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1. Wettelijk kader

De afvalverbrandingsinrichtingen (Avl's] vallen onder de werkingssfeer
vaÎl de Afvalstoffenwet. De provincies dienen vergunningen op grond van
deze wet aan AVl's te verlenen (bevoegd gezag) en voor het toezicht op
de naleving van de vergunningsvoorschriften zorg te dragen.

1.1. Richtlijnen

De Minister van VROM is bevoegd om op basis van artikel 6 van de
Afvalstoffenwet richtlijnen vast te stellen. Richtlijnen worden onder-
scheiden in beleidsmatige en technische richtlijnen (richtlijn storten en
de richtlijn verbranden). Beleidsmatige richtlijnen werken sterk door via
provinciale afvalstoffenplannen (met het doel om zonodig sturing te
geven aan het beheersen van de afvalstromen). Technische bij de
concrete vergunningsverleningsgevallen (met het doel om milieuhygië-
nische randvoorwaarden aan te geven) Op zich zelf genomen wordt de
provincie niet door de inhoud van een richtlijn gebonden. De provincies
kunnen, mits gemotiveerd, van de inhoud afwijken.

1.2. Relatie met het Provinciaal afvalstoffenplan

Het provinciaal beleid wordt door de provincies neergelegd in een
afvalstoffenplan. Dit plan wordt na vaststelling door Provinciale Staten
ter goedkeuring aan de Kroon aangeboden. De Kroon gaat na of de
inhoud van een richtlijn op een juiste manier in het plan is verwoord of,
indien een provincie afwijkt van de inhoud van een richtlijn de motivering
die aan de afwijking ten grondslag ligt de afwijking voldoende draagt. De
Kroon kan een plan goedkeuren, aanhouden of afkeuren.

1.3. Technische richtlijnen

De ervaring in beroepszaken leert dat de Raad van State de technische
richtlijn zelf als een (juridisch) instrument beschouwt waarmede de
vergunninglener tijdens de vergunningverlening rekening dient te
houden.

1.4. Aanwijzing

In de Afvalstoffenwet wordt in het hoofdstuk Vergunningen de
mogelijkheid geopend om terzake van (de inhoud van) vergunningen een
bindende aanwijzing te geven aan gedeputeerde staten. De richtlijn
Verbranden 1989 is gebaseerd op de aanname dat de provincies op
vrijwillige basis de inhoud van richtlijnen in vergunningvoorschriften
zullen implementeren. Eenaanwijzing verplicht de betreffende provincie
concreet tot het uitvoeren daarvan. In de huidige richtlijn Verbranden
1989 is de basis neergelegd om een aanwijzing op grond van artikel 53
van de Afvalstoffenwet te kunnen geven. Het opnemen van nieuwe
vergunningvoorschriften c.q. het wijzigen van bestaande voorschriften
om de realisatie van de emissiegrenswaarden van de richtlijn Verbranden
te bereiken kan door middel van een aanwijzing dwingend aan de
provincie worden voorgeschreven, indien de provincie sterk zou afwijken
van de richtlijn.

1.5. Eigendomsverhoudingen

Ten aanzien van de eigendomsverhoudingen kan worden opgemerkt
dat 11 van 12 AVl's gemeentelijk eigendom zijn. De AVI-Roosendaal is in
particulier bezit.
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2. Toezicht op afvalverbrandingsinstallaties (AVI's)

In Nederland kunnen twee soorten AVl's worden onderscheiden. In de
eerste plaats AVl's waar uitsluitend huishoudelijke en bedrijfsafval-
stoffen worden verbrand en voorts inrichtingen waar tevens chemisch
afval wordt vernietigd. Van de laatste categorie is momenteel slechts één
installatie in werking ««N.VAfvalverwerking Rijnmond», waar huishou-
delijk en bedrijfsafval, alsmede met huishoudelijk afval vergelijkbaar
chemisch afval wordt verbrand en «Afvalverwerking Rijnmond Chemie
C.V.»,waarbij zwaar verontreinigd chemisch afval wordt verwerkt.

Voor verbrandingsinstallaties waar geen chemisch afval wordt verwerkt
geldt het vergunningenregime van de afvalstoffenwet en is de provincie
in beginsel het bevoegde gezag. Voor de AVR geldt naast de vergunning-
plicht van de Afvalstoffenwet ook het regime van de Wet chemisch afval-
stoffen, waarvoor de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) het bevoegd gezag is. De Inspectie voor de
Milieuhygiëne is primair belast met het toezicht op de correcte naleving
van de voorschriften die bij of krachtens deze wet zijn gesteld.

2.1. Het toezicht door de provincies en regionale inspecties op AV/'s
voor niet chemisch afval

Het toezicht op de AVl's begint in feite bij de vergunningverleningspr
cedure door de provincies. Zowel in het kader van de Afvalstoffenwet, ~
in het kader van de Wet chemische afvalstoffen heeft de Inspectie voor
de Milieuhygiëne een adviserende taak. Eenbelangrijk aspect hierbij is
dat de Inspectie erop toeziet dat de vergunning handhaafbaar is. De
controlerende taak van de provincies met betrekking tot de AVl's, waarin
huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen worden verbrand,
wordt uitgevoerd door middel van visuele controle, voor zover het de
milieuhygiënische aspecten betreft. Bovendien wordt twee à drie maal
per jaar de kwaliteit van de rookgassen gemeten waarbij bijvoorbeeld
wordt gecontroleerd op stofuitworp en emissies van chloor, fluor, zwavel
en zware metalen. Door middel van controle van de afvalstoffenboek-
houding beoordeelt de provincie de in- en uitgaande stromen. Daarbij
wordt door visuele inspectie en eventuele steeksproefgewijze bemon-
stering gecontroleerd op aanwezigheid van chemisch afval. Door de
Regionale Inspectie voor de Milieuhygiëne wordt de uitvoering van de
provinciale handhavingstaak getoetst. Dit is het zogenaamde
tweedelijnstoezicht. De Inspectie zelf voert steeksproefgewijs controles
uit bij deze categorie van verbrandingsinstallaties.

2.2. Het toezicht door de Regionale Inspecties voor de Milieuhygiëne op
de verbranding van chemisch afval ,,-

De eerstelijnstoezichtstaak van de inspectie met betrekking tot de
verbranding van chemisch afval bij de AVR wordt op grond van de WCA
uitgevoerd naast de door de provincie bij dit bedrijf uit te voeren handha-
vingsactiviteiten op grond van de wetten waarvoor de provincie het
bevoegd gezag is. Dit vereist een goede afstemming, die ook daadwer-
kelijk plaatsvindt. De Inspectie controleert meerdere keren per jaar of de
verwerking van het chemisch afval plaatsvindt overeenkomstig de
krachtens de Wet chemische afvalstoffen gestelde voorschriften. Dit
geschiedt door middel van bemonstering en analyse van partijen afval-
stoffen. Voorts worden de in de administratie voorkomende gegevens
getoetst aan de door het bedrijf op grond van de Wet chemische afval-
stoffen verplicht te verrichten meldingen. Steekproefsgewijs worden
deze meldingen vergeleken met de meldingen die door zowel binnen-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989,18319, nr. 9 4



landse als buitenlandse afvalproducenten aan de Minister van VROM
worden gedaan. Naast de reguliere controles worden bedrijven, waarvoor
de inspectie de eerstelijnstoezichttaak heeft, op gezette tijden onder-
worpen aan een intensief diepteonderzoek, waarbij zeer intensief de
behandeling van afvalstoffen binnen de inrichting wordt gecontroleerd.
AVR is begin van dit jaar op zulk een wijze gecontroleerd.

2.3. Handhaving vergunningvoorschriften

De vergunning op basis van de Afvalstoffenwet wordt door de
provincie verleend. Wanneer de voorschriften van een vergunning niet
worden nageleefd kan de provincie de vergunning geheel of gedeeltelijk
intrekken. Een aanvullend middel is de toekomstige dwangsommoge-
lijkheid. Het daartoe strekkende wetsontwerp (nr 21 088 nrs. 1-2) bij de
Tweede Kamer ingediend. De provincie kan in plaats van het overgaan
van intrekking van de vergunning, hetgeen feitelijk sluiting van de
inrichting inhoudt, bepalen dat de overtreder een dwangsom verbeurt.

3. Gevolgen van ingestelde beroepen op datum waarop een
vergunning definitief wordt

Het is gebruikelijk in Nederland dat pas wanneer een vergunning
definitief is geworden de technische aanpassingen worden aangebracht
die in de vergunningsvoorschriften zijn voorgeschreven. Deze ontwik-
keling is ook terug te vinden bij de AVl's. Dit houdt in dat bij de meeste
AVl's nog geen rookgasreinigingsinstallatie is aangebracht, overeen-
komstig de richtlijn Verbranden 1985, omdat tussen de termijn waarop
de vergunning door de provincie is afgegeven en de termijn waarop een
uitspraak door de Raad van State wordt gedaan een aanzienlijke tijd-
spanne kan zitten. Dit houdt in dat in de praktijk nog niet veel rookgasrei-
nigingsinstallaties bij AVl's zijn gerealiseerd. In onderstaand overzicht is
de vergunningsituatie per AVI weergegeven.

Naam AVI datum besluit datum uitspraak
provincie Raad van State

Den Haag 24-1-1984 23-11-1987
AVR N.v. 26·2·1985 22-9-1988
leeuwarden 22-8-1985 27-2-1987
Nijmegen 25-9-1986

Dordrecht 16-12-1986
leiden 16-12-1986 14-4-1989
Alkmaar 12-5-1987 21-2-1989
Zaanstad 12-5-1987 6-4·1989
Roosendaal 24-2-1988
Duiven 12-4-1988

nog in procedure

Zitting Raad van State
11-7-1989

nog in behandeling
idem

De AVR-procedure
Ter nadere verduidelijking volgt de procedure van de beroepszaak van

de AVR N.V.
Door de provincie Zuid Holland wordt een vergunning verleend op 26

februari 1985.
Beroep aangetekend door AVR en de Stichting Natuur en Milieu. Een

van bezwaren van de AVR richt zich op het feit dat de noodzaak van het
voorschrijven van een zeer kostbare rookgasreiniging niet is aangetoond.
Voorts vindt de AVR de gestelde emissie-eisen niet realistisch. AVR stelt
dat het voorschrijven van een rookgasreinigingssysteem niet strookt met
het landelijk beleid ten aanzien van AVl's en dat de AVR in een uitzonde-
ringspositie wordt geplaatst. De voorgeschreven rookgasreiniging, de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989,18319, nr. 9 5



daarvan afgeleide emissie-eisen alsmede de termijn voor de realisatie
daarvan moeten vervallen. Stichting Natuur en Milieu bepleit onder meer
dat de rookgasreiniging op kortere termijn moet worden gerealiseerd.
Door beide appellanten wordt ook om schorsing van de vergunning
verzocht.
13 juni 1985

15 augustus
1985
15 november
1985
9 juni 1986

28 augustus
1987
3 maart 1988

22 september
1988

Verzoek om advies van de Voorzitter van de Afdeling
voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State.
Advies door VROM uitgebracht. Voorzitter wijst
verzoeken om schorsing af.
Verzoek van de Raad van State om advies in hoofdzaak
aan VROM.
Advies gereed; de beroepen ten aanzien van de
rookgasreiniging en de emissie-eisen zijn ongegrond
verklaard; gezien de termijn die door de
beroepenafdoening in beslag wordt genomen, is de
termijn waarop de rookgasreiniging moet zijn voltooid
verlengd van 1 februari 1992 tot 1 januari 1993.
Verzoek om nader advies door de Raad van State aan
VROM·.
Nader advies wordt door VROM uitgebracht: conclusies
TNO-onderzoek· worden niet onderschreven en
kalkinspuiting wordt niet als toereikende
rookgasreiniging gezien.
Uitspraak Raad van State op de ingestelde beroepen -.....J
(Kb. 22 september 1988, nr. 16).

De AVR trof daarna voorbereidingen voor het aanbrengen van
rookgasreiniging. Deze werkzaamheden zijn neergelegd vanwege de
concept-eisen in de richtlijn «Verbranden» 1989 .

• Tijdens de beroepsprocedure heeft de AVR nog een onderzoek laten
verrichten door TNO. Dit onderzoek, dat tijdens de hoorzitting bij de
Raad van State werd overgelegd, was erop gericht, dat ook kon worden
volstaan met een kalkdosering. De diverse pleitnotities zijn voor de Raad
van State aanleiding geweest een extra nader advies te vragen bij de
Afdeling Beroepen Milieubeheer. Tevens werd daar nog een andere zaak,
betreffende de aanvoer van afvalstoffen uit de provincie Noord-Holland
naar de AVR aan toegevoegd.

4. Inhoud van de richtlijn Verbranden 1989

Emissie-eisen
De nieuwe richtlijn Verbranden 1989 bevat eisen voor stof, peDO,

fluoriden, zoutzuur en zware metalen (zoals kwik, cadmium en vele _
andere metalen). In het kader van het uitvoeren van het Bestrijdingsplal.---./
Verzuring worden ook NOx en sax bestreden bij AVl's.

Technische eisen
De nieuwe richtlijn Verbranden 1989 geeft ook voorschriften op stook-

technisch gebied, c.q. vloeien deze voort uit de voorschriften op het
gebied van de emissie-eisen.

4. 1. Overzicht normstelling in internationaal Kader

Sinds 01-02-85 is de richtlijn «Verbranden» van kracht waarin o.a.
emissiegrenswaarden zijn aangegeven ten aanzien van een aantal
schadelijke componenten in de rookgassen van verbrandingsinstallaties
voor huishoudelijke afvalstoffen en overeenkomstige bedrijfsafvalstoffen
(AVl's).
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De NederlarTdse-richtlijn «Verbranden» 1985 is in het Europese kader
-een van de eerste richtlijnen voor AVl'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
"8rvaring met reinigingstechnieken zodat voor een beperkt aantal compo-
nenten 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 gedetail-
leerde emissiegrenswaarden zijn aangegeven dan de Nederlandse
richtlijn «Verbranden» 1985.

4.2. EG-Richtlijn

Internationale ontwikkelingen.
In EG-kader is thans een richtlijn voor nieuw op te richten verbran-

dingsinstallaties voor stedelijke afvalstoffen aangenomen door
EG-Milieuraad op 02-03-89.

Van Italiaanse zijde is erop aangedrongen in de EG-Richtlijn ook een
grenswaarde voor dioxinen op te nemen. Dit voorstel werd door
Nederland ondersteund. De meeste andere landen steunden dit voorstel
niet. 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.

4.3. Overzicht van emissiegrenswaarden volgens de EG-richtlijn voor
nieuwe installaties:

Verontreinigende stof Emissiegrenswaarden in mg/Nm3.

capaciteit capaciteit capaciteit
<1 t/h 1-3 t/h >3t/h

stofdeeltjes 200 100 30
zware metalen
Pb+Cr+Cu+Mn 5 5
Ni+As 1 1
Cd+Hg 0,2 0,2
Zoutzuur (HC,) 250 100 50
HF 4 2
so. 300 300
CO 100 100 100
Org. Verb. (als C) 20 20 20

4.4. Overzicht van EG-Richtlijn voor bestaande installaties:

verontreinigende stof Emissiegrenswaarden in mg/Nm3.

capaciteit capaciteit capaciteit
< 1 t/h 1-6 t/h >6 t/h

600 100 30

5
1
0,2

50
100 100 100

stofdeeltjes
zware metalen
Pb+Cr+Cu+Mn
Ni+As
Cd+As
Zoutzuur (HC,)
koolmonoxide (CO)
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4.5. Overzicht van de nieuwe emissiegrenswaarden volgens de richtlijn
«Verbranden» 1989 en de TA-Luft 1986.

Component

Richtlijn"
.Verbranden. 1989

TA-luft

Maximale
emissiewaarde
(mg/Nm3)

Maximale waarde
24-uurs gem.
(mg/Nm3)

stof
zoutzuur
anorganische fluorverb.
zware metalen
Pb+ Cr+Cu + Mn +Zn
Ni+As+CO
Sb +As+ Pb+Co+ Cr+Cu + Mn + V +Sn
CD
Hg
Hg+Cd
CO
Org. Verb. (als C)
SOx
NOx
PCDD's ep PCDF's

5
10
1

30
50
2

5,0
1,0

1,0
0,05
0,05

50
10
40
70'
0,1 nanogram T.E.Q./m3

0,2
100
20

100
500

• (bestaande AVl's uiterlijk 31 december 1997)
•• Emissie-grenswaarden betrokken op droge rookgassen onder normale condities (OC; '-""
101,3 kPa), omgerekend op 11% zuurstof. Thans is in de BRD een aanzienlijk verscherping
van de emissiegrenswaarden onderwerp van overleg.

4.6. Toepassing richtlijn Verbranden 1989 bij bestaande en nieuwe
inrichtingen

4.6. 1. Bestaande inrichtingen

Toepassen van de richtlijn 1989 op bestaande inrichtingen (o.a. AVR)
betekent een ingrijpende wijziging in de bestaande (ontoereikende)
rookgasreinigingsinstallaties. In enkele gevallen zullen bestaande instal-
laties moeten worden afgebroken. In ieder geval zullen bestaande inves-
teringsbeslissingen (AVI-West, AVR, Gevudo en Duiven) moeten worden
herzien, wat uitstel of herziening van de voorgenomen investering
betekent. Uit consultaties met leveranciers is gebleken dat aangepaste
installaties volgens de richtlijn technisch niet voor eind 1993 gereali-
seerd kunnen worden.

De extra investeringskosten voor uitrusting van de bestaande AVI's
met adequate rookgasreinigingssystemen wordt geschat op f 400 à
f 600 miljoen. De kosten voor de verwerking van 1 ton afvalstoffen
(ongeveer de jaarlijkse produktie van een gezin) zal toenemen met f. 50
à f 100 per jaar. Deze kosten komen in de tarieven tot uiting.

4.6.2. Nieuwe inrichtingen

De toepassing van de richtlijn Verbranden 1989 op alle tot het jaar
2000 te bouwen AVl's (inclusief de bestaande) vergt een investering van
ongeveer f 2 miljard (voor het installeren van rookgasreinigingssys-
temen). Dit investeringsbedrag is 2 à 3 maal groter dan de investeringen
die nodig zouden zijn voor aanpassing op grond van de oude richtlijn
Verbranden 1985. De tarieven zullen naar schatting met f 50 tot f 100
per jaar stijgen.

5. Grensoverschrijdende milieuproblematiek

Er is geen reden te veronderstellen dat de dioxineproblematiek zich
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beperkt tot Nederland. Zo blijken de recentelijk gemeten emissiewaarden
overeen te komen met waarden zoals die ondermeer in de Bondsrepu-
bliek zijn gemeten. Tijdens de Milieuraad van 8 juni 1989 zijn de
EG-richtlijnen ter vermindering van de luchtverontreiniging door nieuwe
en bestaande afvalinstallaties geaccordeerd (respectievelijk Richtlijn

:s9/369 EEGen Richtlijn 89/429/EEG ). Bij de voorbereidende werkzaam-
heden hiertoe is - met name van Italiaanse zijde - bij herhaling gepleit
voor het opnemen van emissiegrenswaarden voor dioxines en furanen.

5. 1. Aanpassing EG-richtlijnen

De Commissie heeft besloten een deskundigenoverleg in te stellen
teneinde de noodzaak voor het opnemen van emissiegrenswaarden voor
dioxines en furanen te onderzoeken. Het deskundigenoverleg heeft de
opdracht rapport uit te brengen in december 1990. Van Nederlandse
zijde is er inmiddels bij de leden van de EG-milieuraad op aan gedrongen
de rapportage te vervroegen, tevens aandacht te schenken aan de
dioxine-emissie door andere bronnen, opdat op basis van de rapportage,
ten spoedigste de toevoeging van emissiegrenswaarden voor dioxines en
furanen in de Richtlijnen 89/369/EEG en 89/429/EEG in Raadskader
besproken kan worden.

6. Melkonderzoek

In verband met de beperkte onderzoekscapaciteit heeft het meikon-
derzoek plaats(gevonden) in een prioriteitsvolgorde, die is vastgesteld
aan de hand van de door het RIVM berekende depositiewaarden rond de
AVl's. Eerste en tweede serie: Omgeving AVR en achtergrondmetingen
in naar verwachtingen «schone gebieden». Rapportage heeft plaatsge-
vonden in RIVM rapport nr. 74872001 van 14 juli 1989. De conclusie
luidde: Melk in het lickebaertgebied is onaanvaardbaar gecontamineerd.
Derde serie: Omgeving AVI Amsterdam-Noord, acht monsters ten Noord
Oost van de AVI. Rapportage in RIVM rapport nr. 74804025 van 27 juli
1989.

Conclusie luidde: Slechts sprake van een geringe contaminatie ten
opzichte van het achtergrondniveau. Concentraties blijven ruim beneden
de tijdelijk vastgestelde norm van pg per gram melkvet.

De tijdelijk voor dit gebied genomen maatregel kan worden
opgeheven.

Vierde serie: Omgeving AVI Leiden en AVI Alkmaar, beide zes
monsters.

Voorlopige rapportage op 1 augustus 1989, kenbaar gemaakt via
persbericht van 2 augustus 1989. Definitieve rapportage zal plaatsvinden
gezamenlijk met de resultaten van serie vijf.

Conclusie luidde: Resultaten geven geen aanleiding tot het nemen van
maatregelen voor deze gebieden.

Vijfde serie: Monsters uit de omgeving van de overige AVl's.
Rapportage zal plaatsvinden voor 22 augustus 1989.

De opdrachtgevers voor dit melkonderzoek waren:
Hoofdinspectie levensmiddelen
Inspectie Milieuhygiëne

Naast dit onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Landbouw en
Visserij nog een negental melkmonsters onderzocht door het instituut
Oecometrics in Duitsland. Het betrof hier ook achtergrond monsters, dus
niet uit de omgeving van AVI's.
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