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Brief d.d. 14 Juli 1989, Kamerstuk 18 319, nr. 4
blz. 1

1
Heeft de vertrouwelijke brief van 30 juni 1989' - feitelijk een vooraankondiging van het VROM-emissie-onderzoek over dioxines - aan het doel
van het vermijden van verkeerde indrukken voldaan?
2
Bestond (en bestaat) verschil van opvatting tussen de ministers van
VROM en Landbouw en Visserij over de opportuniteit van de brief, mede
gelet op het feit, dat het onderzoek nog niet is afgerond?
3
Is de samenloop met de aanbieding van het rapport van de Landelijke
Coördinatie Commissie Afvalbeleid (LCCA) niet voorzien? Is bij de
opdracht aan de LCCA overwogen te melden, dat uitbreiding van afvalverbranding op gespannen voet staat met preventie en hergebruik?
4
Is het waar dat met name de minister van Landbouw en Visserij vroegtijdige informatie over de dioxine-affaire aan de Kamer heeft geblokkeerd
rond 30 juni 1989, en dat de minister van VROM daarom moest volstaan
met een vertrouwelijke brief aan de voorzitters van drie vaste Kamercommissies? Wat was daarvan de reden? Waarom hebben de belangen van
de volksgezondheid kennelijk lichter gewogen dan procedurele en/of
administratieve belangen op kabinetsniveau?
5
Waarom heeft een termijn van 14 dagen moeten verstrijken tussen de
eerder genoemde vertrouwelijke brief aan de Kamer, en de brief van de
drie bewindslieden, Kamerstuk 18 319, nr. 4?

6
Waarom heeft het in 1984 aangekondigde onderzoek naar de emissies
van verschillende verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk" en vergelijkbaar bedrijfsafval (AVI's) zoveel tijd gevergd? Heeft het onderzoek van
het door een boer aangeboden monster het onderzoek bespoedigd?
7
Kan nadere informatie worden gegeven met betrekking tot de
chemische eigenschappen van PCDD's (polychloor-dibenzopara-dioxines) en (polychloor-dibenzofuranen), zoals afbreekbaarheid,
inertie e.d.?
8
Kan de conclusie uit het VROM-emissie-onderzoek, dat de gemeten
emissies van dioxines in lijn liggen met de resultaten uit het buitenland
nader worden onderbouwd en toegelicht? Tot welke maatregelen hebben
de buitenlandse onderzoekingen geleid, of zullen zij leiden?
9

' Deze is ter inzage gelegd op het commissiebureau ruimtelijk beleid ter vertrouwelijke
kennisname aan de leden onder nr. MB
89-275/LB 89-278/G 89^143.

Kan nader worden aangeduid, in hoeverre het verrichte laboratoriumonderzoek de toxiciteit van de emissies van AVI's bevestigt? Geldt die
toxiciteit alle stoffen, zware metalen dus evenzeer als de z.g.n. PCDD's
en PCDF's? Betreft de toxiciteit proefdieren, of zijn ook gegevens bekend
over dosis-effect-relaties op menselijk weefsel en organen?
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10
Kunnen de bewindslieden een oordeel geven over een kritisch-wetenschappelijke beschouwing over dioxines van prof. dr. Fred H. Tschirley in
«Scientific American» (vol 254, nr. 2, Feb 1986, blz 21-27), waarin wordt
geconcludeerd, dat de schadelijke effecten op lange termijn voor de
mens aanzienlijk minder ernstig zouden zijn?
11
Zijn de bewindslieden bereid een onderzoek naar de internationale
literatuur over de toxiciteit van dioxines te laten uitvoeren, mede gelet op
de omstandigheden, dat in de aan de Kamer toegezonden rapporten van
het RIVM uitsluitend Nederlandse referenties voorkomen?
12
Hoe is de stelling, dat de blootstelling aan dioxines via het voedsel
voor 98% bijdraagt aan de totale blootstelling aan PCDD's en PCDF's
(globaal bevestigd in het onderzoek van Theelen [RIVM (1989), rapport
nr. 738473.009], waarin de directe opname van dioxines via vliegas op
2-4 % wordt geraamd) te rijmen met de berekende dagelijkse blootstelling in het z.g. Lickebaertgebied van 289 TEQ's waarvan 210 uit
zuivel en 79 via andere weg? Zijn inderdaad andere voedselketens met
dioxine aangetoond, of is de inhalatie toch groter dan 2-4% ?
blz. 2
13
In de directe omgeving van AVI's zijn in melk te hoge concentraties
van bepaalde stoffen aangetroffen. Ligt de concentratie op een stabiel
niveau, of zit hierin een bepaalde trend? Kan onderzoek aan de voorraad
kaas van boeren uit deze gebieden inzicht geven in concentraties uit
vorige jaren? En zo ja, is tot een dergelijk onderzoek besloten?
14
Is bij de formulering van de zinsnede over de te hoge deposities in de
omgeving van de onderzochte AVI's het woord «kan» gebruikt, omdat
uitgegaan is van berekende in plaats van gemeten waarden? Of hebben
andere factoren tot een voorzichtige formulering geleid?
15
Bestaat zicht op de gevolgen voor de grenswaarden en dus de
toxiciteit van dioxines van de (in)stabiliteit van deze chemische verbindingen? Impliceert de binding aan andere stoffen, in het bijzonder aan
vliegstof, dat de reactiviteit en werking van dioxines in geïmmobiliseerde
toestand kleiner is dan bij rechtstreekse inwerking op biologischer
macro-moleculen, weefsels en organen?
16a
Kan aangegeven worden uit welke nationale en internationale bronnen
naar AVI's depositie van dioxines kan plaatvinden? Zijn vergelijkbare
gegevens uit het buitenland bekend?
16b
In welke verhoudingen kunnen deze bijdragen schade opleveren voor
milieu en/of volksgezondheid, bijv. via de voedselketen?
16c
In hoeverre is terugdringing van de emissies door verkeer en industrie
wenselijk c.q. technisch realiseerbaar?
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17
Waarom hebben o.a. de publikaties van de heer Olie uit 1986 niet
geleid tot het nemen van monsters in plaats van alleen volstaan met
berekeningen?
18
De dagelijks aanvaardbare dosis kan worden overschreden bij
langdurige consumptie van melk en daaruit bereide produkten, afkomstig
uit de omgeving van bronnen. Heeft dit met betrekking tot de AVR-regio
geleid tot een, ten aanzien van het landelijk gemiddelde, afwijkend
klachten- en ziektebeeld? Hoe verhoudt zich de constatering van «de
overschrijding leidt niet tot acute gezondheidseffecten» met de
voorvallen, zoals die beschreven worden in het Vrije Volk van 1 5 juli
1989, blz. 6? Bestaat inzicht in de effecten op de volksgezondheid op
lange termijn?
19
Waarop baseren de bewindslieden hun opvatting, dat de eventuele
overschrijding van de toelaatbare dosis dioxines bij consumptie van
zuivelprodukten niet leidt tot acute gezondheidseffecten? Op grond
waarvan worden lange termijn effecten niet uitgesloten? Bestaat in de
internationale literatuur overeenstemming over de werking van dioxines
op de mens?
20
Waarom zijn voor PCDD's en PCDF's in voedingsmiddelen geen
normen beschikbaar? Op welke wijze kan voldaan worden aan de
Warenwet, die immers de toevoeging van vreemde, voor de volksgezondheid schadelijke stoffen uitsluit? Welke status heeft de RIVM-richtwaarde voor de maximaal aanvaardbare dagelijkse inname van 4
picogram per kg lichaamsgewicht? Kunnen de in andere landen gehanteerde grenswaarden overlegd worden?
21
Achten de bewindslieden de beschouwingen over de risicobeoordeling
in het RIVM-UvA-rapport van 14 juli 1 989 [RIVM, nr. 747762.001 ] en in
het eindrapport «Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties» van
juni 1989 [RIVM, nrs. 738473.006 en .010] toereikend voor de onderbouwing van de genomen maatregelen en voor het toekomstig beleid? Zo
ja, waarom? Zo neen, op welke wijze wordt de grondslag gelegd voor een
verantwoord dioxine-beleid?
22
Waarom wordt voorgesteld eerst als norm 6 en pas op termijn 4
picogram dioxine per gram melkvet te hanteren? Waar is de termijn van
afhankelijk gesteld? Welke invloed heeft het nu reeds hanteren van de 4
picogram-norm op de hoeveelheid niet in de handel te mogen brengen
melk en de daardoor bepaalde omvang van de schadeloosstelling?
23
Welke wettelijke grondslag hebben de tijdelijke en - later - meer structurele maatregelen, zoals de tijdelijke toelaatbare waarde van 6 picogram
TCDD equivalent per gram melkvet? Welke is de relatie met de norm
voor de dagelijkse inname (4 picogram per kg lichaamsgewicht)?
24
Welke toxicologische argumenten zijn aan te voeren om de gehanteerde norm van 4 picogram tijdelijk te verhogen tot 6 picogram?
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blz. 3
25
Voor welke tijdsperiode zijn de tijdelijke maatregelen, met name die
krachtens de Warenwet, voorzien? Vindt tussentijdse controle en
evaluatie plaats? Is bij de daartoe aangewezen bedrijven voldoende
capaciteit beschikbaar voor de verwerking en opslag van eventueel
verontreinigde zuivel- en vleesprodukten?
26
Wat zal er gebeuren met het dioxinehoudende melkvet dat niet in de
handel mag worden gebracht?
27a
Kunnen de bewindslieden nadere informatie verschaffen over de
schadevergoedingsregelingen? Zijn de berichten juist, waarin wordt
gesuggereerd, dat de bewindslieden (nog) geen overeenstemming
hadden bereikt over de financiering, werkingsduur en uitvoering van de
schadevergoedingsregeling?
27b
Waarom wordt gesproken over schadevergoeding voor de boeren voor
de komende maanden, terwijl het veel langer zal duren voordat de
volledige rookgasreiniging klaar is? Hoe wordt gedacht over de schaderegeling na deze periode?
27c
Welke mogelijke maatregelen zijn er, gezien de blijvende aanwezigheid
van dioxines, om te kunnen verzekeren dat de bedrijven, die tot 1
november een schadevergoeding krijgen, hun bedrijf kunnen continueren?
28
Hoe wordt de schaderegeling voor veehouders gefinancierd? Is het
fonds luchtverontreiniging daarvoor beschikbaar of komen de vergoedingen ten laste van één of meer departementen c.q. van welke begrotingsposten?
29
In hoeverre kunnnen of moeten de betrokken schade lijdende
veehouders (mede) civiele akties tegen de feitelijke veroorzakers van hun
schade instellen en welke bewijsrechtelijke problemen bestaan op dit
vlak?
30
Zal de regering cessie van schadevergoedingsvorderingen door
gedupeerde veehouders eisen bij toekenning van schadevergoeding van
Rijkswege?
31
Is het juist dat op grond van de Reconstructiewet Midden Delftland, de
Staat verplicht is een landbouwbedrijf op te kopen indien dat wordt
aangeboden?
32
Met ingang van welk tijdstip acht de regering de situatie gerealiseerd
dat niet meer de vervuilde ( =veehouders) het gelag moeten betalen van
de vervuiling, maar de vervuiler(s) (zelf)?
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33
Zullen de onderzoeksgegevens van alle overige AVI's in Nederland nog
bekend worden vóór het Kamerdebat over dit onderwerp in de week van
21 augustus as.?
34
Op welke wijze zijn de AVI's tot nu toe betrokken geweest bij de
formulering van het dioxine-beleid?
35
Vormt de dioxine-kwestie ook een aanleiding om naast een verbeterde
beheersing van het verbrandingsproces en de rookgasreiniging van de
AVI's ook de hoeveelheid te verbranden afval te verminderen en als
zodanig een extra accent te verlenen een afvalpreventie, GFT-inzameling
en hergebruik? En zo ja, maakt dit een bijstelling van de voorstellen van
de LCCA noodzakelijk? En is inmiddels in een dergelijke bijstelling
voorzien?
36
Hoeveel tijd zullen procedures tot wijziging van vergunningen van
AVI's, ter aanscherping van de emissie-eisen, (gemiddeld) gaan vergen?
Is een m.e.r.-procedure nodig bij wijziging van bestaande inrichtingen?
Zo ja, welke extra tijd zal dat gaan vergen?
37
Verwacht of hoopt de Regering dat een (moreel) beroep op besturen
van doorgaans publieke AVI's - om op «vrijwillige» basis aan strengere
eisen te gaan voldoen, dus voorlopig buiten de officiële vergunningenprocedures om - tot sneller resultaat voor milieu en volksgezondheid zal
(kunnen) leiden? Zijn op dit punt al resultaten te melden c.q. welke AVI's
zijn daartoe niet bereid?
38
Wordt een overgangsregeling overwogen voor bestaande AVI's die
bijv. over 5 jaren zullen/zouden worden gesloten, of wordt voor die
gevallen gedacht aan vervroegde sluiting c.q. intrekking van de
vergunning(en)? Wie betaalt in dat laatste geval eventuele schadevergoedingen: het Rijk of het provinciaal bestuur als vergunnningverlenend
orgaan? Kunnen deze moeilijke «overgangsgevallen» frustrerend
doorwerken op het nieuwe verbrandingsbeleid c.q. de beschikbare
verbrandingscapaciteit, of zal het stortbeleid wellicht nog (tijdelijk) langer
moeten worden voortgezet?

39
Hoe de eigendomsverhoudingen liggen bij de bestaande AVI's?
40
Hoeveel AVI's in het buitenland liggen binnen een afstand van 40 km.
van Nederland? Worden of zijn bij die AVI's ook metingen en monsternames zoals in Nederland gedaan; en - zo ja - met welke resultaten? Zo
neen, zal er bij de betrokken buitenlandse autoriteiten worden aangedrongen om dat alsnog te doen?
41
In hoeverre kunnen dioxine-desposities het gebruik van groenten uit
bijv. volkstuintjes nadelig beïnvloeden? Gebeurt dat ook feitelijk, c.q. is
dat onderzocht? Worden op dit punt nieuwe (gebruiks-)maatregelen
overwogen, bijv. in de geboden of verboden sfeer?
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blz. 4
42
Hoe verhoudt zich de nieuwe richtlijn voor AVI's tot de in bespreking
zijnde EG-richtlijn?
43
Wordt bij de vaststelling van de richtlijn rekening gehouden met de
handhaafbaarheid, teneinde de toekomstige discussies tussen provincies
en AVI's te voorkomen?
44
Kan een overzicht c.q. vergelijking worden verschaft tussen de
emissie-eisen op grond van de binnenkort verschijnende nieuwe Richtlijn
«Verbranden», de Duitse TA-Luft op dit onderdeel, en de Europese
Richtlijn van maart 1989?
Vervolgnotitie 18 319, nr. 5
1. Historische aanleiding onderzoek
45
Hebben tussentijdse meet- en monstergegevens, bijvoorbeeld in
1983-1984 of 1986 of 1987 of najaar 1988/begin 1989, nooit aanleiding
gegeven tot het overwegen van scherpere emissie-eisen voor AVI's? Zo
neen, waarom niet? Wat waren in al die jaren de onderzoeksresultaten?
Lagen die (aanzienlijk) boven of onder het niveau van 1989, en/of in
hoeverre lagen die boven de grenswaarde van de huidige VROM-Richtlijn
«Verbranden» van 1985?
4. Globaal chronologisch verloop van het onderzoek
46
Moet uit de passage, verwijzend naar de landelijke ambtenarenacties,
worden opgemaakt dat het kabinet, zijnde een van de partijen in dit
conflict, medeverantwoordelijk is voor de aangeduide vertraging in het
onderzoeksprogramma? Is het niet wat flauw om een ambtenarenstaking
van enige weken als mede-oorzaak aan te wijzen voor een vertraging van
enige jaren?
5. Resultaten van het onderzoek
5.2.

Emissie-onderzoek

47a
Bij welke AVI's is in de afgelopen jaren de procestemperatuur
opgevoerd (tot boven de 800-850 graden C) om de toename van
chloorhoudende afvalprodukten - bij voorbeeld pvc-produkten - milieuverantwoorder te kunnen verbranden?
47b
Vindt er continue registratie van de procestemperaturen en andere
procesgegevens plaats, analoog aan de verbranding op zee met gespecialiseerde schepen? Wordt dit overwogen?
48
Waarom is, ondanks bekende voorbeelden in de literatuur, niet eerder
overgegaan tot verbouwing van ovens om emissies van dioxine terug te
brengen tot 10% van het Nederlandse onderzoeksgemiddelde?
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49
Tijdens de proefnemingen waren bij de AVR twee van de zes ovens
gemoderniseerd. Nu zijn al geruime tijd alle zes ovens gemoderniseerd.
Toch vindt aan de emissiekant overschrijding van de norm plaats. Hoe
komt dit tot uitdrukking in de berekeningen?
50
Hebben de provinciale besturen, zijnde de vergunningverlenende
instanties en (dus) ook belast met het toezicht op de naleving van
vergunningsvoorschriften, ooit overtreding van de emissie-eisen geconstateerd, en - zo ja - welke actie(s) hebben zij daarop eventueel
genomen?
5.3. Vorming en afbraak van PCDD 's en PCDF's
51
Geeft de constatering dat het vochtgehalte van het afval van directe
invloed is op de temperatuur en dus op de vorming van dioxines
aanleiding om tot een onmiddellijke scheiding van GFT-afval te
besluiten? Hoe oordelen de bewindslieden over de afwijzende houding
van Rotterdam hierbij? Wanneer zal het Afvalstoffenplan van de
provincie Zuid-Holland worden goedgekeurd?
6. Hoofdconclusies en effecten voor de volksgezondheid
52
Waarop is de norm voor het maximaal acceptabele blootstellingsniveau aan PCDD's en PCDF's gebaseerd? Is hier sprake van een in
EG-verband vastgestelde norm?
53
Hoe valt te verklaren dat ongeveer de helft van de aanvaardbare blootstelling reeds wordt opgevuld?
54
Ligt het niet voor de hand dat, gezien de discussie tussen toxicologen
en artsen over het al dan niet aanvaardbaar zijn van hoge concentraties
dioxines in moedermelk, de overheid zijn mening geeft, teneinde de
ouders duidelijkheid te geven over een te nemen beslissing?
55
Wordt in het vervolgonderzoek naar moedermelk extra aandacht
besteed aan de extra risico-lopende groepen van vrouwen die langdurig
zuivelprodukten e.d. uit de omgeving van AVI's hebben geconsumeerd?
56
Welke norm wordt in de VS gehanteerd voor 2-3-7-8 TCDD? Welke
aanvullende voorzieningen zijn in de VS bij de afvalverwerking en met
name in AVI's aangebracht om deze norm te kunnen realiseren?
57
Indien verhoging van het PVC-gehalte in het te verbranden afval de
vorming van dioxine-verbindingen bevordert, is het scheiden van afvalstromen vanuit milieuhygiënisch oogpunt dan nog wel wenselijk?
58
Worden maatregelen overwogen ten aanzien van dioxinen vormende
stoffen in produkten, zoals PVC, die in het huisvuil terecht komen. Zo ja.
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welke? Welke initiatieven op dit terrein worden in Europees verband
genomen, gezien het feit dat dioxine-uitstoot uit vuilverbrandingsinstallaties niet tot Nederland beperkt blijft?
59
Welke milieuhygiënische voordelen kan een verbod op PVC hebben,
zoals bepleit door Natuur en Milieu?
60a
Welke mogelijkheden zijn voorhanden om het PVC-gehalte in het te
verbranden afval te verminderen? Moet daarbij gedacht worden aan
scheiding danwei aan een verminderd gebruik van PVC? Welke mogelijkheden voor scheiding in het afval, separate inzameling, terugname en
hergebruik (in plaats van verbranden) bestaan er in theorie en praktijk?
60b
Bij scheiding: welk stadium van de afvalinzameling en bewerking leent
zich daar het beste voor? Bij verminderd gebruik: is reeds nu een
voldoende aanbod aanwezig van, overigens met PVC vergelijkbare,
kunststoffen om deze omschakeling te kunnen realiseren? En zo ja, welke
initiatieven mogen op dit terrein van de hierbij betrokken bewindslieden
worden verwacht? En zo nee, op welke wijze kan de industrie alsnog in
een dergelijke positie worden gebracht?
60c
Welke afspraken/convenanten met producenten worden overwogen, of
zonodig, welke wettelijke maatregelen kunnen worden toegepast? Welke
mogelijkheden of onmogelijkheden bestaan terzake in het internationale
vlak, zoals bijvoorbeeld de totstandkoming van de interne markt in 1992?
Wordt eventueel ook gedacht aan ontmoedigingsheffingen?
61
Gaat de regering concrete brongerichte maatregelen nemen tegen
bleektechnieken met chloorhoudende stoffen van papier dat verwerkt
wordt in verpakkingsmateriaal?
7. Vervolgonderzoek
62
Wordt bij het vervolgonderzoek bij veeteeltgebieden ook aandacht
besteed aan het feit dat sommige produkten vanuit een beperkte circulatie (biologische, ecologische landbouw) vrij rechtstreeks aan de
consument worden geleverd, zodat vermenging niet of nauwelijks
optreedt? Zo ja, welke betekenis kan dit hebben voor de kwaliteitscontrole en -garantie voor deze groep van gemotiveerde producenten en
consumenten?
8. Toekomstig beleid
8.1. Algemene beleidsuitgangspunten

ten aanzien van verbranden

8.1.a Verbranding van huisvuil
63
Naar de emissies van welke concrete schadelijke stoffen bij het
verbranden van afval in huisvuilverbrandingsovens zijn er recent of in het
verleden metingen gedaan? Naar welke stoffen is gezocht?
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64
Er zijn 210 verschillende soorten dioxines en furanen. Welke zijn nu in
de melk aangetroffen?
65
Op welke emissieplaatsen is gemeten (alleen de rookgassen die de
stack verlaten, of ook de verontreiniging die achterblijft in eventueel
aanwezige rookgasreinigers en filters)?
66
Is in het verleden al eens een MER opgesteld voor de huisvuilverbrandingsovens, en is in deze MER dan rekening gehouden met schadelijke
emissies, zoals bij voorbeeld de dioxine-emissies?
67
Kan op grond van in het verleden gedane metingen worden aangegeven of de emissies van de huisvuilverbrandingsovens andere schadelijke stoffen bevatten dan dioxines?
68
Hoe controleert de overheid de AVI's op het naleven van vergunningsvoorschriften?
69
Kan op grond van de vergunningen en de controle daarop worden
uitgesloten dat in Nederland buiten de AVR geen PCB's en aanverwante
verbindingen worden verbrand in installaties die daarvoor niet
geschikt/niet vergund zijn?
70
Zijn er emissiemetingen verricht bij het verbranden van huisvuil
waarvan aangenomen mag worden dat dit ook PCB-houdende stoffen
bevat? Op welke manier hebben deze metingen plaatsgevonden en wat
zijn de resultaten?

71
Wat zijn de emissienormen voor verbrandingsinstallaties voor huisvuil
in de ons omliggende landen?
72
Bestaat er internationaal consensus over emissienormen van verbrandingsinstallaties? Indien dat niet het geval is, waarop zijn de Nederlandse
normen dan gebaseerd?
73
Op welke manier verhouden de emissiemetingen van huisvuilverbrandingsovens in Nederland zich tot de in het buitenland gehanteerde
normen?
74
Zijn de gaswasinstallaties technisch in staat om alle schadelijke verbindingen uit de emissies van huisvuilverbrandingsovens te reinigen, zodat
voorkomen wordt dat deze de omgeving verontreinigen?
75
Bestaat het voornemen om ook de omgeving van de overige huisvuilverbrandingsinstallaties te laten onderzoeken op verontreinigingen als
gevolg van ongewenste emissies?
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76
Tot nu toe is voornamelijk gezocht naar de aanwezigheid van dioxines
in melk. Bestaat het voornemen c.q. zijn er termen aanwezig om de
bevolking in de omgeving van deze installaties te laten onderzoeken op
de aanwezigheid van een te hoge concentratie van dioxines en andere
schadelijke stoffen in het lichaam?
77
Welke totaalkosten zijn gemoeid met het afbreken van verouderde
verbrandingsovens, de bouw van vervangende capaciteit en om alle in
werking blijvende installaties te voorzien van een adequate rookgasreiniger?
78
Welk effect hebben deze kosten op de verbrandingsprijs van huisvuil
en de tarieven voor burgers en bedrijven?
8.1.b. Verbranding van chemisch afval

79
Indien de vernietigingsresultaten en de emissies van huisvuilverbrandingsovens verontreiniging van de omgeving teweeg brengen, wat is dan
de situatie bij het verbranden van chemisch afval?
80a
Worden de emissies van deze verbrandingsactiviteiten in het
Rijnmond-gebied regelmatig gemeten (AVR Chemie + AKZO incinerator)?
80b
Naar welke stoffen wordt gezocht en welke meet/analysemethode
wordt gevolgd?
80c
Kan op grond van de metingen van emissies van verbrandingsovens
voor chemisch afval worden gegarandeerd dat deze, bij juiste naleving
van de voorschriften, geen schadelijke stoffen bevatten?
81
De overheid heeft gekozen voor verbranding op land als enige verwerkingsmogelijkheid van chemisch afval. Bestaat er een vergelijkend
onderzoek naar de gevolgen van de emissies voor de volksgezondheid bij
land- resp. zeeverbranding?
82
Aan de volksgezondheidsaspecten van emissies van verbrandingsinstallaties op land van chemisch afval is nauwelijks tot weinig aandacht
besteed. Dit ondanks het feit dat een aantal adviesorganen, alsmede
experts herhaalde malen hebben gewezen op het belang van een
dergelijk onderzoek. Hebben de bewindslieden kennis genomen van
dergelijke adviezen en achten zij het nu wel raadzaam om deze aspecten
te laten onderzoeken?
83
De overheid bepaalt door middel van vergunningverlening wat wel en
niet verbrand mag en kan worden in een bepaalde installatie. Hoe wordt
dit gecontroleerd?
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84a
Welke emissiebeperkende voorwaarden zijn gesteld aan verbrandingsovens voor chemisch afval en waarop zijn deze gebaseerd?
84b
Hoe wordt de eventuele overschrijding van deze voorwaarden gecontroleerd?
84c
Welke instantie controleert de overheid, wanneer deze in eigen beheer
gaat verbranden?
85
Indien er aanwijzingen zijn dat emissies van AVI's (toch) een schadelijke invloed op de volksgezondheid kunnen hebben, bestaat het
voornemen om het vestigingsbeleid van verbrandingsinstallaties en van
chemisch-afval-verbrandingsovens, die nu nog in overwegend dichtbevolkte gebieden staan, te herzien en te zoeken naar lokaties waar de
risico's van een negatief effect op de gezondheid van de bevolking het
laagst is?
86
Binnenkort zullen de hooggechloreerde afvalstoffen die nu nog op zee
worden verbrand ook bij AVR worden verwerkt. Kan worden gegarandeerd dat het verbranden van deze schadelijke afvalstoffen geen
emissies zullen voortbrengen die een verhoogd risico voor de volksgezondheid van de omwonenden van de verbrandingsinstallatie te weeg
zullen brengen, er van uit gaande dat de voorschriften stipt worden
nageleefd?
87
Wordt de input-controle, alsmede de controle op de werking van de
installatie en de controle op het niet-overschrijden van de emissievoorwaarden en andere normen bij verbranding van chemisch afval op land
op eenzelfde manier toegepast als bij verbranding op zee? Zijn deze
waterdicht?
88
Zijn er gegevens bekend van de emissies van soortgelijke verbrandingsinstallaties in de ons omringende landen en wat zal het effect zijn
van het verbranden van hooggechloreerd afval, dat nu op zee wordt
verbrand, in deze - overigens nog te bouwen - landverbrandingsovens
aldaar?
89a
Zijn de problemen, protesten van de bevolking en milieugroeperingen,
die de Duitse overheid ondervindt bij het vinden van de juiste lokaties
voor de te bouwen landverbrandingsovens voor chemisch afval die de
stoffen moeten vernietigen die nu nog op zee worden verbrand bij de
bewindslieden bekend? Geldt hetzelfde voor de verwachting van de
Duitse regering dat, naar het zich laat aanzien, eind 1994 - wanneer er
geen afval meer op zee mag worden verbrand - Duitsland over
voldoende capaciteit beschikt om deze stoffen op land te verbranden?
89b
Is de Minister van VROM bekend met de uitspraken van zijn Duitse
collega dat Duitsland rekening houdt met het moeten laten verbranden
van dit chemisch afval op zee na 1994 «omdat deze oplossing altijd vele
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malen beter is dan de stoffen langdurig op te slaan in afwachting van het
vrijkomen van verwerkingsmethoden op land»?
90
Welke garantie kan worden gegeven dat op korte en middellange
termijn geen stagnatie zal optreden in de verwerking van chemisch afval
in Nederland als emissies van afvalverbrandingsovens een verhoogd
risico voor de volksgezondheid zouden blijken op te leveren?
91
Welke stoffen komen voor in het water van de natte gaswasinstallatie
van AVR Chemie, en wat gebeurt er met dit water?
8.2. Invloed van de conclusies van het onderzoek op het toekomstig
beleid ten aanzien van AVI's
92
Welk effect zullen emissiebeperkende voorzieningen hebben op het
huidige emissieniveau van PCDD, PCDF, zware metalen en vliegstof bij
de verwachte toename van de verbrandingscapaciteit?
8.3. Beleid ten aanzien van:
8.3.1. Emissies naar lucht
93
Mag, ondanks nieuwe discussie over de richtlijn verwacht worden dat
de AVR nu eindelijk begint te bouwen aan de zo noodzakelijke rookgasreiniging, nu de Raad van State al bijna een jaar geleden het beroep
tegen de vergunning heeft verworpen?
94
Zal de nieuwe Richtlijn «Verbranden» scherpere eisen inhouden voor
niet alleen dioxine-uitstoot, maar ook voor andere stoffen, zoals fluoride,
kwik, stof, cadmium, lood en zink?
95
Zal voor alle AVI's een minimale oventemperatuur van 800 graden C
worden geëist om dioxine-uitstoten zoveel mogelijk te beperken?
96
Bevatten de nieuw aangescherpte richtlijnen voor vuilverbrandingsinstallaties naast effectgerichte maatregelen, ook brongerichte maatregelen zoals aard van het toegevoerde afval en voorzieningen in de
verbrandingsoven ter voorkoming van dioxinen?
97
Het installeren van meer efficiënte rookgasreinigingstechnieken is
voorzien voor uiterlijk 1995. Welke mogelijkheden tot versnelling zijn
realiseerbaar, per installatie? Kan de stelling van dr. ir. L. Janssen
(Volkskrant van 17 juli 1989), dat het op zijn vroegst begin 1993
mogelijk zal zijn om overal dioxine-vrije AVI's te hebben, worden onderbouwd?
8.3.2. Reststoffen AVI's
98
Waarom wordt AVI-vliegas nog steeds uitgezonderd van het stoffen-
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en processenbesluit Wet chemische afvalstoffen, ondanks overschrijding
van de concentratiegrenzen?
Rapport nr. 738473010 van het R I V M
Samenvatting en conclusies van het eindrapport «Onderzoek emissies
afvalverbrandingsinstallaties» (RIVM 738473006)

99
Delen de bewindslieden alle conclusies van het RIVM-eindrapport
«Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties» Stein et al (1989),
RIVM 738473.006/010)? In hoeverre leiden die conclusies tot
aanscherping dan wel nuancering van het beleid?
100
Nemen de bewindslieden de aanbevelingen uit RIVM-rapport
738473.010 over? Zijn nog andere voorstellen te verwachten? Zo ja, op
welke termijn?
101
Kan achteraf niet worden geconcludeerd dat het wat erg lang heeft
geduurd (sedert 23/2/81 resp. 3/4/84 voordat nieuwe belangrijke
emissie- en immissie- resp. depositiegegevens zijn bekend gemaakt of
geworden?
102
Als uit het depositiemodel is berekend dat 25% van de geëmitteerde
hoeveelheden PCDD en PCDF in Nederland wordt gedeponeerd, waar
blijft dan de overige 75%?

103
Onderschrijft de Regering de conclusie van het RIVM dat een toename
van de verbrandingscapaciteit in Nederland niet hoeft te leiden tot
overschrijding van acceptabele blootstellingsniveau's voor PCDD's,
PCDF's zware metalen en vliegstof, als tenminste adequate technische
en verdergaande additionele emissiebeperkende voorzieningen worden
getroffen?
104
Vindt er import plaats van dioxinen door grensoverschrijdend transport
van rookgassen van buitenlandse verbrandingsinstallaties, en zo ja, zijn
er gegevens beschikbaar over het dioxine achtergrondniveau dat
hierdoor wordt veroorzaakt?
Rapport nr. 748762001 van het R I V M
Dioxinen en dibenzofuranen in koemelk afkomstig van melkveebedrijven in het Rijnmondgebied en enkele andere lokaties in Nederland.
105
Berust de vaststelling van de TDI op 4 pg/kg op een veiligheidsfactor
van 250 en zo ja, waarop is de keuze voor 250 gebaseerd? Welk gezondheidseffect is daarbij als maatgevend beschouwd? Mag worden gesteld
dat een blootstelling van 289 pg TEQ een veiligheidsfactor van ruim 200
inhoudt?
106
Welke factoren bepalen de nauwkeurigheid in de aanname van een
no-effect level van 1 ng/kg per dag?
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107
Wat is de reden dat een overschrijding van een norm, die een veiligheidsfactor van 250 inhoudt, met enkele tientallen procenten, tot grote
opwinding en verontrusting leidt?
108
Moet uit de laatste zin van paragraaf 5 (risicobeoordeling) begrepen
worden dat ook bij een voortdurende consumptie van 240 pg TEQ per
persoon op lange termijn gezondheidseffecten niet kunnen worden uitgesloten?
Restvragen
109
Welke andere bronnen uit de chemische industrie leveren een bijdrage
aan de dioxine-problematiek? Vindt daar ook onderzoek plaats?
110
Is het juister om uit te gaan van extra investeringskosten voor
aanpassing van de AVI's ten bedrage van f 1 miljard in plaats van f 500
miljoen (dhr. Naves van AVR in Achter het Nieuws van 16 juli 1989)? Tot
welke (gemiddelde) stijging van de reinigingsrechten zal dat voor een
gezin kunnen leiden?
111
Dient er voor wat betreft de milieu-effecten ook onderscheid te
worden aangebracht tussen enerzijds min of meer industriële/fabrieksmatig werkende kabelbranderijen en anderzijds de overige kabelverbranders? En zo ja, op welke wijze wordt dit vertaald in vergunningafgifte, controle en toezicht, en dergelijke?
112
Kabelbranderijen trachten een bijdrage te leveren aan het hergebruik
van metalen. Kan deze functie ook vervuld worden met behulp van een
ander procédé dat het verbranden van de ommanteling, bijvoorbeeld
door vormen van mechanische scheiding? Worden meer milieu-verantwoorde vormen van kabelproduktie ( = preventie) en kabelverwerking ook
gestimuleerd?
113
Het onderzoek naar dioxine-uitstoot bij de kabelbranderij in Culemborg
zou niet op korte termijn kunnen worden afgerond vanwege de prioriteitstelling binnen de beperkte onderzoekscapaciteit. Kan worden aangegeven hoe het planningsschema van het onderzoek eruit ziet en op basis
van welke criteria ze is vastgesteld? Is het verantwoord een dergelijk
onderzoek, vlak voor de oogst van groenten en fruit, niet te laten plaatsvinden, zowel uit oogpunt van mogelijke milieuschade als vanwege de
ontstane onrust bij de bevolking (boeren, volkstuinders)? Is met het
publiceren van gegevens uit het nu lopende onderzoek ook voorzien in
verantwoorde vormen van presentatie, hulp en bijstand aan de direct
betrokkenen?
114
Wanneer wordt er door de milieu-inspecties en het bevoegd gezag een
einde gemaakt aan de door Stichting Natuur en Milieu gesignaleerd
illegaal gevestigde kabelbranderijen?
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115
Waarom blijven voorzorgsmaatregelen uit ten aanzien van het vissen in
de Botlekhaven, in afwachting van de uitkomsten van het aanvullend
onderzoek naar het voorkomen van dioxenen in genoemde gebieden?
De voorzitter van de vaste Commissie voor de Volksgezondheid,
Haas-Berger
De voorzitter van de vaste Commissie voor Milieubeheer,
Zijlstra
De voorzitter van de vaste Commissie voor Landbouw,
P. Blauw
De griffier van de vaste Commissie voor Milieubeheer,
Hordijk
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