Zoutzuur
Waterstoffluoride

4200
42

Kwik
Cadmium
Lood
Zink
Pentachloorfenol

2
0,3
11

45
0,06

PAK's

0,03

Hexachloorbenzeen
PCB's
2,3.7 ,8-TCOO

0,002

0,25

-5

1,8.10_3
0,8.10

PCOO's + PCOF's

(uitgedrukt
in toxiciteitsequivalenten
2,3.7,8-TCOO)

2.3. Schatting van de mogelijke concentraties in de atmosfeer en de
depositie rond verbrandingsinstallaties

1
De effecten van toepassing van het kalkinjectiesysteem zijn beschreven in § 3.2.3.

Voor een tweetal verbrandingsinstallaties
(Rijnmond en Den Haag zonder
kalkinjectiesysteem')
zijn met behulp van een verspreidingsmodel
de
mogelijke concentraties in de atmosfeer berekend. Tevens zijn, voor zover
mogelijk, de bijbehorende maximale depositiewaarden
op de bodem
berekend. De berekeningen zijn gedaan voor stof, zware metalen, dioxines
en de gasvormige componenten He1 en HF. Aangenomen is dat het
electrofilter in goede conditie is, waarbij uitgegaan werd van een stofuitworp
van 500 gram met bijbehorende rookgashoeveelheid
van 6000 m3 per ton
verbrand afval.
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de berekende maximale jaargemiddelde immissieconcentraties
rond de twee verbrandingsinstallaties.
Deze maximale concentratie treedt op op een afstand van ongeveer 2000 m
vanaf de schoorsteen.
De in tabel 3 vermelde zware metalen worden veelal uitgeworpen als
onderdeel va n het uitgeworpen stof. Dit stof slaat neer op de bodem rond
de verbrandingsinstallatie
(depositie). Voor de milieu-effecten ten' gevolge
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van de emissies is de depositie van groot belang, omdat de neergeslagen
stoffen zich ophopen in de bodem en in planten. Oeze accumulatie zou
kunnen leiden tot overschrijding van de grenswaarden die gesteld moeten
worden voor verantwoord bodemgebruik.
In tabel 4 worden de uitkomsten gegeven van de berekende maximale
deposities van vaste stoffen.
Tabel 3. Maximale berekende jaargemiddelde
verbrandingsinstallaties
(met elektrofilter)
Component

immissieconcentraties

Eenheid

rond 2

Installatie
Rijnmond

Zoutzuur gemiddeld
98·percentiel
Waterstoffluoride
gemiddeld
98-percentiel
Kwik
Cadmium
Lood
Zink
Pentach Ioorfen ol
PAK's

(JJ1J/m 3)
(JJ1J/m 3)
(JJ1J/m
(JJ1J/m
(ng/m
(ng/m
(ng/m
(nq/rn

3)
3)
3)
3)
3)
3)

(ng/m3)

Hexachloorbenzeen

(ng/m
(ng/m

3)
3)

PCB's

(ng/m

3)

2,3,7,8-TCDD
PCDD's + PCDF's

(pg/m3)
(pg/m3)

l'lr,)

Den Haag

1,9

0,84
11
0,008
0,1
0,4

23

0,017
0,21
0,84
0,14
4,7
19
0,25
·0,01
0,007
0,09
0,007
0,35 :) .• Q Ir:;

0,06
2,2

9,0
0,12
0,006
0,004
0,05
0,0036
0,16

t. 'IY'
Tabel 4.

Maximale

berekende

Component

in fJg/m

2/jaar (met elektrofilter)

Installatie

Kwik
Cadmium
Lood
Zink
PAK's
Hexachloorbenzeen
PCB's
2,3,7,8·TCDD
PCDD's + PCDF's

2.4. Verwachte

deposities

Rijnmond

Den Haag

130
20
740
3000
1,8
0,12
14
0,001
0,06

60
10
350
1400
1
0,07
8
0,0006
0,025

biologische effecten op mens en milieu

2.4.1. Luchtkwaliteit
Van de in tabel 3 genoemde stoffen is in het IMP-Lucht 1984-1988 alleen
voor waterstoffluoride een interimgrenswaarde opgenomen.
Voor lood en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) is
advies gevraagd aan de Gezondheidsraad inzake de toelaatbare concentratie
in de buitenlucht. Voor lood is het advies op 23 januari 1984 uitgebracht.
Voor cadmium zal dit jaar door het RIVM een criteriadocument worden
opgesteld. In diverse landen zijn voor enkele stoffen wel normen gesteld
voor de luchtkwaliteit. Voor de bepaling van de effecten van deze stoffen is
gebruik gemaakt van deze normstelling.
In tabel 5 is een vergelijking gemaakt tussen de berekende maximale
concentraties in de atmosfeer ten gevolge van de verbrandingsinstallaties
en de bekende (buitenlandse) grenswaarden en de interim-grenwaarde
voor waterstoffluoride. Voor hexachloorbenzeen, PCB's, 2,3,7,8-TCOO,
PCOO'sen PCOF'szijn ook in het buitenland geen grenswaarden voor de
luchtkwaliteit vastgesteld.
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Uit de vergelijking in tabel 5 blijkt dat onder normale omstandigheden de
door afvalverbrandingsinstallaties veroorzaakte concentraties in de
atmosfeer op leefniveau zodanig laag zijn dat hiervan geen directe biologische effecten zijn te verwachten. Voor zoutzuur en waterstoffluoride zijn de
marges relatief gering.
Tabel 5. Vergelijking
van berekende
met (buitenlandse)
grenswaarden

maximale

Component

Grenswaarde

Zoutzuur

West-Duitsland:
jaargem. :
95-percentiel:

jaargemiddelde

immissieconcentraties

Maximale berekende
jaarqernicdelde
i mmissieconcen tratie

100 JJ1J/m
200 JJ1J/m

4,6
56

3
3

JJ1J/m
JJ1J/m

3
3

(98-percentiel)

Waterstoffluoride

Interim-grenswaarde:
seizoengem. :
0,4 JJ1J/m

0,04 J.19/m3

3

(IMP-L
1984-1988)
Kwik

Verenigde Staten:
maandgem. :
1 JJ1J/m

Cadmium

West-Duitsland:
- daggem.:
(advies VOl)

0,84 ng/m3

3

50 nq/rn?

0,14 nq/rn '
0,06 JJ1J/m 2/dag

- depositie:
5 JJ1J/m2/dag
(norm: TA-Luft)
EEG-richtlijn:
jaargem .:

Lood

2 JJ1J/m

4,7

3

Gezondheidsraadadvies
:
jaargem. :
0,5 JJ1J/m

nq/rn

?

ng/m

3

0,01 ng/m

3

3

gl ijdend driemaandsgem. :

1 JJ1J/m

3

Zink

West-Duitsland:
daggem. :

100 J.1g/m

3

PAK's

Sovjet· Unie :
jaargem.:

*

Overschrijding

1 ng/m

*
19

3

1 x per 2 jaar

toegestaan.

Voor de niet in tabel 5 vermelde stoffen kan vanuit de concentratie in de
atmosfeer een schatting worden gemaakt van de dagelijkse opname door
de mens via de luchtwegen. Vergelijking met de MAC- en de ADI-waarden
(Acceptable Daily Intake) leert dat de dagelijkse opname ver ligt beneden
de geaccepteerde waarden (tabel 6).
Tabel 6. Vergelijking

van berekende

maximale

jaargemiddelde

immissieconcentraties

met MAC- en ADI-waarden
Component

Maximaal

MAC·

berekende
jaargemiddelde

waarde

Maximaal
berekende
dagel ij kse

ADI

belasting

immissieconcentraties

Pentach loorfenol
PCB's
Hexachloorbenzeen
PCDD's + PCDF's

0,25
0,09
0,007
0,35

ng/m 3
ng/m 3
nq/rn?
pg/m3

0,5 mq/rn '
0,5 mq/m '
2
pg/kg
0,1 pg/kg
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Hoewel de uitworpen van de verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk
afval en bedrijfsafval op zich dus niet onacceptabel lijken, kunnen deze
emissies in combinatie met emissies afkomstig van andere bronnen wel tot
problemen aanleiding geven.
Bij het in bedrijf blijven van de verbrandingsinstallatie bij uitvallen van
een electrofilter kan tijdelijk de stofuitworp stijgen van 500 g naar 25 kg per
ton verbrand afval. Dit leidt tot 50-maal hogere concentraties in de atmosfeer
voor de uitgeworpen vaste stoffen. Berekening op jaarbasis van de concentraties in de lucht leert dat de grenswaarden voor de luchtkwaliteit door de
bron zelf nog niet worden overschreden, maar dat wel een aanzienlijk deel
van de beschikbare ruimte wordt opgevuld. Dit geldt voó'r het totale
stofgehalte in de atmosfeer en voor de metalen lood en cadmium. In
combinatie met andere bronnen kan echter wel overschrijding van grenswaarden optreden.
2.4.2. Depositie
Over de effecten van depositie op de bodem is weinig bekend. Door de
Unie van Waterschappen zijn voor de depositie van enkele metalen via
zuiveringsslib richtlijnen opgesteld. Doel van deze richtlijnen is dat de
bodemvruchtbaarheid nog lange tijd gewaarborgd zal blijven.
In tabel 7 wordt een vergelijking gemaakt tussen de berekende maximale
deposities als gevolg van afvalverbranding en de richtlijn van de Unie van
Waterschappen.
Tabel 7. Vergelijking
van de maximale deposities
verbranding van huishoudelijk
afval en de richtlijn
Berekende

Component

depositie

van zware metalen ten gevolge van de
van de Unie van Waterschappen

maximale

Richtlijn
Unie van
Waterschappen 1

mg/m 2/jaar

Kwik

0,13

Cadmium
Lood
Zink

0,02

1
1

0,74
3,0

200

1

Onlangs is besloten

1-4·1984
tratie

om met ingang van

de toegestane

in zuiveringsslib

maximale

concen-

in de Richtlijn

van de Unie van Waterschappen voor de
metalen cadmium en kwik te verlagen
tot 5 mg/kg droge stof. De maximale
depositie wordt daardoor 0,5 mg/m 2/jaar.

50

Opgemerkt dient te worden dat de vermeide depositiewaarden
betrekking
hebben op grasland. Voor bouwland is,
vanwege de vermenging die hier optreedt,
de toegestane

maximale

belasting

twee-

maal zo hoog.

De depositie is voor de meeste stoffen zodanig laag, dat hiervan geen
problemen worden verwacht. De depositie van kwik vult echter een relatief
groot deel van de richtlijnwaarde op.
Of de depositie van TCDD, PCDD's en PCDF's op grasland in de omgeving
van een verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval
zodanig zijn dat dit door bio-accumulatie tot onacceptabele gehaltes in
melk en vlees kan leiden, moet nog worden onderzocht.
Bij schattingen moet met zoveel aannames worden gewerkt dat de
uitkomsten weinig realiteitswaarde hebben. Met het lopende dioxine-onderzoek van de rijksoverheid wordt getracht hierin meer inzicht te verkrijgen
(zie 4.2).
Langdurige uitval van electrofilters betekent dat de richtlijn van de Unie
van Waterschappen tijdelijk wordt benaderd voor zink en lood en wordt
overschreden voor cadmium. Wat de consequenties dan zijn van de
tijdelijke toename van de depositie van «dioxine-achtiqe» stoffen is
onzeker, maar er moet rekening gehouden worden met een uit het oogpunt
van de volksgezondheid te hoge belasting van het in de omgeving grazende
melkvee.
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3. MOGELIJKHEDEN TOT EMISSIEVERMINDERING
In het onderstaande worden mogelijkheden tot emissievermindering bij
verbranding van huishoudelijk afval en bedrijfsafval aangegeven. Hierbij
kan worden opgemerkt dat combinaties van de beschreven technieken zeer
wel denkbaar zijn.
3.1. Bevorderen van hergebruik
Het afvalstoffenbeleid is erop gericht hergebruik van componenten uit
het (huishoudelijk) afval te bevorderen. Hierbij staat gebruik van afvalcomponenten als grondstof voorop.
In het geval van huishoudelijk afval wordt ter bevordering van het
hergebruik een twee-sporen beleid nagestreefd, te weten:
1. scheiden aan de bron van waardevolle componenten uit de afvalstroom,
en
2. mechanische afscheiding van de waardevolle componenten uit de
totale huishoudelijke afvalstroom in combinatie met de produktie van z.g.
Refuse Derived Fuel (FDF) (brandstof bereid uit huishoudelijk afval of
bedrijfsafval).
Ten gevolge van het verwachte toenemend hergebruik zal de samenstelling van het te verbranden huishoudelijk afval veranderen en naar verwachting daarmee eveneens de optredende emissies. De verschuivingen die
worden voorzien, worden hieronder kort samengevat.
3.1.1. Ten gevolge van scheiding aan de bron
Door het scheiden aan de bron zal het hergebruik van de componenten
glas, papier, kunststoffen en van de organische fractie vergroot worden. De
mogelijk voor verbranding in aanmerking komende hoeveelheid huishoudelijk afval zou daardoor met maximaal 50% kunnen afnemen. Momenteel
vinden proeven met gescheiden inzameling plaats te Amersfoort, Woerden
en 's Hertogenbosch. Het succes van de glasinzamelprojecten (glasbakken)
heeft de hoeveelheid glas in de huishoudelijke afvalstroom drastisch doen
afnemen.
Ten gevolge van scheiding aan de bron zullen de emissies van zware
metalen naar verwachting lager worden.
3.1.2. Ten gevolge van mechanische scheiding na inzameling
Door mechanische scheiding na inzameling zal het hergebruik van
kunststoffen en van het aanwezige organische materiaal in de afvalstroom
vergroot worden. Op die manier kan de mogelijk voor verbranding in
aanmerking komende hoeveelheid huishoudelijk afval afnemen met
maximaal 50 - 60%. Momenteel zijn in Nederland diverse scheidingsinstallaties voor huishoudelijk afval gepland (Ventilex B.V. te Heerde), gebouwd
en omgebouwd (VAM Wijster) of opgestart (Esmil Zoetermeer).
Onbekend is wat het effectvan mechanische scheiding na inzameling op
de emissies zal zijn, omdat tot nu toe nog geen enkele scheidingsinstallatie
gedurende langere tijd op praktijkschaal werkzaam is geweest en er nog
geen verbrandingsproeven met de restfracties zijn gedaan over langere
termijn. Dit geldt eveneens voor scheiding aan de bron.
3.2. Mogelijkheden tot verdere emissiebeperking bij verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval
Tijdens de weg die de huishoudelijke afvalstroom van afvalproducent via
de verbrandingsinstallatie naar het milieu aflegt, kunnen op diverse
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plaatsen maatregelen worden getroffen. Deze plaatsen zijn achtereenvolgens:
1. tijdens inzameling en opslag,
2. aan de vuurhaard van de verbrandingsinstallatie zelf,
3. in de vuurhaard (door middel van kalkdoseringl, en
4. achter het electrofilter door middel van rookgasreinigingssystemen.
3.2.1. Tijdens inzameling en opslag
Homogenisering en verkleining van het afval in combinatie met een
goede bedrijfsvoering zullen naar verwachting een meer volledige verbranding van het totale afval bewerkstelligen. Ten gevolge hiervan zal de
emissie van organische componenten (o.m. dioxine) worden verlaagd.
3.2.2. Aan de vuurhaard van de verbrandingsinstallatie

zelf

Uit Duits onderzoek is naar voren gekomen dat minimale dioxinevorming
naar verwachting optreedt bij goede verbrandingscondities. Gehaltes van 5
ppb (ug/kg) PCDD's en PCDF's in de vliegas zijn geconstateerd.
Verbetering van de bedrijfsvoering (zoals bij voorbeeld optimalisatie van
de vuurhaardcondities) is daartoe een eerste vereiste. Aanpassingen
kunnen betrekking hebben op de dosering van het afval, het verbrandingsrooster en de geometrie (vorm) van de vuurhaard zelf. Van de genoemde
mogelijkheden lijkt de verbetering van de geometrie en daarmee van het
stromingspatroon in de vuurhaard perspectieven te bieden ter vermindering
van de emissies van TCDD en TCDF.
Verder gaande vuurhaardaanpassingen bij bestaande of nieuwe installaties ten behoeve van de vermindering van de dioxine-emissies kunnen
naar aanleiding van het lopende «dioxine-onderzoek» (zie 4.2) noodzakelijk
blijken te zijn.
In hoeverre deze aanpassingen dan ook gunstige effecten voor de
emissies van zware metalen hebben, laat zich vooralsnog niet inschatten.
3.2.3. In de vuurhaard (door middel van kalkdosering)
Bij de verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval te
Den Haag wordt droge inblazing van kalkhydraat in de vuurhaard zelf
toegepast.
Met het procédé is een vermindering van ca. 40% van de zoutzuuremissie
haalbaar qebleken en is tevens een verbeterde invloed gemeten op de
uitworp van stof. Tevens zullen naar verwachting ook andere gasvormige
emissies zoals die van waterstoffluoride en zwaveldioxide beperkt worden.
De verwerkingskosten zullen bij dit systeem echter met ca f 1 per ton afval
stijgen. Het systeem als zodanig is eenvoudig te realiseren bij bestaande
verbrandingsinstallaties en is relatief goedkoop per ton verwerkt afval.
3.2.4. Achter het elektrofilter door middel van rookgasreinigingssystemen
In het buitenland zijn bij diverse afvalverbrandingsinstallaties rookgasreinigingsinstallaties in gebruik waardoor de emissies van gasvormige en
vaste componenten drastisch worden gereduceerd. Deze installaties zijn in
het algemeen gesitueerd achter het electrofilter. Het vangstrendement van
deze additionele voorziening bedraagt globaal ongeveer 90% voor zoutzuur
en waterstoffluoride en 80% voor zware metalen en voor gechloreerde
organische componenten voor zover deze componenten aan vliegstof zijn
gebonden.
In 1982 waren er ongeveer 15 verschillende processen voor de reiniging
van rookgassen op de markt. Deze processen zijn alle op industriële schaal
getest. Enkele van deze processen zijn reeds bij bestaande installaties
achteraf ingebouwd. De toepassing van deze extra emissiebeperkende
technieken betekent een sterke verhoging van de kosten van de verbranding
van afval. Er moet gerekend worden op een prijsverhoging van ca. f30, per
ton te verbranden afval.
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3.3. Pyrolyse van het huishoudelijk afval en bedrijfsafval
Thans dienen zich op het vlak van schone technologie zogenaamde
pyrolyseprocessen aan. aij het pyrolyseproces wordt het afval verhit zonder
toevoer van zuurstof, waarbij het afval wordt vergast tot een brandbaar
gas. Mogelijk voordeel van deze processen is o.a. dat deze efficiënt kleinschalig kunnen worden toegepast. In het belang van milieuhygiënisch
verantwoord verwerken van huishoudelijk afval en bedrijfsafval zal deze
vorm van verwerking nauwlettend gevolgd gaan worden en zonodig
begeleid en gestimuleerd dienen te worden.

4. NADER ONDERZOEK

4.1. Onderzoeksinstituten
In Nederland houden enkele onderzoeksinstituten zich met onderzoek
naar de emissies van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en
bedrijfsafval bezig:
1. TNO
Dit instituut houdt zich o.a. bezig met het meten van de emissies van o.a.
dioxines.
2. Rijksuniversiteit te Utrecht
Dit instituut verricht onderzoek van vis-toxiciteit ten aanzien van vliegas
en vliegstof en ontwikkelt een bioanalytische test voor de snelle en goedkope
bepaling van de toxiciteit van complexe mengsels van «dioxine-achtiqe»
stoffen, zoals die voorkomen in vliegas en vliegstof.
3. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
Door dit instituut wordt toxicologisch onderzoek verricht ten aanzien van
vliegas en vliegstof. Tevens verricht het RIVM studies met betrekking tot
verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Het
«dioxine-onderzoek» wordt hier gecoördineerd (zie ook 4.2).
4.2. Het «dioxine-onderzoek» van de rijksoverheid
In een brief van 23 februari 1981 heeft de toenmalige Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne het «Eindrapport Vuilverbranding
Project M 73» van het onderzoek verricht door het Milieu- en Toxicologisch
Chemisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam met het
commentaar van de begeleidingscommissie aan de Tweede Kamer
aangeboden (Tweede Kamerzitting 1980-1981, 16649, nr. 1). Geconcludeerd
werd dat de beschikbare gegevens onvoldoende aanknopingspunten
opleverden om op dat moment maatregelen te nemen ter beperking van de
emissies van de in het onderzoek geanalyseerde verbindingen. Verder
onderzoek zou dienen plaats te vinden naar analysemethoden, naar
vorming en afbraak van de betreffende verbindingen en naar de effecten
van de verschillende geëmitteerde produkten op de volksgezondheid.
Toegezegd werd de Kamer nader te berichten over de opdrachten die in
het kader van het nodig geachte vervolgonderzoek zouden worden verstrekt.
De verscheidenheid aan onderzoeksinstituten en de onderlinge samenhang
en complexe aard van de verschillende onderzoeken hebben ertoe geleid
dat een geïntegreerd onderzoekprogramma pas in de eerste helft van het
jaar 1983 kon worden vastgesteld. In het navolgende wordt een overzicht
gegeven van de opzet van het onderzoekprogramma en de uitvoering
ervan.
De aard en omvang van de bij verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk
afval en bedrijfsafval optredende emissies zijn nog onvoldoende bekend.
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Met name ontbreken betrouwbare gegevens over de omvang van de
emissie van dioxines en zware metalen en de daarmee samenhangende
risico's voor de volksgezondheid en het milieu. In verband hiermee is in het
meerjarenprogramma van het RIVM het project «Emissie-onderzoek
roosterovens» opgenomen. Het project is als volgt ingedeeld:
- emissieonderzoek
- besturing van vorming en afbraak van dioxines
- immissieonderzoek
- toxicologisch onderzoek.
Bij de uitvoering van het lopende project zijn betrokken: TNO en RIVM. In
uitvoering is eveneens onderzoek bij de Rijksuniversiteit te Utrecht. De
coördinatie is in handen van het RIVM.
a. Emissieonderzoek
Bij de installatie van Roteb te Rotterdam wordt onderzoek gedaan naar
de samenstelling van slak, vliegas, vliegstof en schoorsteengassen. Het
analyseprogramma omvat onder meer zware metalen en gechloreerde
organische verbindingen waaronder dioxines en dibenzofuranen. Tijdens
de monstername zullen de procesomstandigheden worden geregistreerd.
Het toegevoerde afval zal worden gekarakteriseerd door middel van
sorteeranalyses. Achtereenvolgens zal het onderzoek gericht zijn op:
1. het vaststellen van de emissies bij Roteb bij 3 bedrijfscondities. Deze
fase wordt eind 1983/begin 1984 uitgevoerd.
2. het verminderen van de gevonden emissies door veranderingen in het
aangeboden afval en procesomstandigheden. Deze fase kan eind 1984 en
1985 worden uitgevoerd.
3. toetsing van het verkregen inzicht bij andere Nederlandse verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Deze fase kan in
1986 worden uitgevoerd.
b. Vorming en afbraak van dioxines
Het voornemen bestaat om tijdens de tweede fase van het onderzoek de
invloed op het voorkomen van dioxines te onderzoeken door variaties in
samenstelling van het afval, verblijftijd van de verbrandingsgassen en
verdeling van verbrandingslucht over primaire en secundaire toevoer.
c. Immissie-onderzoek
Het ligt in het voornemen op grond van de emissiegegevens, verkregen
in de tweede fase van het onderzoek, door berekening de concentratie van
onder meer dioxines en dibenzofuranen te bepalen op leefniveau, in gras
en in grond. Zo nodig zal de berekening getoetst worden door analyse van
monsters lucht, gras en grond in de omgeving van een verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval. Dit onderdeel zal door het RIVM worden
uitgevoerd.
d. Toxicologisch onderzoek
In de eerste plaats zal vliegas en vliegstof worden onderzocht. De
Rijksuniversiteit te Utrecht heeft sinds november 1982 in onderzoek de
toetsing van de gezamenlijke componenten van vliegas voor organismen
uit het aquatisch milieu (vis-toxiciteit). De vliegas is verkregen bij de Roteb
onder de normale bedrijfsomstandigheden. Het voornemen bestaat om
met vliegas, vliegstof en slak verkregen bij de Roteb tijdens een eerste fase
van het onderzoek een bioanalytische methode te ontwikkelen, waarmee
op een snelle wijze het gehalte aan stoffen die een overeenkomstig effect
hebben als 2,3,7,8-TCDD bepaald kan worden.
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Het RIVM zal het vliegstoftoxicologisch
evalueren met laboratoriumdieren.
In eerste instantie zal het RIVM-onderzoek
worden beperkt tot TCDD en
andere organische verbindingen.
In een later stadium zal het onderzoek
mogelijk worden uitgebreid tot andere verbindingen
(onder meer gechloreerde benzenen en zware metalen) en tot vliegas. Ten slotte is het RIVM
voornemens
opnameproeven
te doen met koeien. Het onderzoek zal zich
dan richten op de aanwezigheid van dioxines en dibenzofuranen
in organen
en melk.
Een deel van het onderzoekprogramma
is opgedragen en in uitvoering,
te weten fase 1 van het emissie-onderzoek
en het toxicologisch
onderzoek
bij RIVM en Rijksuniversiteit
van Utrecht. Over andere onderdelen van het
programma
kan pas een beslissing worden genomen en nadere uitwerking
plaatsvinden,
nadat de eerste onderzoeksresultaten
zijn geanalyseerd en
geëvalueerd.
Gelet op bovenstaande
onderzekerheden
kan geen exacte tijdsplanning
voor afronding van het gehele programma worden gegeven. Verwacht
wordt dat dit niet eerder zal kunnen zijn dan in de loop van 1986.
De externe kosten van het onderzoekprogramma
worden geraamd op
maximaal ruim f3 mln. De hoogte van de kosten worden in sterke mate
bepaald door de latere fasen van het emissie-onderzoek
door TNO, waarover
in een later stadium na evaluatie van de onderzoekresultaten
uit eerdere
fasen een beslissing zal worden genomen.

4.3. Emissie-onderzoeken

~

van de provincie Zuid-Holland

In het kader van de beleidsvorming
met betrekking tot de emissies van
de verbrandingsinstallaties
voor huishoudelijk
en bedrijfsafval is in opdracht
van gedeputeerde
staten van Zuid-Holland
een onderzoek naar deze
emissies gestart. Deze metingen worden uitgevoerd door TNO en de Dienst
Centraal Milieubeheer
Rijnmond. Dit onderzoek wordt begeleid door de
werkgroep «VVI emissies». waarin vertegenwoordigers
van de Provinciale
Waterstaat in Zuid-Holland,
Dienst Centraal Milieubeheer
Rijnmond,
Technische Milieudienst
Drechtsteden, Regionale Milieudienst
Centrum
Randstad en het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
zitting hebben.
Er hebben reeds emissiemetingen
plaatsgevonden
bij de installaties te
Leiden, Den Haag, Dordrecht en Rotterdam. Op verzoek van en mede
gefinancierd
door de gemeente Den Haag is aanvullend onderzoek verricht
naar de emissies tijdens het starten en stoppen bij de verbrandingsinstallatie
te Den Haag. Deze emissie-onderzoeken
beogen het vaststellen van de te
verwachten emissies onder gebruikelijke en «normale» bedrijfsomstandig.-heden. Zowel totaal stof (inclusief zware metalen, PAK) als gasvormige
componenten
(zoals onder meer HCI, HF, S02, NOx e.d.) zullen worden
bepaald. De definitieve resultaten van deze emissiemetingen
komen dit
jaar beschikbaar.

4.4. Toepasbaarheidsonderzoek

van de rijksoverheid

Dit onderzoek is gericht op de technische mogelijkheid
van toepassing
van meer uitgebreide rookgasreinigingsinstallaties
en de kosten daarvan
bij alle bestaande verbrandingsinstallaties
voor huishoudelijk
en bedrijfsafval in Nederland, met uitzondering van de AVR (waar een dergelijk onderzoek
reeds uitgevoerd is). Resultaten zullen naar verwachting
medio 1984
beschikbaar komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het ingenieursbureau Haskoning.
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5. OVERWEGINGEN

TEN AANZIEN VAN HET TOEKOMSTIG

BELEID

De installaties voor de verbranding van huishoudelijk afval en bedrijfsafval
vormen een belangrijke bron van luchtverontreiniging van zoutzuur,
waterstoffluoride, stof, zware metalen en gechloreerde organische stoffen.
Voor wat betreft de vaste stoffen is vooral de depositie op de bodem een
bron van zorg. Het toekomstig beleid zal behalve het stimuleren van
milieuvriendelijke technologieën mede erop gericht zijn de emissies verder
terug te dringen dan met de bestaande emissiebeperkende technieken (i.c.
de aanwezige elektrofilters) mogelijk is, onder meer door toepassing van
nieuwe technieken die zich elders reeds bewezen hebben.
Een eerste belangrijke mogelijkheid om de emissies terug te dringen, is
echter de selectie van de te verbranden afvalstoffen. Vooral voor de
afvalstoffen die zware metalen (zoals cadmium en kwik) bevatten (o.a.
batterijen) kan het gescheiden inzamelen van deze stoffen een belangrijke
vermindering van de emissies bij de verbranding betekenen. Gedacht
wordt daarom aan het uitbreiden van een inleveringssysteem voor in het
bijzonder batterijen. Overleg met importeurs en producenten over de
vervanging van kwikoxidebatterijen door o.a. zinkbatterijen zal moeten
resulteren in een overeenkomsttussen overheid, importeurs en producenten.
Voor de bestaande verbrandingsinstallaties is het noodzakelijk dat de
stookinstallatie en de emissiebeperkende apparatuur (elektrofilter) in een
goede staat van onderhoud zijn en optimaal functioneren. Hierbij is vooral
van belang het preventief onderhoud en het handhaven van een voldoende
hoge verbrandingstemperatuur bij het uitbranden van de slak. Deze hoge
temperatuur is vooral belangrijk voor de uitworp van (gechloreerde)
organische stoffen (o.a. dioxinen). Overigens is de controle van de werking
van de installatie een verantwoordelijkheid van het vergunningverlenend
gezag.
Zowel bij bestaande als voor nieuw te bouwen installaties kunnen
additionele emissiebeperkende technieken worden toegepast. Op diverse
plaatsen in het buitenland worden efficiënte rookgasreinigingstechnieken
met succes toegepast. Ook in Nederland zal worden gestreefd naar invoering
van deze technieken. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen
bestaande inrichtingen enerzijds en nieuw te bouwen en ingrijpend te
wijzigen installaties anderzijds. Kostenaspecten en de levensduur van de
bestaande installaties zullen uiteraard in de afweging een belangrijke rol
gaan spelen. Het ligt in de bedoeling om te komen tot het wettelijk vastleggen van emissienormen voor bestaande en nieuwe installaties. Naar
verwachting zal het jaar van ingang 1990 kunnen zijn.
Ten aanzien van nieuwe installaties is in het IMP-L 1984-1988 vermeld
dat bij de verbranding van huishoudelijk afval en bedrijfsafval de voorkeur
uitgaat naar grote installaties, waarbij zoveel mogelijk de opgewerkte
warmte wordt benut voor stoom- en elektriciteitsopwekking. Nieuwe
installaties moeten zijn uitgevoerd met emissiebeperkende technieken voor
het reinigen van zowel stofvormige als gasvormige emissies. Bij grote
installaties zijn vergaande emissiebeperkende technieken immers op
kosten-efficiëntere manier te installeren.
Binnenkort zal op basis van artikel 6 van de Afvalstoffenwet een richtlijn
«Afvalverbrandingsinrichtingen
voor huishoudelijk afval c.a.» worden
gepubliceerd. Hierin zullen onder andere emissiegrenzen zijn opgenomen
voor de belangrijkste emissies naar de lucht. Zowel nieuw te bouwen als
ingrijpend te wijzigen installaties zullen in beginsel aan deze nieuwe
richtlijn moeten voldoen.
Voor bestaande installaties is een onderzoek gaande naar de mogelijkheid
en de financiële consequenties van verdere emissiebeperking (zie 4.4).
Afhankelijk van deze consequenties zal bij het opstellen van emissienormen
zoveel mogelijk worden aangesloten bij bovengenoemde richtlijn die in
eerste instantie geldt voor nieuwe installaties.
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Bij het opstellen van de betreffende provinciale afvalstoffenplannen
in
het kader van de Afvalstoffenwet
zal met het voorgaande rekening moeten
worden gehouden.
In het IMP 1985-1988 ter bestrijding van de luchtverontreiniging
zal zo
veel mogelijk kwantitatief worden aangegeven welke emissiewaarden
in de
komende jaren van kracht zullen worden.
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