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Toen kort voor de aanbieding van het LCCA-rapport duidelijk werd tot
welke uitkomsten het onderzoek van het RIVM naar de emissie van
roosterovens zou leiden, is vastgesteld dat de toen op korte termijn te
publiceren resultaten van dat onderzoek, het in ontvangst nemen van het
rapport niet in de weg stond. Het LCCA-rapport gaat namelijk met
betrekking tot de eis van rookgasreinging ook uit van de toepassing van
de in voorbereiding zijnde richtlijn verbranden, zodat uitstoot van
dioxines beneden het aanvaardbare niveau blijft en ondanks uitbreiding
van de verbrandingscapaciteit aanzienlijk onder het huidige niveau komt
te liggen.
De LCCA gaat in haar rapport uit van duurzame ontwikkeling, tot
uitdrukking te brengen door het bereiken van een zo hoog mogelijk
niveau van preventie en hergebruik van afvalstoffen, en het zo min
mogelijk verbranden en storten daarvan. De LCCA geeft aan dat door
planning en coördinatie de verbrandingscapaciteit afgestemd kan blijven
op de verbranding van afvalstoffen die niet voor hergebruik in
aanmerking komen. De verbrandings-capaciteit wordt op die manier in
de loop van de tijd steeds afgestemd op de met preventie en hergebruik
te behalen reductie.
4
De vertrouwelijke brief van 30 juni 1989 aan de Voorzitters van de
Vaste Commissies voor Milieubeheer, Landbouw en Volksgezondheid
was bedoeld om te voorkomen dat een verkeerde indruk zou kunnen
ontstaan door enerzijds de aanbieding van de rapportage van de Landelijke Coördinatie Commissie Afvalbeleid (LCCA) aan IPO, VNG.en de
minister van VROM en anderzijds de publikatie van de rapportage van
onderzoek dat was afgerond door het RIVM naar de emissies van
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verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en het nader onderzoek
naar melkmonsters uit het Lickebaertgebied in opdracht van de Hoofdinspectie Levensmiddelen en de Regionale Inspectie Milieuhygiëne in
provincie Zuid-Holland.
Vanwege die coïncidentie is besloten het RIVM-rapport over de
emissies van verbrandingsinstallaties niet voorafgaand (zoals de
bedoeling was), maar tegelijkertijd met de resultaten van het nader
onderzoek in het Lickebaertgebied naar de Kamer gestuurd.
Ten tijde van genoemde vertrouwelijke brief waren slechts definitieve
meetgegevens beschikbaar van één monster kaas en één monster melk.
Deze monsters dateerden uit 1988. De meetgegevens van door de Rijkskeuringsdienst van Waren genomen monsters waren nog voorlopig van
karakter en moesten nog bevestigd worden. Op basis van de beschikbare
gegevens kon nog geen verantwoorde inschatting worden gemaakt van
de ernst en omvang van de problematiek en van de in verband hiermee
noodzakelijke maatregelen. Nader onderzoek was reeds in gang gezet en
zou omstreeks 14 juli definitieve resultaten opleveren. Voorts zij er aan
herinnerd dat het in de overhavige problematiek in het bijzonder gaat om
de effecten op langere termijn die bij het voortduren van de blootstelling
aan te hoge concentraties dioxines kunnen optreden. Er is geen sprake
van een onmiddellijk risico voor de volksgezondheid.
In afwachting van de definitieve onderzoeksresultaten is een aantal
scenario's uitgewerkt, waardoor op 14 juli adequate maatregelen
genomen konden worden. Overigens werd reeds met ingang van 4 juli de
melk uit het betrokken gebied afgevoerd en verwerkt. Voor het overige zij
verwezen naar de beantwoording van vraag 2.
5
Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 4.
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(zie ook het antwoord op vraag 101)
In de vervolgnotitie«Luchtverontreinigingsaspecten van AVI's» d.d.
14-7-89 is aangegeven welke aspecten vertragingen veroorzaakten.
Belangrijkste aspecten waren extra benodigde tijd voor analyses,
aanvullend analytisch onderzoek dat nodig bleek door de moeilijkheidsgraad van dioxinebepalingen bij deze zeer lage gehalten in het algemeen,
aanvankelijke verschillen in uitkomsten in PCDD-en PCDF-bepalingen
tussen de deelnemende onderzoeksinstituten, vertraging bij de
uitwerking van gegevens en heranalyses en revisiewerkzaamheden bij de
AVI te Rotterdam (ROTEB) en vertraging bij het toxicologische
onderzoek.
Het onderzoek van het dooi een boer aangeboden monster heeft dit
onderzoek niet bespoedigd aangezien het VROM-emissie-onderzoek zich
in die periode ook in de afrondende fase bevond. Uit het VROM-emissieonderzoek bleek behoefte aan onderzoek van dioxines in melk van vee
rond de AVI's als benodigd vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek is in
een stroomversnelling gekomen. De resultaten van het ene onderzoek
bevestigden die van het andere.
Betrouwbaar onderzoek in melk is ten aanzien van zeer lage concentraties (PPT-niveau) nog maar sinds kort mogelijk en kan slechts door
een beperkt aantal instituten worden uitgevoerd. Los daarvan is het
onderzoek zeer gecompliceerd en kostbaar.
De concentraties in koemelk zijn zo laag dat ze tot voor kort nog
beneden de detectiegrens van de toen (1984) aanwezige analytische
mogelijkheden lagen.
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Het betreft zeer inerte stoffen die slechts door een rigoreuze aanpak
kunnen worden vernietigd, b.v. bestraling met UV licht, verhitting op
hoge temperatuur, behandeling met waterstof bij relatief hoge temperatuur of bij lagere temperatuur in aanwezigheid van een katalysator,
verhitting met sterk alkalische stoffen. In de bodem en in sedimenten
vindt voor de hoger gechloreerde stoffen uit deze reeks (4 of meer
chlooratomen) geen waarneembare afbraak plaats. In levende
organismen loopt de afbraaksnelheid via het metabolisme sterk uiteen.
Het meest stabiel zijn die stoffen die qua structuur sterk lijken op
2,3,7,8-TCDD. In de meeste organismen, ook de mens, worden die
zeventien stoffen dan ook uitsluitend aangetroffen. Maar ook deze
stoffen verschillen onderling sterk. Voor 2,3,7,8-TCDD bedraagt de
halfwaardetijd in de mens 6-12 jaar.
8
In de Nederlandse richtlijn «Verbranden» 1985 en in de TA-Luft 1986
zijn dezelfde verbrandingstechnische aanwijzingen gegeven om de
uitstoot aan dioxines te beperken. In deze richtlijnen zijn voorwaarden
opgenomen die de verbrandingscondities zodanig definiëren dat de
uitstoot aan dioxines geminimaliseerd wordt. Deze voorschriften bepalen
dat de rookgassen minimaal 2 seconden op een minimale temperatuur
van 800 C° bij een minimaal zuurstofgehalte van 6% moeten verblijven
opdat een zo goed mogelijke verbranding van dioxines gerealiseerd
wordt.
In de nieuwe richtlijn «Verbranden» wordt thans een duidelijke termijn
gesteld waarop alle bestaande installaties aan de nieuwe richtlijn zullen
moeten voldoen. Verder is in de nieuwe richtlijn de temperatuur
verhoogd van 800° C naar 850° C ten einde zeker te stellen dat de
verbranding en dus de vernietiging van dioxines optimaal is.
In het eindrapport «Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties»,
RIVM nr. 738473006 (pag. 50), zijn de bij de onderzochte Nederlandse
AVI's gevonden dioxine gehaltes vergeleken met buitenlandse metingen.
Gezien de in de laatste jaren sterk verbeterde analysetechniek heeft
het weinig zin om resultaten van oudere onderzoeken te vergelijken met
recente gegevens.
Voor de drie onderzochte installaties (AVR, ROTEB en Alkmaar) is een
gemiddelde emissie van 0,23 mg/m 3 PCDD en 0,51 mg/m 3 PCDF
berekend.
Uit metingen aan een Duitse installatie die ongeveer even oud is als de
meeste Nederlandse installaties werden gemiddelden gevonden van 0,28
mg/m 3 PCDD en 0,99 mg/m 3 PCDF.
Het Duits Umwelt Bundesamt geeft als gemiddelde 0,3 - 0,5 mg/m 3
voor de som van PCDD en PCDF.
Hierin zijn ook betrokken de emissies van meer recent gebouwde of
verbouwde verbrandingsinstallaties, die lager zijn dan de emissies bij
oudere installaties.
Door verbouwing van een oude Duitse installatie kon de
dioxine-emissie worden teruggebracht van 0,57 mg/m 3 tot 0,07 mg/m 3
en de PCDF-emissie van 0,36 tot 0,05 mg/m 3 .
Een vergelijkbaar resultaat werd ook bij de AVR gemeten waarbij de
emissie door een verbetering in de luchtcirculatie daalde van 0,17 tot
0,04 mg/m 3 en de PCDF-emissie van 0,58 tot 0,2 mg/m 3 .
Naast modernisering van installaties kunnen de emissies verder
worden teruggedrongen door additionele rookgasreiniging.
Buitenlandse onderzoeken hebben in het algemeen geleid of zullen
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leiden tot verdere reductie van de emissies naar de lucht bij AVI's, o.a.
door middel van rookgasreiniging.

9
In laboratoriumonderzoek is de toxiciteit van vliegstof, geëmitteerd
door de ROTEB, in verschillende doseringen in proefdieren onderzocht.
Bij lage dosering vliegstof werd geen toxiciteit van de in vliegstof
aanwezige metalen waargenomen, maar nog wel van de PCDD's en
PCDF's. Dit onderzoek was niet bedoeld voor verdere onderbouwing van
de normstelling. Geschikte humane studies ontbreken eveneens.
10
Tschirley baseert zijn conclusie voornamelijk op twee gronden:
1. de geringere gevoeligheid van de mens voor chlooracne in vergelijking tot proefdieren bij behandeling van de huid met 2,3,7,8-TCDD,
2. de negatieve resultaten van epidemiologische studies.
ad 1. Inderdaad blijkt de mens veel minder gevoelig voor chlooracne
dan het konijn. Het is echter zeer de vraag of dit dan ook zal gelden voor
andere, met name lange termijn effecten, voor de mens.
ad 2. Veel van het epidemiologisch onderzoek heeft betrekking op
blootstelling aan stoffen, bijvoorbeeld herbicides, waarin 2,3,7,8-TCDD
in lage concentratie als verontreiniging voorkomt. Dit maakt de beoordeling van positieve epidemiologische studies, bijvoorbeeld de Hardell
studies uit Zweden, uiterst moeilijk. Voor negatieve epidemiologische
studies zijn ook een aantal valkuilen aan te geven. Veelal is de grootte
van de te onderzoeken groep te beperkt om significante verschillen te
verwachten. Dit geldt voor het onderzoek bij aan ongevallen blootgestelde arbeiders. Bij andere onderzoeken kunnen vragen worden gesteld
over de selectiecriteria voor de blootgestelde populatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Ranch Hand studie bij Vietman veteranen van de Amerikaanse luchtmacht. Uit bloedanalyses bleek achteraf dat de geselecteerde groep qua blootstelling niet afweek van de controlegroep. De
negatieve uitkomst van deze studie was dus niet verwonderlijk. Dit feit
was Tschirley nog niet bekend. In veel gevallen is de tijd die verstreken is
sinds de blootstelling nog te kort om definitieve uitspraken te doen. De
zorg gaat met name uit naar effecten die zich op lange termijn voordoen.
De conclusies van Tschirley worden door het RIVM dan ook niet gedeeld.
11
Bij naslag van deze Nederlandse referenties in de recente rapporten
zou blijken dat deze een uitgebreid overzicht van zowel Nederlandse als
buitenlandse literatuur bevatten. Een uitgebreide samenvatting en
evaluatie van de literatuur zal weer plaatsvinden bij het opstellen van het
«basisdocument dioxines», waarvan de start gepland is in 1990.
12
Voor de algemene populatie is de bijdrage van de directe opname,
inclusief inhalatie, van vliegstof 2-4%, overeenkomend met ca. 4,7
pg/dag. In de omgeving van AVI's, met name in het Lickebaertgebied, zal
deze bijdrage enigszins hoger zijn, namelijk ongeveer 8 pg/dag. Van de
79 pg TEQ/dag die de mens langs andere weg belasten is het overgrote
deel afkomstig van andere dierlijke vetten bevattende bestanddelen van
de voeding, zoals vlees en vis. In meerdere buitenlandse onderzoeken
zijn deze stoffen hierin aangetoond.
13
Zoals te verwachten is uit de modelmatige benadering van de dioxine
deposities, is er een maximale belasting dicht bij de bron.
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Afhankelijk van schoorsteenhoogten en uittrede-temperaturen van de
rookgassen neemt de depositie en daarmee de aangetroffen concentratie
van dioxine in melk af op grotere afstanden van de emissie-bron.
Een onderzoek aan kaas kan bijdragen tot het geven van inzicht in
deposities uit vorige jaren.
Er zijn dan ook kaasmonsters uit de voorraad van één van de
boerderij-zuivelbereiders in het betrokken gebied genomen. Hierbij was
ook kaas van enkele jaren oud. Deze monsters worden thans onderzocht.
Een indicatie voor emissies en deposities uit het verleden kan
eveneens worden verkregen door analyses van grondmonsters. Ook
hieraan zal onderzoek verricht worden.
14
Er is voor een voorzichtige formulering van de mogelijke overschrijding
van de aanvaardbare concentraties gekozen omdat aan deze uitspraak
twee modelmatige benaderingen ten grondslag liggen; het depositiemodel en een voedselketenmodel.
Het depositiemodel houdt geen rekening met een verwachte verrijking
van dioxinen aan kleine stofdeeltjes. Deze stofdeeltjes worden verder
weg getransporteerd waardoor de deposities in de omgeving van de
installatie lager kunnen zijn.
Het depositiemodel geeft daarom de bovenwaarden (RIVM nr.
738473007).
Het voedselketenmodel gaat deels uit van de resultaten van het toxicologisch onderzoek (RIVM nr. 738473008) en deels van schaarse literatuurgegevens. Enkele van de aangenomen grootheden zouden door
metingen (indien mogelijk) moeten worden bevestigd. Dergelijke
metingen zullen in het vervolgonderzoek worden verricht.
15
De toelaatbare dagelijkse opname PCDD's en PCDF's is gebaseerd op
de marginale no-effect level in langdurend onderzoek waarbij ratten
levenslang zijn blootgesteld aan 2,3,7,8-TCDD. Bekend is dat stoffen
moeilijk afbreekbaar zijn in het lichaam m.a.w. accumuleren in organen
en weefsels. Daarom is een onderzoek met levenslange blootstelling het
meest geschikt om de effecten van dit type verbindingen te evalueren.
De biologische beschikbaarheid van PCDD's en PCDF's wordt bepaald
door de matrix waarin ze zich bevinden. Deze is lager in vliegstof dan in
koemelk.
De toxicologische eigenschappen van de stoffen worden daardoor niet
beïnvloed maar wel de mate waarin opname in het lichaam na blootstelling plaatsvindt.
16a
PCDD's en PCDF's kunnen ontstaan in verbrandingsprocessen waarin
naast organisch materiaal ook chloorhoudende verbindingen aanwezig
zijn. De aanwezigheid van metalen, in het bijzonder koper, kan een
katalytische werking uitoefenen op de vorming. Ook in de synthese van
chloorbevattende organische stoffen kunnen deze stoffen als bijproduct
ontstaan.
Aan het onderzoek naar andere bronnen wordt zowel nationaal als
internationaal veel aandacht besteed. Gekwantificeerde gegevens zijn
echter schaars. Naast AVI's zijn o.a. verkeer (gelode benzine), kabelbranderijen, secundaire smelters van koper en aluminium, verbranding van
PCB bevattende olie, open haarden en allesbranders en industriële
productieprocessen van organochloor-verbindingen met luchtemissie
potentiële bronnen voor depositie van PCDD's en PCDF's. (zie ook beantwoording vraag 16B).
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In het «basisdocument dioxines» zal het aspect bronnen zo ver
mogelijk worden uitgewerkt en gekwantificeerd.
16b
In het kader van het in 1991 uit te brengen basisdocument dioxine zal
worden onderzocht welke bijdrage verschillende bronnen leveren. Definitieve schattingen zijn nog niet bekend. Wel staat vast dat de AVI's de
belangrijkste bron van dioxine emissies zijn. Een voorlopige schatting is
dat de emissie van de AVI's 100 g TEQ per jaar bedraagt. Een tweede
belangrijke bron is pentachloorfenol dat als houtconserveringsmiddel
werd toegepast. Geschat wordt dat jaarlijks hieruit 25-40 g TEQ
vrijkomen. Andere bronnen zoals de metaalindustrie en kabelbranderijen
zullen vermoedelijk lager zijn.
16C
Naar de emissie van industriële bronnen vindt nog onderzoek plaats.
Emissies door het verkeer zijn gekoppeld aan het gebruik van halogeenhoudende brandstof. Dit is het geval bij de loodhoudende benzine. Aan
loodvrije benzine behoeven geen chloor- of broomverbindingen te
worden toegevoegd. Het bestaande beleid, dat gericht is op snelle
afbouw van het gebruik van loodhoudende benzine, zal leiden tot het
elimineren van deze bron. (zie ook antwoord op vraag 2 1 .
17
Het onderzoek was toegespitst op de emissies van de installaties
afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden in de installaties. Om de
rapportage niet nog langer uit te stellen is in eerste instantie volstaan
met immissieberekeningen en is het immissiemeetprogramma naar het
vervolgonderzoek verschoven.
18
Er zijn bij de GGD Nieuwe Waterweg-Noord geen signalen binnengekomen die wijzen op een verhoogde morbiditeit in het Lickebaertgebied.
Overigens dient te worden opgemerkt dat er in ons land geen systematische registratie plaatsvindt van klachten en ziekten, met uitzondering
van o.a. aangifteplichtige infectieziekten en kanker. De Geneeskundige
Inspectie van de Volksgezondheid bekijkt de mogelijkheden gegevens te
verzamelen.
In het bewuste krante-artikel wordt gewag gemaakt van twee gevallen
van kanker, namelijk prostaatkanker en longkanker. Voorzover dioxinen in
verband worden gebracht met een verhoogd risico op kwaadaardige
aandoeningen, betreft het andere uitingsvormen dan de hier genoemde.
Het is derhalve zeer onwaarschijnlijk dat hier sprake is var een causale
relatie.
In Nederland wordt de blootstelling van de bevolking in het algemeen
geschat op circa 120 pg TEQ per persoon per dag, hetgeen overeenkomt
met 50% van de toelaatbare dagelijkse opname. In lokale situaties, in
onmiddellijke omgeving van AVI's en industriële emissie, is gebleken dat
door consumptie van verontreinigde melk en kaas de toelaatbare opname
van 240 pg TEQ per persoon per dag wordt overschreden. In die gevallen
kan schade voor de volksgezondheid op lange termijn niet uitgesloten
worden.
19
Acute gezondheidseffecten treden pas op bij blootstellingen die ordes
van grootte boven het hier optredende niveau liggen. De toelaatbare
dosis (TDI) is gebaseerd op lange termijn effecten. Het is inherent aan de
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afleiding van een TDI dat overschrijding ervan, in dit geval gedurende
langere tijd, de mogelijkheid van het optreden van effecten inhoudt. Hoe
groter de overschrijding en hoe langer de tijd van overschrijding, des te
groter de kans dat effecten zullen optreden.
Van enige accidentele blootstellingen is chlooracne als effect van
PCDD's en PCDF's bekend. In de literatuur bestaat overeenstemming
over de relatie tussen genoemde stoffen en dit effect. De bijbehorende
blootstellingsniveaus zijn welliswaar niet exact bekend, maar worden
hoger geschat dan blootstellingsniveaus waarbij dit effect in dierexperimenteel onderzoek werd gevonden. Dit is de reden dat er over de gevoeligheid van de mens nogal wat discussie is en zeker geen overeenstemming.
20
De mate van schadelijkheid van stoffen kan worden uitgedrukt in de
Toegestane Dagelijkse Opname. Dit betekent, dat bij een levenslange
dagelijkse blootstelling beneden deze opname er geen effecten op de
gezondheid te verwachten zijn. Indien uit gegevens blijkt dat de Toegestane Dagelijkse Opname van een stof door de consumptie van levensmiddelen dreigt te worden benaderd, wordt voor een dergelijke stof een
maximaal toelaatbare hoeveelheid (norm) in één of meer levensmiddelen
vastgesteld. Tot voor kort was hiervan ten aanzien van PCDD's en PCDF's
geen sprake, zodat de genoemde normen nog niet beschikbaar waren.
In artikel 18 van Warenwet zijn o.m. bepalingen opgenomen die
inhouden dat ondeugdelijke eet- of drinkwaren niet mogen worden
verhandeld (onderdeel a.) alsmede dat ondeugdelijke grondstoffen niet in
eet- of drinkwaren mogen worden verwerkt (onderdeel b.).
In de Warenwetregeling Dioxine in melk is bepaald wanneer ter zake
sprake is van ondeugdelijke eet- of drinkwaren of van ondeugdelijke
grondstoffen. Hiertoe is in artikel 2 van deze regeling een (tijdelijk)
toelaatbare waarde van dioxine in melk en daaruit bereide produkten
vastgesteld.
In 1982 is door het RIVM een richtwaarde opgesteld voor de maximaal
aanvaardbare dagelijkse inname van 4 picogram TCDD equivalent per
kilogram lichaamsgewicht. Sindsdien vindt deze richtwaarde in
Nederland een brede toepassing. Van enigerlei vastlegging in een wet,
amvb of regeling is evenwel geen sprake.
Omdat blootstelling doorgaans plaatsvindt aan een mengsel van
dioxines en furanen die een met 2,3,7,8-TCDD vergelijkbare werking
hebben, is de voorgestelde norm hiervoor van toepassing indien de
toxiciteit van het mengsel uitgedrukt wordt in toxische equivalenten
2,3,7,8-TCDD (TEQ).
Voor PCCD's en PCDF's in voedingsmiddelen bestaan, ook internationaal, geen normen.
De WHO heeft een richtwaarde voor 2,3,7,8-TCDD van 5 pg/kg
lichaamsgewicht per dag.
In de VS bestaat geen vaste norm voor 2,3,7,8-TCDD, maar vindt voor
iedere activiteit die tot blootstelling aan deze stof leidt een afweging
plaats van het belang van die activiteit en het daaraan gekoppelde risico.
Indien hierbij uitgegaan wordt van een kankerrisico van één op de een
miljoen gedurende het gehele leven resulteert dit in een blootstelling van
0,006 pg/kg lichaamsgewicht per dag. Onlangs is door de Environmental
Protection Agency een verhoging van de dioxinenorm voorgesteld tot 0,1
pg kg lichaamsgewicht per dag.
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In Zwitserland wordt iedere situatie waarbij dioxine betrokken is door
deskundigen beoordeeld.
In West-Duitsland wordt een waarde van 1-10 pg TEQ per kg
lichaamsgewicht per dag gehanteerd. Tevens geldt dat produkten die
meer dan 5 pg per kg produkt bevatten van 8 specifieke congeneren van
PCDD's en PCDF's niet verhandeld mogen worden.
In Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken wordt een toelaatbare
wekelijkse opname van 35 pg TEQ per kg lichaamsgewicht gehanteerd
( = 7 pg/dag)
In het Verenigd Koninkrijk ligt een voorstel voor een waarde van 1 pg
TEQ per kg lichaamsgewicht per dag.
In Canada geldt een norm van 10 pg TEQ per kg lichaamsgewicht per
dag.
21
Ja, zie ook de beantwoording van vraag 107. Voor het toekomstig
beleid zullen naast maatregelen voor AVI's ook maatregelen voor andere
bronnen noodzakelijk zijn. Hiervoor zal eerst identificatie van aard en
omvang van deze bronnen moeten plaatsvinden. Dit onderzoek loopt al
bij het RIVM en de resultaten zullen een belangrijk deel uitmaken van het
«basisdocument dioxines». Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van
internationale onderzoeken op dit terrein. Gezien de relatief hoge huidige
achtergrondbelasting in ons land, waardoor voor volwassenen reeds de
helft van de TDI wordt opgevuld, zal een strenge aanpak van bronnen
noodzakelijk zijn om deze achtergrondbelasting substantieel terug te
dringen.
22
Blootstelling aan PCDD's en PCDF's exclusief opname via mejk en kaas
wordt geschat op ca. 80 pg TEQ per persoon per dag. Bij 6 pg TEQ per g
melkvet zal bij een gemiddelde consumptie van 400 ml melk en 30 gram
kaas (totaal 26 g melkvet) de totale opname 240 pg TEQ per persoon per
dag bedragen. Dit betekent dat de TDI wordt opgevuld.
Het hanteren van een norm van 4 picogram dioxine (TEQ) per gram vet
geeft de mogelijkheid om een eventuele hogere belasting van de mens
uit andere bronnen in individuele gevallen op te vangen. Een inschatting
van de consequenties van het hanteren van een norm van 4 picogram
per gram kan pas gemaakt worden als het onderzoek in de omgeving van
alle AVI's en van mogelijke andere bronnen van dioxine-verontreiniging is
afgerond. Naar verwachting zal dit voor wat betreft de AVI's nog voor 22
augustus het geval blijft.
TEQ = uitdrukking van de toxiciteit van de totaal aanwezige dioxinen
in toxische equivalenten 2,3,7,8-TCDD. Via deze methode worden de
diverse aanwezige dioxinen met zeer verschillende toxiciteit teruggerekend tot een waarde die de totale toxiciteit aangeeft in hoeveelheid
2,3,7,8-TCDD.
TDI = Tolerable Daily Intake = grenswaarde voor dagelijkse opname
van giftige stoffen.
23
De wettelijke grondslag van de tijdelijke maatregelen met betrekking
tot de normstelling van melkvet, zoals de tijdelijk toelaatbare waarde van
6 picogram TCDD equivalent per gram melkvet, is gelegen in artikel 15
van de Warenwet (Stb. 1988, 360). Dit artikel bepaalt in het eerste lid
dat in gevallen waarin een spoedige voorziening krachtens een der
artikelen 1 en 4 tot en met 14 van de Warenwet in het belang van de
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volksgezondheid (...) zó dringend geboden is dat de totstandkoming van
een daartoe strekkende algemene maatregel van bestuur niet kan worden
afgewacht, de Minister ter zake voorlopig geldende regels kan stellen
(...). Gelet op dit artikel is de Warenwetregeling Dioxine in melk (Stcrt.
1989, 135) uitgevaardigd. De toelaatbare waarde zal zo spoedig mogelijk
verlaagd worden.
De overige ter zake getroffen maatregelen zijn (mede) gebaseerd op
Verordening schadelijke stoffen dieren 1973 van het Produktschap voor
Vee en Vlees alsmede de Verordening handel in enkelvoudige
diervoeders 1980 van het Produktschap voor Veevoeder.
Bij een gemiddelde consumptie van zuivelprodukten met max. 6 pg
TCDD equivalenten/gram melkvet wordt de norm voor de dagelijkse
inname (t.g.v. de gemiddelde consumptie van zuivelprodukten) niet
overschreden.
Zie hierover ook het antwoord op vraag 22.
24
Er is geen sprake van een tijdelijke verhoging van de norm, maar van
een voortschrijdende normstelling in benedenwaartse richting.
Bij de grenswaarde van 6 pg toxische equivalenten
2,3,7,8-TCDD/gram melkvet (6 pg TEQ/g), kan via de gemiddelde
consumptie van zuivelprodukten de aanvaardbare dagelijkse opname
(TDI) geheel worden opgevuld. Het streven is, deze grenswaarde op zo
kort mogelijke termijn terug te brengen naar 4 pg TEQ/g melkvet. Bij die
grenswaarde kan de TDI voor het gehele gemiddelde voedselpakket
worden opgevuld.
Zodra emissiebeperkende maatregelen geleid hebben tot reductie van
de huidige achtergrondconcentraties van dioxinen in het milieu, zal
verdere aanscherping van de grenswaarde van melkvet mogelijk zijn en
plaatsvinden. Een termijn hiervoor is nog niet te geven.
25
De tijdelijke maatregelen krachtens de Warenwet zijn voorzien voor
een periode van maximaal een jaar, waarbij de mogelijkheid tot
verlenging met nog een jaar bestaat. Op korte termijn zal bekeken
worden of, en zo ja welke, nadere maatregelen op basis van artikel 15
van de Warenwet gewenst zijn. Het ligt in de bedoeling de toelaatbare
waarde zo spoedig mogelijk te verlagen.
Tussentijdse controle en evaluatie heeft inmiddels geleid tot intrekking
van één der in de Warenwetregeling Dioxine in melk oorspronkelijk
aangewezen gebieden.
De uit het gebied Lickebaert afkomstige melk wordt door één melkverwerkende onderneming, aangewezen door de Minister van WVC,
verwerkt. Tevens zorgt deze onderneming voor de opslag van de verontreinigde produkten (i.c. geconcentreerd melkvet).
De uit het gebied Lickebaert afkomstige dieren die geslacht moeten
worden, worden door één daartoe aangewezen slachthuis geslacht en
verwerkt. Het vet en de organen worden op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verbrand. Het vlees wordt ingevroren en apart opgeslagen,
afhankelijk van het lopende monsteronderzoek wordt nader beslist over
de bestemming van het vlees.
26
Momenteel wordt onderzocht of de dioxines uit het afgescheiden
melkvet kunnen worden verwijderd. Indien dit onderzoek geen bevredigende resultaten oplevert, wordt het melkvet vernietigd.
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27a
Voor het antwoord op het eerste deel van de vraag wordt verwezen
naar de tijdelijke tegemoetkomingsregeling dioxine. Over de financiering,
werkingsduur en uitvoering van de schadevergoedingsregeling bestond
op hoofdzaken al op 14 juli overeenstemming. De modaliteit van de
uitvoering (procedures, in te schakelen instellingen en bedrijven,
juridische vormgeving) hebben echter enige tijd gekost, waardoor de
tijdelijke tegemoetkomingsregeling pas op 25 juli kon worden gepubliceerd.
27b
De tijdelijke tegemoetkomingsregeling geldt inderdaad tot 1
november. Thans worden daarom de mogelijkheden geïnventariseerd om
tijdig tot meer strukturele maatregelen te komen om de schade te
beperken.
27c
Op dit moment wordt bezien welke voorlopige en structurele maatregelen genomen kunnen worden om continuering van de bedrijven in het
betreffende gebied te bewerkstelligen. Daartoe worden onder meer
individuele bedrijfssituaties geïnventariseerd. De mogelijkheden voor een
verantwoorde bedrijfsvoering zullen in sterke mate worden bepaald door
emissiebeperkende maatregelen aan de bron.
28
Voorlopig worden de uitbetaalde tegemoetkomingen ten laste van de
Ministeries van Financiën (50%) en Landbouw en Visserij, WVC en VROM
(elk 1/6 deel) gebracht. Vervolgens zal worden getracht de schade op de
veroorzaker(s) te verhalen. Daarom moeten de getroffenen ook de
cessie-akten tekenen. Ingevolge art. 61 af van de WABM komt alleen
schade ten gevolge van plotseling optredende luchtverontreiniging in
aanmerking voor schadevergoeding vanuit het Fonds Luchtverontreiniging.

29
Voor de schade waarvoor de overheid geen tegemoetkoming betaalt
zullen de gedupeerden zelf de veroorzaker(s) aan moeten spreken. De
bewijsrechtelijke problemen zullen dezelfde zijn als die waarmee de
Staat in dit verband wordt geconfronteerd. Als in de procedure die de
Staat zal gaan voeren de schuld, in de zin van causaal verband en
verwijtbaarheid, van de veroorzakers(s) eenmaal is vastgesteld is dat
probleem echter opgelost.
30
Ja, anders zou de Staat er niet naar kunnen streven de door haar
vergoede schade op de veroorzaker te verhalen, hetgeen in strijd is met
het beginsel «de vervuiler betaalt».
31
Op grond van de Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 1977, 233)
bestaat er voor de Staat een verplichting tot aankoop van een landbouwbedrijf dat door de eigenaar wordt aangeboden. Het Bureau Beheer
Landbouwgronden treedt als aankoper op. De vergoeding in deze
gevallen wordt vastgesteld op onteigeningsbasis. Voor pachters gelden
vergelijkbare mogelijkheden.
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32
Zodra bij de AVR de rookgasreinigingsvoorzieningen volgens de aangescherpte richtlijn functioneren en een vorm van sanering van de bodem
heeft plaatsgevonden is aan de huidige ongewenste situatie een eind
gekomen. De kosten van deze voorzieningen zullen in de tarieven tot
uitdrukking komen.
33
Ja.
34
In de begeleidingscommissie bij het VROM-emissie-onderzoek hadden
zitting 3 vertegenwoordigers van de betrokken AVI's (AVR, Alkmaar en
ROTEB te Rotterdam), allen lid van de Vereniging van Exploitanten van
Afvalverbrandingsinstallaties in Nederland (VEABRIN). De beleidsvervolgnotitie d.d. 14-7-89 «Luchtverontreinigingsaspecten van AVI's» is
eveneens met deze commissie doorgesproken en is door deze commissie
geaccordeerd.
De concept-richtlijn «Verbranden» 1989 is in april voor commentaar
aan de VEABRIN toegezonden. De VEABRIN heeft op 6 juli 1989 formeel
gereageerd. Op 20 juli is met vertegenwoordigers van de VEABRIN en
AVI Amsterdam-Noord gesproken over de aangescherpte conceptrichtlijn «Verbranden» 1989 en medewerking gevraagd aan het plan van
aanpak bij (bestaande) AVI's aansluitend op de dioxineproblematiek.
Op 11 augustus heeft een laatste gesprek met vertegenwoordigers van
de VEABRIN plaatsgevonden.
35
Antwoord (Is ook antwoord op de vragen 57, 58 en 60 a, b en c)
Dioxinen worden gevormd in het afkoelingstraject van de rookgassen
uit nog aanwezig onverbrand organisch materiaal en chloride waarbij op
vliegas neergeslagen metalen als katalysator fungeren. Verbetering van
de uitbrand zal leiden tot vermindering van de dioxine-emissie.
Tijdens het RIVM-onderzoek heeft slechts één stookproef plaats
gevonden waarbij afvalstoffen met een verhoogd gehalte aan chloorbevattende producten (PVC) zijn verbrand. Daarbij is, in afwijking van
vergelijkbaar buitenlands onderzoek, inderdaad een verhoging van de
dioxine-emissie vastgesteld. Naar een verklaring van het verschil is
tijdens het onderzoek niet gezocht.
Wel is nu reeds duidelijk dat een extra accent op afvalpreventie,
GFT-inzameling en hergebruik van afvalstoffen van groot belang is. Dit is
volledig in lijn met de voorstellen van de LCCA, zodat een bijstelling van
deze voorstellen niet nodig is.
Naast inzameling gericht op het verminderen van de hoeveelheden te
verbranden afvalstoffen, is het beleid gericht op het beperken van het
aanbod van chloor-houdende afvalstoffen voor verbranding in AVI's.
Behalve in PVC bevinden zich chloriden in bijvoorbeeld afgewerkte olie,
halogeenkoolwaterstof houdend afval, shredderafval, spuitafval/-verf,
huishoudelijk afval met inbegrip van grof huisvuil. In de notitie Preventie
en Hergebruik zijn taakstellingen voor deze afvalstoffen geformuleerd.
Ten aanzien van het beperken van het gebruik van PVC als zodanig
dient rekening gehouden te worden met de belangrijke eigenschappen
die PVC als een van de weinige kunststoffen bezit. Dit houdt in dat geen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 18 319, nr. 8

11

eenduidige maatregel mogelijk is, maar maatregelen specifiek gericht op
bepaalde toepassingen, met het oog op het bevorderen van hergebruik
c.q. introductie van vervangende materialen nodig zijn. Naast een
onderzoek om het verband tussen de aanwezigheid van chloridehoudende afvalstoffen (o.a. PVC) en dioxinevorming bij verbranding in
vervolg op het emissie-onderzoek roosterovens verder uit te diepen,
zullen de volgende maatregelen thans op haalbaarheid onderzocht
worden, te weten:
- het afzonderlijk inzamelen van pvc-houdende afvalstoffen;
- het bevorderen van hergebruik van pvc-houdende afvalstoffen;
- etikettering van pvc en andere chloor-houdende afvalstoffen;
- een verbod om pvc vermengd met andere afvalstoffen ter
verbranding aan te bieden.
- het inzetten van heffingen ter ontmoediging van de produktie en/of
de toepassing van chloorbevattende materialen.
Deze maatregelen kunnen, hetzij door middel van afspraken/convenanten met het bedrijfsleven of op basis van de Wet milieugevaarlijke
stoffen c.q. de Afvalstoffenwet worden gerealiseerd. In lijn met de
uitvoering van eerder genoemde notitie Preventie en Hergebruik van
afvalstoffen, vinden hierover strategische discussies plaats met actoren
uit de maatschappij. Verwacht wordt dat zich in het internationaal vlak
belangrijke juridische en economische problemen zullen voordoen. Een
en ander wordt terdege nagegaan. De eerste resultaten hiervan worden
in het najaar verwacht.
36
De procedure tot wijziging van vergunningen van AVI's vraagt,
afgezien van beroepstermijnen en afhankelijk van de op grond van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne te kiezen procedure, 4 maanden
(verkorte procedure), 7 maanden (gebruikelijke procedure) of 12
maanden (lange procedure).
Een m.e.r.-procedure is alleen vereist indien de bestaande verwerkingscapaciteit van een installatie gelijktijdig zou worden uitgebreid met
meer dan 25 000 ton per jaar en vraagt dan 4 a 6 maanden.
Voor bestaande AVI's ligt capaciteitsuitbreiding niet in de rede.
37
Verwacht wordt dat de besturen van de AVI's op vrijwillige basis aan
de strengere eisen zullen gaan voldoen nog voor deze formeel in
vergunning voorschriften zullen zijn verwerkt.
Overleg met deze besturen zal hierover - in nauwe samenspraak met
de provincies als bevoegd gezag - worden gestart, zodra de resultaten
van het onderzoek, welk maatregelenpakket voor elke individuele AVI
wordt aanbevolen om aan de verscherpte eisen van de richtlijn
verbranden 1989 te kunnen voldoen, is afgerond. De resultaten van het
onderzoek worden binnen enkele maanden verwacht. (Plan van aanpak,
toegezegd aan de Tweede Kamer bij brief d.d. 14 juli 1989)
38
Bestaande AVI's, welke niet tijdig met een rookgasreiniging worden
uitgerust, zullen hun activiteiten moeten beëindigen. Daarbij wordt niet
gedacht aan een langdurige overgangsregeling. Bij vervroegde sluiting
c.q. intrekking van de vergunning dient voor ogen gehouden te worden
dat bij deze categorie de vergunning rond het jaar 1992 zal expireren. In
deze gevallen is derhalve sprake van het niet opnieuw verlenen van
vergunningen. Daarbij ligt het uitkeren van schadevergoedingen niet voor
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de hand. Dit mede gelet op het feit dat deze installaties reeds volledig
zijn afgeschreven. Deze overgangsgevallen kunnen een doorwerking
hebben op de huidige beschikbare verbrandingscapaciteit, indien nieuwe
geplande installaties ter vervanging van de bestaande, niet tijdig gereed
zijn. Het storten zal in deze situatie nog tijdelijk langer dan beoogd
moeten worden voortgezet. Overigens zal het aanbrengen/verbeteren
van de rookgasreiniging voor bestaande installaties een tijdelijk verlies
aan verbrandingscapaciteit gedurende de bouwperiode met zich
meebrengen. Oplossingen om dat op te vangen worden onderzocht. Ook
dit kan extra druk leggen op de stortcapaciteit.
39
Van de 12 Nederlandse AVI's zijn er 11 in eigendom van de overheid
(i.c. gemeenten) en 1 in particulier eigendom (AVI Roosendaal).
40
Volgens een opgave van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor
het Vlaamse gewest (OVAM) bedraagt dit 21 AVI's voor België en
volgens een overzicht in VDI-Berichte 637 ongeveer 10 AVI's voor
West-Duitsland. Nagegaan wordt of deze informatie juist is.
Onbekend is of bij deze AVI's in het buitenland metingen en monsternames zoals in Nederland gedaan zijn. Gezien de unieke monstername
van stof in het rookgaskanaal door TNO voor de meting van de emissies
naar de lucht en de daarbij behorende kosten lijkt dit niet waarschijnlijk.
In de EG-richtlijn van juni 1989 voor bestaande AVI's zijn meetvoorschriften opgenomen. De doorwerking van deze recente EG-richtlijn is uiteraard - nog onbekend.
Daarbij zal de dioxine-problematiek in zijn algemeenheid in EG-kader
aan de orde worden gesteld waarbij ook de wenselijkheid van metingen
en monsternames bij AVI's aan de orde zal worden gesteld.
41
Het is niet aannemelijk dat de depositie op groenten een belangrijke
bijdrage levert aan de dioxinebelasting. Weliswaar kan het gehalte in de
omgeving van bronnen iets verhoogd zijn, maar door normaal wassen
van de groente zal deze verontreiniging naar verwachting grotendeels
weer worden verwijderd. Om deze aanname te bevestigen zal onderzoek
plaatsvinden bij die groenten die de grootste kans op verontreiniging
hebben. Actieve opname van dioxines door planten uit een verontreinigde bodem vindt volgens de literatuur niet plaats. Beperkende maatregelen op dit punt worden niet overwogen.
42
De EG-richtlijnen voor bestaande AVI's en nieuwe AVI's zijn respectievelijk in juni en maart 1989 vastgesteld, zoals u bekend via de geannoteerde agenda van de EG-milieuraad.
De lidstaten hebben het recht in hun emissie-eisen verder te gaan.
Nederland maakt in de richtlijn Verbranden 1989 van dit recht gebruik.
43
Ja, in de richtlijn wordt de nodige aandacht aan de handhaafbaarheid
geschonken. Zo worden onder andere voorschriften gegeven voor toe te
passen meetfrequenties en meetmethoden.
44
Sinds 0 1 - 0 2 - 8 5 is de richtlijn «Verbranden» van kracht waarin o.a.
emissiegrenswaarden zijn aangegeven ten aanzien van een aantal
schadelijke componenten in de rookgassen van verbrandinsinstallaties
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voor huishoudelijke afvalstoffen en overeenkomstige bedrijfsafvalstoffen
(VVI's).
De Nederlandse richtlijn «Verbranden»1985 is in het Europese kader
een van de eerste richtlijnen voor AVI's geweest. Het eisenpakket is
indertijd geheel gericht geweest op de beperking van de uitstoot van
zware metalen en heel specifiek op de uitstoot van zwarte lijststoffen
zoals cadmium en kwik. Ook bestond in die tijd slechts een beperkte
ervaring met reinigingstechnieken zodat voor een beperkt aantal componenten een emissiegrenswaarde is aangegeven. In de daarop volgende
jaren zijn ook dergelijke richtlijnen in de andere Europese landen van
kracht geworden zoals o.a de TA-Luft in 1986, waarin meer gedetailleerde emissiegrenswaarden zijn aangegeven dan de Nederlandse
richtlijn «Verbranden».
Sindsdien hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan welke
een bijstelling in strengere zin van de emissiegrenswaarden uit de
richtlijn «Verbranden» 1985 ten gevolge hebben gehad.
Internationale ontwikkelingen.
In EG-kader is thans een richtlijn voor nieuw op te richten verbrandingsinstallaties voor stedelijke afvalstoffen aangenomen door de
E.G.-Milieuraad op 2-3-1989.
Overeenkomstig de verplichting die de lidstaten hebben zullen de
relevante bepalingen uit de EG-richtlijn in de nederlandse wetgeving
worden opgenomen waarbij de lidstaten het recht hebben strengere
grenswaarden te stellen dan overeenkomstig de EG-richtlijn.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de richtlijn «Verbranden»
1989, de TA-Luft en de EG-richtlijn
Component

Richtlijn
TA-Luft" 1986
Verbranden 1989 (mg/m 3 )
3
(mg/m )

EG-Richtlijn 1989 (> 6 ton/uur)
Nieuw (mg/m 3 )

Stof
Zoutzuur
Fluor
Zware metalen
Pb + Cr + Cu + M n + Z n
Ni + As + Co
Sb + A s + Pb + Co + Cr + Mn + V + SN
Pb + Cr+ C u + Mn
Ni + As
Cd + Hg
Cd
Hg
CO
Org. Verb (als C)
SOx
NOx
PCDD's en PCDF's

5
10
1.0

30
50
2

30
50
2

Bestaand (mg/m 3 )

30
30

50
1.0
1.0
0.2

5
1
0.2

5
1
0.2

0.05
0.05

50
10
40
70

100
20
100
500

100
20
300

100

0.1 nanogr
TEQ/m3"

In de BRD wordt overleg gevoerd over aanscherping van de norm.
' Deze dioxine-richtlijn geldt ook in Zweden en Denemarken.

45
Aangezien de meetgegevens uit de periode voor 1985 regelmatig
relatief hoge waarden te zien gaven, is in 1985 de richtlijn «Verbranden»
tot stand gekomen. Op grond van deze richtlijn zijn door veel provinciale
besturen de diverse vergunningen aangepast. Mede door de lengte van
de (beroeps-)procedures (zie ook inleiding) hebben deze vergunningen
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veelal nog niet geleid tot aanpassingen van de rookgasreinigingsinstallaties.
Mede gezien de ontwikkelingen ten aanzien van de best beschikbare
technieken voor de reiniging van rookgassen is in 1988 het initiatief
genomen voor aanscherping van de richtlijn in overleg met provincies en
branche-organisatie.
46
De hier bedoelde passage dient gelezen te worden in de context van
het chronologisch overzicht van het onderzoek. In bedoeld overzicht
komt naar voren dat geplande resultaten op een later tijdstip beschikbaar
zijn gekomen dan beoogd.
Door deze staking werd de meetcampagne bij de ROTEB op zeer
abrupte wijze verstoord en plotseling afgebroken. Het kostte veel tijd om
een nieuwe meetcampagne te starten. Voorts werd de planning
verstoord van de analyses, die na de campagne zouden plaatsvinden van
de monsters.
47 a
Bij alle AVI's zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen om het
stookproces beter te kunnen beheersen. Deze maatregelen houden o.a.
in het installeren van (computer) apparatuur om het verbrandingsproces,
waaronder de temperatuur, meer adequaat te kunnen regelen. Voor elke
AVI zijn specifieke maatregelen uitgevoerd om dit te bereiken. In de
nieuwe (concept) richtlijn «Verbranden» 1989 zal te allen tijde een
mimimumtemperatuur in de verbrandingsruimte van de AVI gehandhaafd
dienen te worden om eventuele dioxinevorming te vermijden.
Rookgasreiniging dient eventuele zoutzuuremissies ten gevolge van
PVC te reduceren.
Zie hierover voorts het antwoord op vraag 8.
47 b
Over het algemeen vindt continue registratie plaats van de procestemperaturen en meestal ook van procesgegevens zoals het gehalte in de
rookgassen van zuurstof (02), koolmonoxide (CO) en onverbrande
koolwaterstoffen. Meestal is in de vergunning verder bepaald dat enige
malen per jaar vliegstof, zoutzuur (HCL), fluorwaterstof (HF), kwik (Hg)
en het gehalte van een aantal zware metalen in het vliegstof zoals koper,
cadmium, lood, chroom, cobalt en arseen gemeten moeten worden.
In de richtlijn «Verbranden» 1985 zijn continue metingen voorgeschreven voor de componenten vliegstof, zoutzuur en anorganische
fluorverbindingen terwijl verder metingen dienen te worden verricht voor
lood en zink, cadmium en kwik.
48
Niet duidelijk is welke voorbeelden uit de literatuur bedoeld worden.
Overigens is pas in de laatste fase van het onderzoek op basis van
modelberekeningen gebleken dat normoverschrijding in sommige
gevallen tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Daarop is besloten
tegelijk met de presentatie van de onderzoekuitkomsten tevens de
nodige beleidsmaatregelen naar buiten te brengen.
Opgemerkt wordt dat de AVR onlangs 6 ovens heeft omgebouwd. In
het VROM-onderzoek is in 1 van deze ovens gemeten.
Bij het RIVM-onderzoek is bij een oven van AVR gemeten zowel voor
als na de ombouw. Het resultaat is geweest dat de dioxine uitstoot met
een factor 4 is verminderd. Opgemerkt dient te worden dat bij andere
inrichtingen ombouw van bestaande verbrandingsovens niet in alle
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gevallen mogelijk is. Dit wordt in hoofdzaak bepaald door de bestaande
contructie van de oven en het rooster.
49
Op het moment dat de metingen bij de AVR zijn uitgevoerd waren
twee van de zes ovens bij AVR gemoderniseerd. Volgens informatie van
de AVR werden de afgelopen twee jaar zes verbrandingsovens geheel
gemoderniseerd. Bij de berekening is uitgegaan van de emissies bij de
actuele situatie met 6 omgebouwde ovens.
50
Er is momenteel één bedrijf bekend, n.l. de AVR, waarbij door het
bevoegde toezichthoudend gezag overtreding van de voorschriften is
geconstateerd.
Naar aanleiding daarvan vindt thans bestuurlijk overleg plaats ten
behoeve van eventuele vervolgacties. Voorts zijn de overtredingen ter
kennis gebracht aan het Openbaar Ministerie.
51
Hoe hoger het vochtgehalte van het afval is, des te lager is in principe
de verbrandingstemperatuur in de oven van de AVI.
GFT-afval heeft een belangrijke invloed op het vochtgehalte van het
afval. Tijdens de proevenserie bij Alkmaar is de invloed van het vochtgehalte geconstateerd. Dit verstoorde de normale verbranding en resulteerde in een slechte uitbrand van de slak.
Dioxinen worden daarnaast gevormd in het afkoelingstraject van de
rookgassen uit nog aanwezig onverbrand organisch materiaal en chloride
waarbij op vliegas neergeslagen metalen als katalysator fungeren. Verbetering van de uitbrand zal leiden tot vermindering van de dioxine-emissie.
Nu is reeds duidelijk dat een extra accent op afvalpreventie,
GFT-inzameling en hergebruik van afvalstoffen van groot belang is,
hoewel niet uitgesloten mag worden dat de gevolgen van een hoog
vochtgehalte ook anderszins bijvoorbeeld door het bijstoken met olie
kunnen worden opgevangen.
De afwijzende houding van Rotterdam kan leiden tot nader bestuurlijk
overleg met de provincie Zuid-Holland en deze gemeente over dit
onderwerp.
Het Afvalstoffenplan van Zuid-Holland zal naar verwachting in
november 1989 worden goedgekeurd.
52
Voor het antwoord op het eerste deel der vraag zie het antwoord op
vraag 105. Het antwoord op het tweede deel der vraag is negatief.
Normstelling vindt plaats op nationaal niveau. Er zijn internationaal, o.a.
in WHO-verband, aanzetten gegeven om de uitgangpunten voor
normstelling meer op één lijn te krijgen. In een aantal landen wordt wel
dezelfde benadering gevolgd als in ons land, maar meer internationale
concensus wordt nagestreefd.
53
De toename in het milieu van deze stoffen loopt, volgens Amerikaans
onderzoek, parallel met de grootschalige ontwikkeling van de chemische
industrie, in het bijzonder de productie, toepassing en vernietiging van
chloorbevattende chemicaliën. Met name via de lucht, maar ook via het
watercompartiment heeft verspreiding van deze persistente stoffen
plaats gevonden. Omdat het om ongewenste bijproducten gaat, die
meestal in zeer lage concentraties ontstaan, heeft een sluipende veront-
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reiniging plaatsgevonden en heeft het ook vrij lang geduurd alvorens dit
werd ontdekt. Nog steeds bestaat er onvoldoende inzicht in de aard en
omvang der bronnen. De verspreiding vindt waarschijnlijk voor een groot
deel zeer diffuus plaats. Deze verspreiding heeft tot gevolg gehad dat
PCDD's en PCDF's nu overal aantoonbaar zijn en in geïndustrialiseerde
landen op een bedenkelijk hoog niveau aanwezig zijn. Deze verontreiniging van het milieu wordt weerspiegeld in de dierlijke vetfractie van
ons voedsel.
54
In 1986 is door de Gezondheidsraad advies uitgebracht over de
verontreiniging van moedermelk met dioxinen. De in verhouding tot
koemelk hoge gehaltes in moedermelk, die een gevolg zijn van de
stapeling in vetweefsel, waren destijds voor de Raad geen reden het
geven van borstvoeding te beperken. Er zijn geen aanwijzingen dat
sindsdien de situatie in Nederland verslechterd is. In een brief aan alle
artsen in Nederland heeft de Geneeskundig Hoofdinspecteur dan ook
recentelijk te kennen gegeven dat er thans geen aanleiding is het geven
van borstvoeding te ontmoedigen.
55
In het antwoord op vraag 76 wordt uiteengezet dat een bevolkingsonderzoek in het Lickebaert-gebied niet voor de hand ligt. Uitgaande van
een zogenoemde worst-case benadering kan het dioxinen-gehalte van
moedermelk in het Lickebaert-gebied oplopen tot maximaal het
tweevoudige van dat wat elders in Nederland wordt aangetroffen. Voor
de keuze tussen borstvoeding en flesvoeding is dit verschil van ondergeschikte betekenis. Alleen om de kennis inzake de stofwisseling van
dioxinen te vergroten kan verder moedermelk-onderzoek in het Lickebaert-gebied van belang zijn. De mogelijkheden hiervoor worden
nagegaan.
Door middel van de Stimuleringsactie Toxicologisch Onderzoek en het
Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek wordt, met financiële
steun van de overheid, moedermelk-onderzoek voorbereid.
Met het doel trendmatige ontwikkelingen te signaleren, zal in het kader
van het «Bewakingsprogramma Mens & Voeding» met regelmatige
tussenpozen onderzoek plaatsvinden naar dioxines in moedermelk.
56
In de VS bestaat geen vaste norm voor 2,3,7,8-TCDD, maar vindt voor
iedere activiteit die tot blootstelling aan deze stof leidt een afweging
plaats van het belang van die activiteit en het daaraan gekoppelde risico.
Het risico van 2,3,7,8-TCDD wordt door de Environmental Protection
Agency (EPA) berekend met behulp van het «linearized multistage
model», dat toegepast wordt op kankerverwekkende stoffen. Als
uitgegaan wordt van een sterfterisico van één op een miljoen gedurende
het gehele leven als norm, betekent dit een blootstelling van 0,006
pg/kg/dag. De Amerikaanse wetgeving staat geen genuanceerde beoordeling van kankerverwekkende stoffen toe. In ons land wordt terzake het
advies van de Gezondheidsraad over de beoordeling van carcinogene
stoffen gevolgd. Dit maakt een genuanceerde aanpak, afhankelijk van het
werkingsmechnisme mogelijk. Omdat 2,3,7,8-TCDD geen kankerinitiërende stof (genotoxisch carcinogeen), maar wel een kankerbevorderende
stof (promotor) is, kan voor normstelling uitgegaan worden van het
«geen effect niveau» bij proefdieren, waarbij vervolgens een veiligheidsfactor wordt toegepast, (zie ook antwoord op vraag 66 van de V.V.D.).
Onlangs is door EPA een verhoging van de dioxinenorm voorgesteld
tot 0,1 pg/kg/dag. Hoewel de discrepantie tussen de Amerikaanse norm
en de normen die in andere landen worden gehanteerd hierdoor

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 18 319, nr. 8

1 7

aanzienlijk zou worden verkleind, blijft de norm in de VS dan toch nog
1-2 ordes van grootte strenger.
Voor verwerking van dioxinehoudende stoffen (zijnde niet huishoudelijk
afval) bestaat in de VS een eis voor de efficiëntie van de afbraak van
deze stoffen van 99,9999 %.
Bij de AVI's in de VS worden in het algemeen voor de beperking voor
de emissies naar de lucht electrofilters toegepast. De effectiviteit
daarvan ten aanzien van de component stof (drager van dioxines en
zware metalen) is beperkt ten opzichte van maatregelen nodig om te
voldoen aan de aangescherpte richtlijn «Verbranden» 1989.
57
Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 35
58
Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 35.
59
Van een volledig verbod op PVC kan geen sprake zijn voordat alle
voor- en nadelen hiervan goed zijn afgewogen. Hierbij zal met name
aandacht moeten worden besteed aan alternatieven voor de verschillende toepassingen van PVC en de milieubezwaren van deze alternatieven. Het niet verbranden van PVC in AVI's heeft onder andere de
volgende voordelen:
De zoutzuuremissie van de AVI's zal sterk (ca. 70%) verminderen.
Uitgaand van de huidige toestand betekent dit een reductie van
maximaal 7700 ton. Dit zal tot minder schade door corrosie in de
omgeving leiden.
Bij toepassing van rookgasreiniging, een «end of pipe» maatregel,
wordt het chlorideprobleem, dan in de geneutraliseerde zoutvorm, naar
een ander compartiment verschoven. Bij de maximaal voorziene verbrandingscapaciteit van 8,4 miljoen ton per jaar, kan verwijdering van PVC uit
het afval leiden tot een reductie van maximaal 36 000 ton zout in de te
lozen c.q. te storten reststoffen.
De sterke afname van chloride zal leiden tot een sterk verminderde
corrosie in de verbrandingsinstallatie, wat een gunstige invloed heeft op
het werken (minder uit bedrijf voor reparatie) en de levensduur van de
AVI.
7'o ook vraag 58.
60a
Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 35
60b
Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 35.
60c
Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 35.
61
Bij het RIVM is thans onderzoek gaande naar de gevaren van dioxinen
in papier. Deze resultaten worden op korte termijn verwacht. Indien de
resultaten aantonen dat de volksgezondheid in het geding is, hetgeen op
grond van recent Duits onderzoek niet wordt verwacht, zullen maatregelen worden getroffen welke het in de handel brengen van papier dat
met bepaalde bleektechieken is bewerkt tegengaan, dan wel zullen
toepassingen voor bepaalde verpakkingsdoeleinden worden verboden.
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62
Bij het onderzoek rond de afvalverbrandingsinstallaties is boerderijmelk
bemonsterd. Er is derhalve inzicht verkregen in de kwaliteit van de melk
zoals deze op de boerderij wordt geproduceerd. Bij het vaststellen van
de dioxine norm en het nemen van de maatregelen is direkte levering
van boerderijmelk en zuivelprodukten aan de consument als
uitgangspunt genomen. Er is geen rekening gehouden met vermenging
van produkten. De overheid heeft zich bovendien op het standpunt
gesteld, dat het probleem niet mag worden aangepakt via een
vermenging met schone produkten.
63
Bij het VROM-emissie-onderzoek is het accent gelegd op stof,
chloride, fluoride, kwik, cadmium, lood, zink, pentachloorfenol, hexachloorbenzeen en PCDD's en PCDF's. Voor de rest is in zijn
algemeenheid de vraag niet te beantwoorden aangezien bij de emissies
bij AVI's in principe bijna alle elementen uit het periodiek systeem de
schoorsteen verlaten.
Er zal bij metingen altijd een afweging plaats moeten vinden tussen
milieurelevantie van de gemeten componenten en de kosten.
64
In de meeste levende organismen, bijvoorbeeld zoogdieren, vissen en
vogels, worden slechts 17 van de in totaal 210 verbindingen aangetroffen. Dit is ook in de melk het geval. Het betreft hier de volledig
lateraal (2,3,7,8) gesubstitueerde dioxines en furanen. De chemische
structuur van deze verbindingen lijkt sterk op de meest giftige stof uit
deze reeks, het 2,3,7,8-TCDD.
65
Bij verbranding van afval ontstaan verbrandingsresten. Het grootste
deel daarvan wordt als slak afgescheiden. Een ander deel wordt met de
rookgassen meegevoerd en grotendeels (ca. 99%) door een elektrofilter
als as afgescheiden. Het doorgelaten deel wordt met de gassen als
vliegstof geëmitteerd.
Er zijn monsters genomen van de slak, de afgescheiden elektrofilter-as
en van de rookgassen, waarin analyses zijn uitgevoerd naar zware
metalen en organische microcomponenten zoals dioxinen, furanen,
chloorfenolen, chloorbenzenen en PCB's.
Daarnaast zijn separaat de gasvormige componenten zoals chloriden,
fluoriden, zwaveldioxyden, koolmonoxyden en stikstofoxyde bepaald.
66
Voor de twee vervangende nieuwbouw installaties voor de AVI-Noord
(Amsterdam-West), en voor Leiden en Den Haag (Gavi) zijn milieueffectrapportages opgesteld. Met schadelijke emisies is terdege rekening
gehouden. In deze rapportages is niet uitgegaan van de emissiegrenswaarden van de richtlijn verbranden uit 1985, maar van zwaardere eisen
van de TA-Luft.
67
Ja. In principe is bij de emissies van AVI's het hele periodiek systeem
vertegenwoordigd met inbegrip van een aantal uit voorkomende
elementen gevormde gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht de
emissies tot aanvaardbare grenzen terug te dringen. (Zie ook vraag 63.)
68
Afvalverbrandingsinstallaties kunnen worden onderscheiden in inrich-
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tingen waarin uitsluitend huishoudelijk - en bedrijfsafval wordt verbrand
en inrichtingen waarin tevens chemisch afval wordt verwerkt. Van de
laatste soort bestaat er momenteel slechts èén, de AVR.
De eerstgenoemde groep AVI's wordt primair door de provincies
gecontroleerd. Deze controle bestaat enerzijds uit visuele inspectie van
de milieuhygiënische aspecten van het bedrijf. Anderzijds wordt twee a
drie maal per jaar de kwaliteit van de rookgassen gemeten, waarbij
bijvoorbeeld wordt gecontroleerd op stofuitworp chloor, fluor, zwavel en
zware metalen. Voorts worden door middel van controle van de afvalstoffenboekhouding de in- en uitgaande stromen beoordeeld. Daarnaast
wordt visueel en eventueel door steekproefsgewijze bemonstering
gecontroleerd op de aanwezigheid van chemisch afval in de aangevoerde
afvalstromen. De monsters worden onder andere geanalyseerd op halogeengehalte.
Door de Regionale Inspectie voor de Milieuhygiëne wordt de uitvoering
van de provinciale handhavingstaak getoetst. Ook controleert de
Inspectie zelf steekproefsgewijs deze inrichtingen.
Met betrekking tot de afvalverbrandingsinstallatie, waarin zowel
huishoudelijk - en bedrijfsafval als chemisch afval wordt verbrand heeft
de Inspectie met betrekking tot de verwerking van chemisch afval een
eerste-lijnstoezichtstaak. De Inspectie controleert, meerdere keren per
jaar, of de verwerking van chemisch afval plaatsvindt overeenkomstig het
bij of krachtens de Wet chemische afvalstoffen gestelde. Een belangrijk
onderdeel van deze controle betreft de acceptatieaanpak, alsmede de
verwerkingswijze van de aan het bedrijf aangeboden chemische afvalstoffen. Dit geschiedt door middel van monsterneming en analyse van
partijen afvalstoffen. Tevens worden de in de administratie voorkomende
gegevens getoetst aan de door het bedrijf verrichte meldingen.
Steekproefsgewijs worden deze meldingen vergeleken met de
meldingen die door, zowel binnenlandse als buitenlandse, afvalproducenten worden gedaan. Naast de reguliere controle vindt op gezette
tijden een diepte-onderzoek plaats waarbij zeer intensief de behandeling
van de afvalstromen binnen de inrichting wordt gecontroleerd. Begin dit
jaar is AVR op dergelijke wijze gecontroleerd.
De door de provincie en Inspectie uit te voeren handhavingsactiviteiten
worden in onderling overleg verricht.
69
Geheel en al uitsluiten is uiteraard nooit mogelijk. Men kan wel ervoor
zorgen dat een zo nauwkeurig mogelijke controle van de aangevoerde
afvalstoffen plaatsvindt. Daartoe zijn toezichtacties door de Provincies en
door de Inspectie Milieu , jiëne, zoals thans regelmatig plaatsvinden, de
aangewezen weg.
70
Er zijn geen proeven genomen met extra toevoegingen van PCB aan
het afval. PCB's komen wel voor in huishoudelijk afval. Uit onderzoek
naar de aanwezigheid van organochloorverbindingen in verschillende
fracties van het huishoudelijk afval is in totaal 42,8 mg PCB per ton afval
gevonden, overwegend in de papier- en plastic fractie van het afval.
De geëmitteerde hoeveelheid PCB bedroeg 2,5 x 10~3 mg PCB per ton
verbrand afval.
Dit betekent dat PCB in deze kleine hoeveelheid aanwezig in huishoudelijk afval vrijwel volledig wordt afgebroken.
71
De EG-nchtlijnen voor bestaande en nieuwe AVI's van resp. juni en
maart 1989. ledere lidstaat heeft het recht strengere emissiegrens-
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waarden vast te stellen indien noodzakelijk. Nederland heeft van dit recht
gebruik gemaakt.
Voor die tijd werden dikwijls de grenswaarden uit de Duitse TA Luft
1986 gehanteerd.
72
Ja, over de EG-richtlijnen voor bestaande en nieuwe AVI's van resp.
juni en maart 1989, met het recht nationaal strengere eisen te stellen.
73
Zoals uiteengezet in de inleiding werken de meeste huisvuilverbrandingsovens nog met verouderde vergunningen en overeenkomstige
emissies. Zie hierover voorts het antwoord op vraag 44.
74
De emissiegrenswaarden die gesteld worden in de nieuwe richtlijn
«Verbranden» kunnen met de moderne rookgasreinigingsprocede's
gerealiseerd worden. Deze rookgasreinigingsprocede's bestaan uit een
combinatie van een aantal reinigingstechnieken, leder van deze
technieken is in staat om een aantal specifieke schadelijke componenten
te verwijderen. Er bestaan zowel droge als natte reinigingstechnieken die
ieder voor zich hun eigen technische merites bezitten. Door de juiste
achtereenschakeling van reinigingstechnieken ontstaat de rookgasreinigingsinstallatie waarmede aan de gestelde emissievoorwaarden voldaan
kan worden. Een gaswasinstallatie is dus slechts een onderdeel van de
totale rookgasreinigings-installatie.
75
Bij alle afvalverbrandingsinstallaties zijn melkmonsters genomen. De
resultaten daarvan worden door het RIVM in een rapportage uitgebracht.
76
Een bevolkingsonderzoek in het Lickebaert-gebied wordt niet
overwogen. Bevolkingsonderzoek is alleen geïndiceerd, als hierdoor
(preklinische) afwijkingen kunnen worden opgespoord die bij vroegtijdige
behandeling tot een betere prognose leiden dan zonder het onderzoek
het geval zou zijn geweest. Er zijn slechts enkele afwijkingen die aan
deze voorwaarde voldoen, zoals phenylketonurie bij pasgeborenen en
borstkanker bij vrouwen van 50-69 jaar. De afwijkingen die het gevolg
zouden kunnen zijn van een toxische dioxine-belasting komen voor een
dergelijk onderzoek niet in aanmerking.
77
De verouderde installaties zijn reeds volledig afgeschreven. De kosten
van de bouw van vervangende capaciteit voor de AVI's waarvan thans
sluiting wordt voorzien, te weten Amsterdam-Noorc, Leiden en Den Haag
en voor Alkmaar en de Zaanstad worden tezamen geraamd op fl. 1,5
miljard. Voor het aanbrengen van rookgasreinigingssystemen ter
uitvoering van de richtlijn verbranden 1989 bij de overige AVI's worden
deze kosten geraamd op fl. 400 a 600 miljoen totaal. In de maand
oktober wordt meer gedetailleerde informatie per installatie verwacht.
(Plan van aanpak, toegezegd aan de Tweede Kamer in de brief van 14 juli
1989)
78
Antwoord (tevens antwoord 61 V.V.D. Te Veldhuis)
De kosten voor het aanbrengen van rookgasreinigingssystemen zullen
tot verhoging van de kosten van verbranding leiden. Als gevolg daarvan
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zullen ook de verwerkingstarieven voor burgers en bedrijven, die de
afvalstoffen ter verbranding aanbieden, stijgen. De kosten zijn mede
afhankelijk van de wijze van financiering van de benodigde investeringen.
Een grove benadering leert dat de verbrandingstarieven met circa fl.
5 0 , = a fl. 100,= per ton zullen kunnen stijgen. Voor een individueel
huishouden derhalve een stijging van ongeveer fl. 4 , = a fl. 8,= per
maand. Nadere informatie heeft uitgewezen dat de heer Nales de kosten
voor het aanbrengen van rookgasreinigingssystemen heeft berekend op
basis van het aantal ovens per bestaande installatie. Onze berekening
gaat uit van de verbrandingscapaciteit per installatie. De verbrandingscapaciteit van de overige AVI's is veel geringer dan die van de AVR.
Dientengevolge liggen de kosten eveneens lager. De juiste kosten zullen
eerst bekend zijn nadat het plan van aanpak per AVI gereed zal zijn
gekomen. Dit zal aan de Kamer worden toegezonden.
79
Ten behoeve van het voornemen van AVR Chemie om vergunning aan
te vragen voor het oprichten van een nieuwe draaitrommeloven (DTO-9)
met vergaande rookgasreiniging met een capaciteit van 50 000 ton per
jaar ten behoeve van de verbranding van chemisch en bijzonder afval op
het complex van de AVR te Rotterdam-Botlek is een Milieu-effectrapportage (MER) opgesteld in juni 1989.
Conclusie van dit MER was dat vanwege het grote aantal andere
bronnen in dit industriële complex het onmogelijk was de effecten te
bepalen van een afzonderlijke bron met een zeer geringe emissie zoals
de DTO-9 als gevolg van strenge rookgasreinigingsvoorzieningen en
relatief lage doorzet. Deze effecten zijn niet te voorspellen en worden
geacht nihil te zijn. Dit geldt voor de emissies naar lucht en emissies
naar water. Effecten naar bodem en grondwater worden niet verwacht.
Aangezien deze te bouwen DTO-9 dezelfde opzet heeft als de reeds
bestaande huidige DT0-8 treden effecten naar alle verwachting niet op.
De dioxine-emissie van DTO-8 bedraagt circa 0,79 g per jaar toxiciteitsequivalenten 2,3,7,8 TCDD. De dioxine-emissie van de gezamenlijke
afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) bedraagt circa 200 g per jaar.
80a
Bij AVR Chemie heeft medio 1987 een uitgebreid meetprogramma
plaatsgevonden aan DTO-8. TAUW Infraconsult B.V. leverde de
rapportage, terwijl de dioxinemetingen door de Technische Universiteit
Tübingen werden verricht. De emiss' TS van dioxines worden niet regelmatig gemeten, dit in tegenstelling tot de overige verbrandingsparameters.
Er heeft reeds een globale inventarisatie plaatsgevonden van andere
potentiële bronnen. Voor onderzoek naar emissie bij deze bronnen is een
prioriteitenprogramma opgesteld. Voor het Rijnmondgebied hebben
Shell en AKZO via de VNCI reeds hun medewerking aan een meetprogramma aangeboden.
80b
Bij de in gebruikneming van de verbrandingsinstallaties voor chemisch
afval van de AVR zijn garantiemetingen verricht die onder andere ten
doel hadden om de afbraak van chloorkoolwaterstoffen te meten.
Bij het onderzoek zijn de belangrijkste zware metalen en organische
micro-componenten zoals: PCB's, chloorfenolen, chloorbenzenen,
dioxinen en furanen bepaald.
Daarnaast zijn in de gasfase na de rookgasreiniging metingen verricht
naar chloride, fluoride, koolmomoxyde en zwaveldioxyde.
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De gebruikte meetmethoden zijn dezelfde als de methode die voor de
verbrandingsresten van huishoudelijk afval worden gebruikt.
Uit het onderzoek is gebleken dat de organochloorverbindingen
worden afgebroken overeenkomstig de gegeven garanties (meer dan
99,99%).
Verder is gebleken dat het rookgasreinigingssysteem aan de garantieen vergunningsvoorwaarden voldoet.
80c
Nee. Emissies van verbrandingsinstallaties voor bijvoorbeeld chemisch
afval zullen altijd, zelfs bij de meest vergaande rookgasreiniging die er
bestaat, restemissies bevatten van schadelijke stoffen. Wel worden deze
tot beneden een aanvaardbaar niveau teruggedrongen.
81
Het beleid richt zich op een versnelde afbouw van zeeverbranding.
Het betreft hier vloeibare halogeenhoudende chemische afvalstoffen
met een zeer laag gehalte aan zware metalen. Naast de gebruikelijke
verbrandingsprodukten (zoutzuur, waterdamp, koolzuur) worden ten
gevolge van onvolledige verbranding en of nieuwvorming een zeer
geringe hoeveelheid organische halogeenverbindingen gevormd.
Tijdens het in 1973 door TNO aan boord van de Vulcanus II uitgevoerde rookgasonderzoek zijn geen gechloreerde dioxines en dibenzofluranen (PCDD's en PCDF's) aangetoond (de detectielimiet bedroeg 70
ng/m 3 ).
Medio 1987 zijn bij AVR garantiemetingen verricht aan draaitrommeloven 8 (DTO-8) om na te gaan of aan de vergunningsvoorschriften (ten
gevolge van de Afvalstoffenwet en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) voldaan wordt. Het vereiste vernietigingsrendement van
99,999% of beter werd gehaald. De gehalten aan PCDD's en PCDF's
varieerden in de rookgassen na de wasser tussen de 80 en 130 ng/m 3 ).
De hoeveelheden toxiciteitsequivalenten (uitgedrukt in eenheden
2,3,7,8 tetrachloordibenzodioxine) welke de installatie verlaten (resp.
0,080 en 0,130 mg/uur) zijn niet of nauwelijks groter dan die in de
blanco periode (0,094 mg/uur). Bij een belasting van 75% van deze
installatie komt de dioxine emissie op ca. 0,7 gram per jaar toxiciteitsequivalenten.
Ter vergelijking:
De dioxine emissie van alle AVI's is ca. 200 gram per jaar toxiciteitsequivalenten.
De gevolgen van emissies van zee- en landverbranding op de volksgezondheid zijn niet met elkaar vergeleken.
Uitgangspunt is, indien aan de vergunningsvoorschriften (vernietigingsrendement) voldaan wordt, de verbranding van chemisch afval
toelaatbaar geacht wordt.
82
Antwoord (zie ook het antwoord op vraag 86)
Aan het vernietigen van hoog gechloreerd afval wordt veel aandacht
besteed zowel qua samenstelling als hoeveelheid te vernietigen afval per
tijdseenheid. De garantiemetingen hebben dit bevestigd onder de meest
extreme omstandigheden voor het verbranden van dergeljk afval. De
extra voorzieningen zoals electrofilter en gaswasser verlagen de emissies
van TCDD's en TCDF's in de rookgassen aanzienlijk.
83
Antwoord (tevens antwoord vraag 84B)
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Controle op de bij de AVI's aangevoerde afvalstromen vindt plaats
door beoordeling van de administratie van het bedrijf, alsmede door
middel van steekproefgewijze bemonstering en analyse van partijen
afvalstoffen.
Voor zover het gaat om de verbranding van chemisch afval worden de
meldinggegevens gecontroleerd. Het gaat hierbij om afgiftemeldingen
die door de producenten van het afval worden gedaan en ontvangstmeidingen die door afvalverbrandingsinrichtingen worden verricht. In dit
kader wordt tevens verwezen naar het antwoord op vraag 68.
84a
Bij de verbrandingsovens voor chemisch afval zijn overeenkomstige
emissiebeperkende voorwaarden gesteld als in de richtlijn «Verbranden»
1985 voor AVI's voor componenten stof, zoutzuur, fluorwaterstofzuur en
zwaveldioxide, zij het dat meer gedetailleerd de emissiegrenswaarden
voor zware metalen zijn vastgelegd en bijzondere bepalingen zijn
opgesteld ten aanzien van de minimum verbrandingstemperatuur en
verblijftijd voor de verbranding van chloor en phenolhoudende polycyclische verbindingen bevattende afvalstoffen. Ook is een onderscheid
gemaakt tussen de nieuwe draaitrommeloven die in 1987 in bedrijf is
gekomen en de oude draaitrommeloven nr. 7.
Ook hier zijn de emissiegrenswaarden gebaseerd op het voorkomen
van overschrijding van blootstellingsniveau's die schadelijke effecten
kunnen veroorzaken ten aanzien van volksgezondheid en milieu.
Het ligt in de rede dat vergunningverlenende overheden de emissiegrenswaarden van de richtlijn «Verbranden» 1989 ook buiten het kader
van deze richtlijn om dienen toe te passen.
84b
Antwoord (tevens antwoord vraag 83)
Controle op de bij de AVI's aangevoerde afvalstromen vindt plaats
door beoordeling van de administratie van het bedrijf, alsmede door
middel van steekproefgewijze bemonstering en analyse van partijen
afvalstoffen.
Voor zover het gaat om de verbranding van chemisch afval worden de
meldinggegevens gecontroleerd. Het gaat hierbij om afgiftemeldingen
die door de producenten van het afval worden gedaan en ontvangstmeidingen die door afvalverbrandingsinrichtingen worden verricht. In dit
kader wordt tevens verwezen naar het antwoord op vraag 68.
84c
In beginsel is het vergunningverlenend gezag tevens belast met het
toezicht op de naleving van de vergunning.
In het kader van de Afvalstoffenwet is de provincie bevoegd gezag. Dit
betekent dat het toezicht op onder meer gemeentelijke en provinciale
verbrandingsinrichtingen primair berust bij de provincie. Het tweedelijns
toezicht wordt door de Inspectie Milieuhygiëne uitgevoerd. Voor zover de
Wet chemische afvalstoffen van toepassing is, heeft de Inspectie een
eerstelijns toezichtstaak.
85
Bij de vestiging van verbrandingsinstallaties zullen de milieu-effecten,
waartoe ook de effecten op de volksgezondheid gerekend moeten
worden, worden afgewogen. Concreet betekent dit dat in procedures
ingevolge de MER ingegaan moet worden op de plaats van vestiging in
relatie tot de mogelijke consequenties van deze vestiging voor de naaste
omgeving.
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86
Antwoord (zie ook het antwoord op vraag 82)
Ja. Aan het vernietigen van hoog gechloreerd afval wordt veel
aandacht besteed zowel qua samenstelling als hoeveelheid te vernietigen
afval per tijdseenheid. De garantiemetingen hebben dit bevestigd onder
de meest extreme omstandigheden voor het verbranden van dergelijk
afval. De extra voorzieningen zoals electrofilter en gaswasser verlagen de
emissies van TCDD's en TCDF's in de rookgassen aanzienlijk. Wellicht
ten overvloede zij vermeld dat het hierbij gaat om chemisch afval, niet te
verwarren met het verbranden van huisvuil.
87
De wijze waarop de controle op zeeverbranding plaatsvindt is niet
eenvoudig vergelijkbaar met de controle op landverbranding. Enerzijds
omdat de te verbranden hoeveelheden afvalstoffen belangrijk verschillen.
Op zee wordt jaarlijks circa 4.000 ton Nederlands afval verbrand. In
landinrichtingen is dit 2,6 miljoen ton, waarvan 100 000 ton chemisch
afval. Anderzijds omdat de samenstelling van de afvalstoffen verschilt.
Op zee worden uitsluitend vloeibare afvalstoffen verbrand.
Op grond van de gestelde vergunningvoorschriften behoren de vergun
ninghouders van de AVI's de aard, eigenschappen en samenstelling van
de aangeleverde chemische afvalstoffen te controleren. De verkregen
gegevens moeten worden geadministreerd en voorts dienen de
ontvangsten aan de Minister van VROM te worden gemeld. Door middel
van bedrijfsbezoeken controleert de Inspectie voor de Milieuhygiëne, als
eerstverantwoordelijke voor het toezicht op de verwerking van chemisch
afval, of de acceptatie-aanpak van de AVI, waar chemisch afval wordt
verbrand, correct plaatsvindt. Dit houdt in dat de afvalstoffenboekhouding wordt getoetst aan de geldende vergunningvoorschriften,
alsmede aan de verrichte ontvangstmeldingen. Voorts worden tijdens
bedrijfsbezoeken monsters genomen van aanwezige partijen afvalstoffen,
die op aard, eigenschappen en samenstelling worden geanalyseerd.
De naleving van de emissienormen in het bijzonder en het milieuhygiënische verantwoord functioneren van de installatie wordt door de
provincie gecontroleerd, aangezien deze aspecten onder het regime van
de Afvalstoffenwet vallen.
Het toezicht op zeeverbranding wordt uitgevoerd door de Directie
Noordzee van Rijkswaterstaat. Per eenheid van aanvoer afkomstig uit
Nederland worden monsters genomen en geanalyseerd. Toezicht op
rechtstreeks uit het buitenland aangevoerde afvalstoffen vindt niet of
nauwelijks plaats. De installatie van een verbrandingsschip wordt elke
twee jaar gecontroleerd. Aan de hand van een registratiesysteem kan
achteraf worden beoordeeld hoe de verwerking heeft plaatsgevonden.
88
Neen. De emissies in de BRD moeten voldoen aan de TA-Luft
(emissie-eisen).
89a
Antwoord (tevens antwoord op vraag 89b)
Tijdens de 14 e vergadering van de Oslo Commissie (juni 1988) is 31
december 1994 vastgesteld als einddatum voor verbranding van
chemische afvalstoffen op zee.
De problemen die in Duitsland bestaan bij het verwezenlijken van alternatieven voor verbranding op zee zijn bekend. Echter in het lopende
internationale overleg heeft Duitsland tot op heden niet aangegeven dat
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deze problemen onoverkomelijk zijn en dat de einddatum voor
verbranding op zee niet gehaald kan worden.
89b
Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 89a.
90
In het MER voor Draaitrommeloven 9 van AVR is de verwachting uitgesproken dat geen effecten op de volksgezondheid zijn te verwachten bij
naleving van de voorschriften. Gevolg is dat geen stagnatie in de
verwerking (verbranding) van chemisch afval te verwachten is.
91
Het waswater bevat o.a. zwevend stof en zware metalen.
Na reiniging overeenkomstig daaraan gestelde voorwaarden op basis
van de vergunning verleend ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren wordt dit waswater gespuid.
92
Antwoord (zie ook het antwoord op vraag 44)
Deze emissiebeperkende voorzieningen zullen een sterk verlagend
effect opleveren op de emissie van AVI's ondanks een meervoudige
uitbreiding van de verbrandingscapaciteit.
93
AVR heeft onlangs in de dagbladen aangekondigd met het ontwerpen
van de nieuwe rookgasreiniging te zullen stoppen totdat meer duidelijkheid bestaat over de inhoud van de aangescherpte richtlijn
«Verbranden» 1989. Nu deze richtlijn is vastgesteld bestaat daartoe geen
aanleiding meer. Duidelijkheid is immers nu geschapen over de milieueisen die gehanteerd dienen te worden.
94
De nieuwe richtlijn «Verbranden» 1989 houdt scherpere eisen in voor
onder meer stof, PCDD, PCDF, fluoriden, zoutzuur en zware metalen
(zoals kwik, cadmium en vele andere metalen). In het kader van de
verzuring worden ook N 0 X en S 0 X bestreden bij AVI's door ook daarvoor
de emissienormen aan te scherpen.

95
In de nieuwe richtlijn «verbranden» 1989 zal een temperatuur van 850
graden C geëist worden in combinatie met emissiebeperking m.b.v. de
best beschikbare technieken om de dioxine-uitstoot zoveel mogelijk te
reduceren.
96
Middels preventieve maatregelen zal getracht worden op de langere
termijn chloorhoudende afvalstoffen in het huishoudelijk afval te verminderen en het afval «stookvriendelijker» te maken voor het milieu.
Daarnaast zullen de AVI's op stooktechnisch gebied geoptimaliseerd
moeten worden om de vorming van de dioxines te verminderen. Het
opnemen van brongerichte maatregelen zoals een acceptatiebeleid in
richtlijnen zal, indien dit een belangrijke bijdrage kan leveren, een van de
uitkomsten zijn van de strategische discussies in het kader van het
programma Preventie en hergebruik.
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97
Per installatie zal die versnelling nagegaan worden door de VEABRIN in
hun plan van aanpak voor (bestaande) AVI's. Dit plan wordt nu door deze
branche opgesteld.
Technisch gezien is versnelling in de tijd denkbaar tegen grote inspanningen en grote kosten. Deze versnelling wordt nu nagestreefd door
middel van de richtlijn «Verbranden» 1989. Het streven is, dat de nieuwe
rookgasreinigingsinstallaties voor eind 1992 zijn geïnstalleerd. Als
uiterste datum is 30 november 1993 gesteld.
Rekening houdend met de in technisch opzicht kortst mogelijke
bouwtijd is het niet reëel om uit te gaan van kortere termijnen. Het
design voor de rookgasreinigingsinstallaties (met inbegrip van die voor
de benodigde aanpassingen van de oven) vraagt circa een half jaar tot
een jaar. De technische bouwtijd zelf vraagt tenminste twee a drie jaar.
Financiële en/of bestuurlijke procedurele perikelen kunnen deze
termijnen verder oprekken.
98
Een wijziging van het stoffen- en processenbesluit van de Wet
chemische afvalstoffen is in voorbereiding. In deze wijziging zal het
vliegas van AVI's niet meer uitgezonderd zijn.
99
De in het RIVM-rapport 738473006 weergegeven conclusies worden
door de opdrachtgever van het VROM-emissie-onderzoek, zijnde de
Minister van VROM, gedeeld.
Deze conclusies leiden tot een stringente aanscherping van het beleid
ten aanzien van de emissies naar de lucht teneinde onder meer
dioxine-emissies en emissies aan zware metalen drastisch verder te
reduceren. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de aangescherpte
richtlijn Verbranden 1989, waarmee zoals duidelijk gemaakt via deze
beantwoording, al gestart werd in 1988.
100
De 8 aanbevelingen in het RIVM-rapport worden overgenomen door de
regering.
De aanbevelingen zullen door VROM worden uitgewerkt in bestaande
kaders, zoals met het RIVM en in overleg met de VEABRIN en de
provincies. Betreffende dit VROM-emissie-onderzoek zijn vooralsnog
geen andere voorstellen te verwachten, aangezien dit project als zodanig
afgerond is.
101
Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 6.
102
In Nederland wordt 25% van de door AVI's geëmitteerde hoeveelheid
PCDD en PCDF gedeponeerd. Het resterende deel zal buiten de landsgrenzen worden gedeponeerd als deel van de achtergrondconcentratie in
de ons omringende landen.
Dit betekent dat ook rekening moet worden gehouden met een achtergrondconcentratie in Nederland, die het gevolg is van emissies in de ons
omringende landen en op de Noordzee.
Onderzoek naar deze achtergrondconcentraties zal in het komende jaar
worden uitgevoerd.
Op grond van West-Duits onderzoek wordt een achtergrondconcentratie in Nederland van 1 pg/m 3 verwacht. De bijdrage van Nederlandse
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AVI's aan deze achtergrondconcentratie ligt tussen de 20 en 30%
103
Ja.
104
Naar verwachting vindt er grensoverschrijdend transport van
rookgassen van buitenlandse verbrandingsinstallaties naar Nederland
plaats.
In analogie met West Duitsland lijkt een achtergrondconcentratie voor
PCDD's en PCDF's van 1 pg/m 3 aannemelijk. Nader onderzoek voor de
Nederlandse situatie zal worden uitgevoerd.
In rookgassen afkomstig uit het buitenland en ook rookgassen
afkomstig uit Nederland bevinden zich dioxines. Deze dragen bij tot het
achtergrondniveau van de dioxine-immissies die in alle geïndustrialiseerde landen worden aangetroffen. Een deel van deze dioxines is
afkomstig van afvalverbrandingsinrichtingen (circa 25%). Voor het
overige is de aanwezigheid toe te schrijven aan andere bronnen.
105
Bij de vaststelling van de TDI van 4 pg/kg voor 2,3,7,8-TCDD is
inderdaad een veiligheidsfactor van 250 gehanteerd. Voor de afleiding
van de TDI is uitgegaan van een lange termijn studie met ratten. Het
maatgevende effect in deze studie is een verhoogde aanwezigheid van
tumoren. Uitgegaan is van de dosis waarbij dit effect niet meer optreedt,
dit is 1 ng/kg. Uit ander onderzoek is vast komen te staan dat
2,3,7,8-TCDD een zogenaamde kankerbevorderende stof (promotor) is.
Voor dit soort stoffen kan de gebruikelijke veiligheidsfactor 100 worden
toegepast, uitgaande van het geen effect niveau. Omdat uit electronenmicroscopisch onderzoek bleek dat bij dit niveau toch nog een marginaal
effect in levercellen optreedt, is voor een grotere veiligheidsfactor
gekozen.
Omdat blootstelling doorgaans plaats vindt aan een mengsel van
dioxines en furanen die een met 2,3,7,8-TCDD vergelijkbare werking
hebben, is de TDI hiervoor van toepassing indien de toxiciteit van het
mengsel uitgedrukt wordt in toxische equivalenten 2,3,7,8-TCDD (TEQ).
Blootstelling aan 289 TEQ/dag betekent een verlaging van de veiligheidsmarge.
106
De marginale no-effect level van 1 ng/kg is afgeleid uit één dierexperiment dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor toxicologisch onderzoek.
Strikt genomen kan geen uitspraak gedaan worden over de nauwkeurigheid van deze ene waarde. De ervaring leert echter dat inter- en intraspecies variabiliteit, verdisconteerd in de veiligheidsfactor, vele malen
groter is dan de onnauwkeurigheid in de no-effect level.
107
Indien voor een zo belangrijk voedingsmiddel als melk de contaminatie
zodanig is dat dit aanleiding geeft tot overschrijding van de normen, die
wij uit preventief gezondheidskundige overweging stellen, kan gesproken
worden van een uiterst ongewenst situatie.
108
Nee. Normale consumptie van melk en kaas uit het betreffende gebied
leidt tot overschrijding van genoemde TDI van 240 pg TEQ/dag. Deze
overschrijding zal niet leiden tot acute gezondheidseffecten omdat deze
pas bij een veel hogere blootstelling optreden. Bij langdurige blootstelling aan niveaus die norm overschrijden zijn lange termijn effecten
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niet uit te sluiten. Naar huidig toxicologisch inzicht zullen niveaus op of
lager dan de norm ook bij levenslange blootstelling niet tot effecten
leiden.
109
Of andere bronnen uit de chemische industrie een bijdrage leveren aan
de dioxineproblematiek is op dit moment niet bekend. Mogelijk kan
dioxine vrij komen bij de verbranding van halogeen en aromaathoudende
koolwaterstoffen in verbrandingsinstallaties voor chemische afvalstoffen
bij individuele bedrijven waarvan de belangrijkste is de verbrandingsinstallatie van Shell Chemie. In het algemeen zijn deze installaties voorzien
van een naverbrandingsinrichting en een rookgasreiniging waar eventueel
bij de verbranding gevormde dioxines vernietigd c.q. afgevangen worden
overeenkomstig hetgeen gebeurt bij de verbranding van chemische afvalstoffen bij AVR-Chemie te Rozenburg. Metingen bij de AVR hebben
uitgewezen dat bij de verbranding van chemische afvalstoffen in de
laatst genoemde installaties geen aantoonbare gehaltes aan dioxinen
aanwezig zijn. Voor het Rijnmondgebied hebben Akzo en Shell via de
VNCI reeds hun medewerking aan een meetprogramma aangeboden.
110
Zie voor het antwoord op deze vraag het antwoord op vraag 78.
111
De genoemde categorie van industriële/fabrieksmatig werkende kabelbranderijen zijn in het bezit van een hinderwetvergunning om metalen
terug te winnen uit kabelafvallen door middel van een thermisch proces
waarbij de ommanteling van de kabel wordt verbrand. Momenteel valt
deze bewerking onder de Afvalstoffenwet, waarvan de vergunningen
door de provincies worden afgegeven, en is men doende de Hinderwetvergunningen om te zetten in Afvalstoffenwetvergunningen. In de
vergunningen zijn voorschriften opgenomen om de uitstoot van milieuschadelijke stoffen zoals stof, zware metalen, onverbrande koolwaterstoffen zoals poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK's), mogelijk ook
dioxines te minimaliseren. In de begeleidende brief betreffende de
aanscherping van de richtlijn «Verbranden» wordt gesteld dat de richtlijn
«Verbranden» in principe ook van toepassing is op de verbranding van
andere afvalstoffen dan huishoudelijk afval. Derhalve zullen de emissiegrenswaarden uit de richtlijn «Verbranden» ook van toepassing zijn op
het branden van kabel. Thans dient te worden nagegaan of met de
voorgeschreven voorzieningen de vereiste emissiegrenswaarden worden
gehaald. Indien dit niet het geval is zullen de voorschriften moeten
worden aangescherpt.
De overige kabelbranders die niet over een vergunning beschikken
plegen deze activiteit geheel illegaal. Een planmatige aanpak van
verscherpt toezicht wordt opgesteld om deze illegale activiteit te doen
beëindigen.
112
Het is in principe mogelijk om afvalkabel op veel grotere schaal dan
thans het geval is geheel mechanisch te verwerken ten einde het koper
te herwinnen. Naar schatting werd in 1988 in Nederland ten minste
50 000 ton afvalkabel verwerkt, waarvan tenminste 20 000 ton langs
thermische weg en 30 000 ton langs mechanische weg (shredderen).
Het thermisch verwerken van kabel door middel van het zg. «afbranden»
geschiedt hoofdzakelijk omdat het een goedkope methode is waarbij
tevens de hoeveelheid reststoffen aanzienlijk wordt gereduceerd.Voor
een aantal categorieën van afvalkabel bijvoorbeeld de zg. grondkabel of
«vette kabel» dit is electriciteitstransportkabel die van een loodmantel is
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voorzien zal mechanische verwerking vrij moeilijk en dus kostbaar zijn.
Thermische verwerking volgens de thans toegepaste technieken is
goedkoop en wordt om die reden dan ook toegepast. Indien thans de
vergunningen zullen worden aangescherpt waarbij de emissie-eisen
volgens de nieuwe richtlijn «Verbranden» zullen worden voorgeschreven
zal de thermische verwerking van kabel aanzienlijk duurder worden. Dit
zal wellicht een verschuiving ten gunste van mechanische bewerking van
kabel ten gevolge hebben. Van de resten die bij mechanische bewerking
overblijven zal aansluitend een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering moeten plaatsvinden. Hiervoor ligt verbranding onder afdoende
condities, dus met een adequate rookgasreiniging in de rede.
113
Bij kabelbranderijen moet terzake van de dioxine-emissie onderscheid
worden gemaakt tussen het afbranden van vette kabel (grondkabel) en
kabel met PVC-isolatie of omhulling. Onderzoek naar de uitstoot van
kabelbranderijen heeft een hoge prioriteit, waarbij naast dioxines ook
aandacht moet worden besteed aan zware metalen en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen).
Over de prioriteitstelling binnen de onderzoekcapaciteit wordt beslist
in overleg met de verschillende departementen.
Het RIVM heeft een overzicht van de onderzoekcapaciteit in binnen- en
buitenland.
Actieve opname van PCDD's en PCDF's door gewassen uit de bodem
vindt niet plaats. De bijdrage van plantaardige voedingsmiddelen is
derhalve gering (6 pg per persoon per dag). In verontreinigingssituatie
kan de concentratie in gewassen verhoogd worden door directe
depositie. Schattingen van lokaal gecontamineerde gewassen rondom
een AVI geven echter aan dat deze additionele blootstelling gering is (2
pg per persoon per dag).
Zie ten aanzien van het laatste deel van de vraag ook het antwoord op
vraag 4 1 .

114
De illegale kabelbranderijen vormen een punt van zorg voor de
inspectie en het bevoegd gezag. Het lopende onderzoek naar de verontreiniging door deze instellingen is een extra reden voor de Inspectie
Milieuhygiëne met het bevoegd gezag te zoeken naar afdoende oplossingen. Illegale activiteiten die niet op één plaats worden uitgevoerd
moeten door handhavingsacties samen met de politie worden aangepakt.
115
Door DBW-RIZA werd in 1987 gewezen op de resultaten van haar
onderzoek naar dioxines in onder andere paling uit de Chemie-Laurenshaven (Botlekgebied). Gezien de relatief hoge gehalten in het sediment
aldaar lagen de gehalten aan dioxines in paling uit dit gebied op een laag
niveau. In 1988 is paling uit het Botlekgebied nogmaals onderzocht door
DBW/RIZA in samenwerking met het RIVO. De analyses gaven lage
gehalten te zien (enkele ppt's in het vlees) welke geen aanleiding gaven
voor maatregelen in verband met deze stoffen in vis uit dit gebied.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
E. H. T. M. Nijpels
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