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Dientengevolge worden door RV '89, zowel bij het ontwerp van
nieuw te bouwen installaties, als ook bij de aanpassing van
reeds bestaande installaties de grenzen van de hedendaagse
stand van de techniek bereikt.

..
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1. INLEIDING

De nieuwe Richtlijn Verbranden 1989 (RV '89) zoals deze per
15 augustus 1989 is vastgesteld, betekent vooral een aanzien-
lijke verscherping van de emissie-eisen van Afvalverbrandings-
installaties ter bescherming van het milieu.
Voor de nieuw te bouwen installaties geldt deze verscherping
vanaf het moment van inbedrijfname; voor de bestaande instal-
laties treedt deze verscherping zo mogelijk per 31 december
1992, echter uiterlijk per 30 november 1993 in werking. Voor
bestaande installaties geldt dat deze uiterlijk 31 december
1997 aan de NOx norm moeten voldoen.

Hoe enorm de stap met betrekking tot de emissiegrenswaarden is
moge blijken uit het feit dat er thans nergens ter wereld een
afvalverbrandingsinstallatie bestaat die aan alle voorwaarden van
de RV '89 voldoet of waarvan, tijdens praktisch bedrijf is
aangetoond, dat dergelijke emissiewaarden kunnen worden bereikt.

Om te onderzoeken of tijdige implementatie van RV '89 proble-
men oplevert, is een Werkgroep ingesteld waarin het Ministerie
van VROM, de betrokken Provincies en VEABRIN samenwerken. Deze
Werkgroep heeft tot taak een Plan van Aanpak RV '89 op te
stellen.

Op.27 september 1989 ontvingen DHV Raadgevend Ingenieurs-
bureau, Amersfoort en GRP Ingenieurgese11schaft, Hamburg,
samenwerkend onder de naam AVICON, de opdracht van het Minis-
terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer om de Werkgroep te assisteren door middel van een on-
derzoek dat op zeer korte termijn diende te worden uitgevoerd.
Doel van het onderzoek is de bestaande toestand te inventa-
riseren en mogelijkheden, consequenties en knelpunten aan te
geven voor de tijdige implementatie van RV '89.

Het onderzoek is gebaseerd op enquetes onder de exploitanten
van afvalverbrandingsinstallaties en de betrokken Provincies.

Na ontvangst van de ingevulde enquetes zijn de resultaten in
alle gevallen met de bedrijfsleiding van de betreffende AVI
besproken, waarbij aanvullende informatie werd verkregen en
specifieke mogelijkheden en problemen werden doorgesproken.
Met de provinciale overheden is ook, op basis van de
provinciale enquetegegevens verder overlegd over de daar
aanwezige visie op de problematiek.
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Als achtergrondinformatie diende tevens de Studie "Beperking
Luchtverontreiniging veroorzaakt door verbranding van afval"
van september 1984 [1]

De enquetering werd uitgevoerd op basis van de volgende
categorie-indeling:
Enquete A:

Voor AVI's waarvan reeds besloten is dat deze voor
30 november 1993 zullen worden gesloten of waarvan de
sluiting dan op korte termijn in zicht is.

Enquete B:
Voor AVI's die in aanbouw zijn
grond van de bestaande plannen
geruime tijd in bedrijf zullen

Enquete C:
Voor nieuwe AVI's die op grond van de huidige plannen voor
30 november 1993 in bedrijf zullen gaan of dan in aanbouw
zullen zijn.

Enquete D:
Voor de betrokken Provincies.

of in bedrijf z~Jn
ook na 30 november
zijn.

Na het gereedkomen van het conceptrapport is teruggekoppeld naar
alle AVI's teneinde de teksten te kontroleren op vergissingen en
foute interpretatie van de verstrekte gegevens. Na verwerking van
dit kommentaar zijn de betreffende teksten wederom ter informatie
aan de AVI's gezonden.
Dezelfde procedure werd gevolgd voor wat betreft de provincies.

Het onderzoek werd begeleid door de heer ir. A. Verbeek van
TNO-Milieu Technologie te Apeldoorn. Hierdoor kon beschikt worden
over achtergrondinformatie van TNO en deskundige toelichting waar
dit nodig was.

Voor de realiseerbaarheid van de nieuwe Richtlijn is de
"Stand van de Techniek" bepalend.
Aangezien zoals gezegd, de grenswaarden van de Richtlijn
Verbranden momenteel de zwaarste ter wereld zijn, ligt het
voor de hand dat voor bepaalde emissies meer verlangd wordt
dan de huidige Stand van de Techniek kan bieden.
In welke mate dit het geval is blijft uiteraard een punt van
discussie tussen de deskundigen.
Maar allen zijn het erover eens dat er aanwijzingen z~Jn dat
de Stand der Techniek in de toekomst meer mogelijkheden zal
bieden.

Het onderzoek is in een zeer kort tijdsbestek uitgevoerd.
Dit was alleen mogelijk doordat de bedrijfsleiding van vrijwel
alle betrokken AVI's en de provincies met veel begrip hebben
meegewerkt.
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Hierdoor ontstaat een zekere spanning tussen de actuele
bewezen realiseerbaarheid van enkele voorwaarden van RV '89,
dus wat vandaag verlangd kan worden en de mogelijkheden
hiertoe in de toekomst.

Dit spanningsveld wordt beschreven in de hoofdstukken die
handelen over de Richtlijn Verbranden 1989 resp. de Stand en
Toekomst van de Rookgasreinigingstechniek.
In het hoofdstuk over de Richtlijn Verbranden 1989 wordt tevens
een strategie voorgesteld om de toekomstige technische mogelijk-
heden optimaal te benutten.

In het hoofdstuk Modelconcept wordt dan een mogelijk concept
voorgesteld dat, naar de mening van AVICON op dit moment het
uiterste is dat realistisch haalbaar is.

Per AVI is daarna aangegeven of naschakeling van het model-
concept op specifieke problemen stuit, zoals bijvoorbeeld
ruimtegebrek of de bestaande configuratie van de betreffende
AVI.
Per AVI wordt tevens een raming gegeven van de netto bouw-
kosten en de bedrijfskosten.

Aanbeveling van een bepaalde configuratie van het modelconcept
voor een AVI wil niet zeggen dat er geen alternatieve
mogelijkheden zijn.
Ook wil het niet zeggen dat het aanbevolen concept niet verder
in een gedetailleerde engineeringsstudie moet worden
geoptimaliseerd. .
De raming van de investering wil ook niet zeggen dat de inves-
tering economisch verantwoord is.

Een definitieve keuze is een zaak van de beheerders van- en
deelnemers in de betreffende AVI, die -in overleg met de
Provincie- een uiteindelijke beslissing zullen moeten nemen
in een totaalafweging van alle aspecten die samenhangen met
het afvalprobleem in een regio versus ombouw dan wel het
sluiten van de installatie en nieuwbouw.

Ten aanzien van het bestuurlijke deel is allereerst een
inventarisatie gemaakt van de bestuurlijke consequenties van
de uitvoering van RV '89
Deze consequenties liggen onder meer op het vlak van de ruim-
telijke ordening in het geval dat b.v. een bestemmingsplan
gewijzigd dient te worden als gevolg van een uitbreiding van
een AVI. Ook liggen deze consequenties in het vlak van het
aanpassen van verleende vergunningen en de verwijdering van
additionele afvalstoffen die ontstaan als gevolg van aanvul-
lende rookgasreiniging.
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Per AVI is onderzocht in hoeverre besluitvorming op deze ter-
reinen van toepassing is en of zich hierbij knelpunten voor-
doen. Tevens is onderzocht wat de visie van de betrokken pro-
vincie hierop is.

L~ •••••••••••••••••••



5

AVICON
DHV - GRP

2. SAMENVATTING

In de voorliggende studie wordt de tijdige implementatie van
de Richtlijn Verbranden 1989 voor een groot aantal AVI's in
Nederland besproken. Hierbij zullen zich knelpunten voordoen
die voor alle, of een zeer groot aantal AVI's gelden.
Alleen om de leesbaarheid van dit rapport te vergroten en om
niet steeds de algemene knelpunten te hoeven herhalen, is het
begrip RV '89* ingevoerd. RV '89* wil zeggen, de Richtlijn
Verbranden '89 met uitzondering van de in hoofdstuk 3.2.4
behandelde knelpunten.

2.1 Richtlijn Verbranden '89: knelpunten en strategie

Algemeen wordt aanvaard dat neutralisatie en volumereductie
van afval vooralsnog het best bereikt kan worden door tech-
nisch beheerste, grootschalige verbranding, waarbij de doel-
stelling van hergebruik door opwekking van energie wordt in-
gevuld.
Voor Nederland bestaat wegens gebrek aan stortplaatsen geen
maatschappelijk aanvaardbaar alternatief. Zeker daar waar geen
alternatief bestaat, moet alles in het werk gesteld worden om
de best beschikbare middelen aan te wenden teneinde het proces
te beheersen en schadelijke effecten te voorkomen.

Zonder iets te willen afdoen aan de noodzaak om emissies van
afvalverbrandingsinstallaties verder te beperken, moet
gekonstateerd worden dat volledige implementatie van de eisen
zoals verwoord in de RV '89 bij de huidige stand van de
techniek niet zonder problemen zal zijn.
De technische middelen, technologieên en methodes die een goede
bedrijfsvoering mogelijk maken en tevens op alle punten volledig
beantwoorden aan de RV '89 en zijn nu nog niet in voldoende mate
beschikbaar en beproefd.

De stringente voorwaarden van RV '89 zetten de technische in-
novatie onder maximale druk.
Indien hiervan echter het gevolg zou zijn dat technieken wor-
den toegepast die onvoldoende zijn beproefd met als mogelijk
gevolg het niet geheel halen van de emissiegrenzen maar boven-
dien veel bedrijfsstoringen (met als gevolg niet te beheersen
emissiepieken), dan zou dit ten opzichte van de bestaande si-
tuatie een verslechtering kunnen betekenen.

De stap van RV '85 naar de nieuwe RV '89 is zeer groot: van
een relatieve achterstand in emissiegrenswaarden naar de meest
stringente voorwaarden ter wereld.
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De huidige stand van de techniek zou verwoord kunnen worden in
resultaat verplichte emissies, waarbij de bedrijver van de
installatie vrij is in het kiezen van de technische middelen.
De toekomstige stand van de techniek zou yerwoord kunnen worden
in middelconvenante maatregelen. Dit wil zeggen, maatregelen
waarbij de vergunningverlener en de bedrijver van de installatie
afspraken maken over de te kiezen technisch middelen, in de
overtuiging dat bij een goede bedrijfsvoering het (vrijwel geheel)
halen van de emissiegrenzen verwacht mag worden, maar dat niemand
hier op dit moment absolute zekerheid over kan geven. Dit is dus
iets anders dan streefwaarden cq. waarden die op termijn bereikt
moeten worden.
Omdat de ontwikkeling van nieuwe technieken een voortdurende
beweging is zou dit een blijvende benadering van de problematiek
kunnen zijn. Immers, na verloop van tijd heeft een techniek zich
bewezen; de daarmee bereikte emissies kunnen dan resultaat-
verplichtend worden. Maar inmiddels hebben zich waarschijnlijk
weer nieuwe technieken aangediend die weer verder gaan. Dez~
kunnen dan weer onder middelconvenanten toegepast worden.

Er z~Jn in Nederland enkele installaties die, om allerlei re-
denen van procedurele/juridische aard, zelfs nog niet kontro-.
leerbaar voldoen aan RV '~5, maar daarnaast z~Jn er installa-
ties die nu dan wel zeer binnenkort draaien met emissies die
grotendeels al voldoen aan RV '89.

Rigoreuze doorvoering van de RV '89 kan betekenen dat bestaande
installaties, die voor een aanzienlijke periode nog goed
aanpasbaar zijn, geen vergunning meer krijgen in het kader van
de Afvalstoffenwet (AW).
In feite betekent dit dan vervroegde sluiting van de instal-
latie, met als gevolg het ongepland en op grote schaal wegval-
len van capaciteit tot het moment dat nieuwe installaties die
aan de Richtlijn voldoen, gerealiseerd zijn. Tot dat moment
zal er dan alsnog een oplossing moeten worden gevonden voor
het (tijdelijk) storten van het afval, met alle problemen van
dien.
Ook zou de nieuwe richtlijn weer het begin kunnen zijn van een
reeks tijdverslindende procedures en beroepen. Het is daarom
zaak een modus te vinden waar alle betrokkenen de redelijkheid
van inzien en gezamenlijk werken aan een spoedige verbetering
van de bestaande situatie.

Om deze reden wordt aanbevolen om de Richtlijn Verbranden '89
op enige aspecten verder uit te werken.
Daarbij zou dan rekening kunnen worden gehouden met wat door
deskundigen in br ede kring enerzij ds als de huidige stand van
de techniek beschouwd wordt en anderzijds als in de (nabije)
toekomst te verwachten nieuwe mogelijkheden.



AVICON
DHV - GRP 7

Het toepassen van nieuwe technieken is doorgaans kostbaar en niet
altijd zonder risico's. Daarom wordt voorgesteld dat door de
Afvalverwerkers in Nederland een innovatiefonds gevormd wordt
waaruit een tegemoetkoming gefinancierd kan worden voor die AVI's
die de nieuwe technieken toepassen. Dit fonds zou door een
landelijke commissie beheerd moeten worden. Op deze wijze kan een
gecoördineerde en voortschrijdende toepassing van nieuwe
technieken worden bereikt.

De Basis van de grenswaarden en alle Emissiegrenswaarden zelf
worden besproken in hoofdstuk 3,2.4
Samenvattend volgen hieruit de volgende punten die voor de
onverkorte invoering van RV '89 als resultaatverplichting een
knelpunt zouden betekenen en die dus in aanmerking komen voor
bovenomschreven verdere uitwerking van de Richtlijn.
Bovendien zijn er knelpunten voor bestaande AVI's omdat ombouw-
mogelijkheden afhankelijk zijn van de aanwezige configuratie

Uurgemiddelde waarden
De tot dusver algemeen gehanteerde methode voor het verzamelen
van gegevens over emissiegrenswaarden is gebaseerd op dag-
gemiddelde waarden.
De door de RV '89 vereiste uurgemiddelde waarde zal op vrijwel
onoverkomelijke problemen stuiten.
Het verdient daarom overweging in de voorschriften een rege-
ling op te nemen die uitgaat van daggemiddelde waarden per
24 uur, aangevuld met uurgemiddelde of halfuurgemiddelde
waarden waarbij voor de laatste hogere emissies zijn
toegestaan, die dan echter gedurende de dag weer door lage
waarden tot een daggemiddelde waarde worden genivelleerd.

Totaalstof
Het is hoogst twijfelachtig of de grenswaarde 5 mg/m3 stof in
nieuwe installaties bereikbaar is met conventionele technieken.
Grenswaarden van (minder dan) 5 mg/m3 vragen in elk geval
technieken die voor toepassing bij AVI's in ontwikkeling zijn
zoals Nat Electro- resp. Electrodynamische Venturifilters.
Voor oudere installaties zal dit zeker een knelpunt vormen. Een
grenswaarde van 10 mg/m3 als daggemiddelde waarde is op
betrouwbare wijze en met bestaande technieken ook in bestaande
installaties te realiseren.

Koolmonoxide (CO) en Cverb.
De beperking van het rookgas component CO en C verb.kunnen niet
worden beinvloed door rookgasreinigingstechnieken. Hiervoor
zijn maatregelen nodig bij de verbranding en in de ketel.
Voor nieuwe AVI's met moderne verbrandingsconcepten vormen de
grenswaarden geen probleem.
Voor bestaande AVI's is dit geheel afhankelijk van de mogelijk-
heden om de bestaande verbranding te verbeteren.
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Dit zou in overleg met de leverancier per AVI onderzocht moeten
worden.

Zware metalen
Een grenswaarde van 0,1 mg/m3 Hg is mogelijk bij gebruik van
bestaande technieken; voor de waarde 0,05 mg/m3 is een
hoogwaardige afvang van zeer fijn stof noodzakelijk. Deze
techniek behoort nog niet tot de stand van de techniek.

Stikstofoxide (NOx)
De toepassing van Denox technieken is in ontwikkeling; de SNCR
methode bevindt zich in feite op het grensvlak van stand van
de techniek en toekomstige technieken. Daarbij mag momenteel
niet meer verwacht worden dan een haalbare emissiegrens van
100 mg/Nm3. Dit is dus hoger dan de 70 mg/Nm3 die RV '89
aangeeft.
Inbouw van een SNCR Denox in een bestaande installatie is
afhankelijk van het vuurhaard/ketel concept, met name waar het
gaat om het z.g. temperatuurvenster. De mogelijkheid van
inbouw zou per AVI onderzocht moeten worden.

Dioxines/Furanen (PCDD's/PCDF's)
Volgens de laatste inzichten ontstaan de schadelijke dioxines
en furanen via diverse reactieprocessen in de verbrandings-
rookgasreinigingslijn. Metingen aan bestaande installaties
geven tot nu geen duidelijk beeld waaruit definitieve
conclusies getrokken kunnen worden over deze reactieprocessen
en hoe deze volledig voorkomen kunnen worden.
Omdat er geen speciale afscheidingsinsta11aties bestaan voor
het wegvangen van deze schadelijke stoffen, kan de emissie-
waarde alleen beperkt worden d.m.v. een strategie die gericht
is op het voorkomen van het ontstaan van dioxines.
Aangezien dit volgens de huidige stand van de technologie al-
les te maken heeft met het concept van vuurhaard, ketel en
rookgasreiniging zal dit voor bestaande installaties op
onoverkomelijke problemen stuiten.
Voor nieuwe installaties moeten zelfs garanties van fabrikanten
voor de zeer lage grenswaarde zoals vastgelegd in RV '89 met de
grootste terughoudendheid worden beschouwd tot het moment dat
duidelijkheid bestaat over het mechanisme dat leidt tot het
ontstaan van dioxines en de op grond daarvan bewezen relevantie
van in het verbrandingsproces genomen maatregelen.
Een waarde van 1,0 ng/m3 TEQ kan voor nieuwe vuilverbrandings-
installaties als haalbaar worden beschouwd.
Voor bestaande installaties is ook deze waarde een knelpunt.

Steunbranders
Gezien de hoge calorische waarde van het afval vormt het
handhaven van de minimum vuurhaardtemperatuur van 850°C
tijdens normaal bedrijf geen probleem. De grote beschikbaar-

---------------------- .........•••••~
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heid van moderne installaties vraagt slechts enkele keren per
jaar af- en opstoken. De steunbranders blijken in de praktijk
erg kwetsbaar en niet bedrijfszeker omdat ze niet gebruikt
behoeven te worden tijdens normaal bedrijf.
Inbouw van steunbranders in nieuwe installaties is mogelijk, in
bestaande installaties zal dit veelal op technische problemen
stuiten.

Algemene adviezen

Richtlijn Verbranden 1989
Zoals hierboven reeds is aangegeven wordt aanbevolen om de
Richtlijn Verbranden '89 op enige aspecten verder uit te
werken door een onderscheid te maken tussen resultaat verplichte
emissiegrenswaarden en toepassing van middelconvenante toepassing
van nieuwe technieken.
De Richtlijn behoeft ook verdere uitwerking ten aanzien van
daggemiddelde waarden aangevuld met uurgemiddelde en/of
halfuurgemiddelde waarden.
De implementatie van de Richtlijn voorzover dit de hedendaagse
stand van de techniek betreft kan bij bestaande AVI's
belemmerd worden door installatie-specifieke omstandigheden.
De omvang van deze belemmeringen vereist een onderzoek per AVI
waarbij de leverancier van rooster en ketel betrokken dient te
worden om bij eventuele ombouw onverwachte effecten en schades
te voorkomen.
Geadviseerd wordt de Richtlijn te completeren met aanvullende
bepalingen ten aanzien van keuze van meetapperatuur en verwerking
van meetgegevens.

De installaties
Ombouw van de installaties uit de categorie -A-, dus de
installaties die op afzienbare termijn gesloten zullen worden
heeft onrealistisch hoge kosten tot gevolg voor de verwerkings-
kosten per ton afval. Sluiting van deze installaties voor het
moment dat de vervangende capaciteit beschikbaar is heeft een
direct gebrek aan verwerkingscapaciteit in het betreffende
inzame~gebied tot gevolg waar geen alternatieve mogelijkheden voor
aanwezig zijn.

Ombouw volgens de stand van de techniek van de installaties uit de
categorie -B-, dus de installaties die volgens de bestaande
planning ook na 1993 nog geruime tijd in bedrijf zullen zijn, is
over het algemeen mogelijk onder voorbehoud van
installatie-specifieke omstandigheden. Gezien het in veel gevallen
gebrek aan bouwruimte zal uiterst compact gebouwd moeten worden.
Voor de middelgrote installaties zijn de bijkomende kosten voor de
verwerking per ton afval hoog, gemiddeld f. 40.- tot 75.- per ton
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verbrand afval voor een systeem met afvalwaterlozing, indien een
afvalwaterloos systeem gekozen wordt komen hier, afhankelijk van
het gekozen systeem f. 3.- tot f. 15.- bij.

De installaties van de categorie -C-, dus de nieuwe installaties,
alsmede AVI-West (in dit onderzoek als een -B- installatie
beschouwd) zullen vanzelfsprekend het meest vergaand aan de
Richtlijn kunnen beantwoorden.

Het bedrag dat theoretisch gemoeid zou z~Jn met ombouw van
alle bestaande installaties volgens de stand van de techniek
wordt geraamd (zie par 6.5) op f 950 miljoen-directe netto
investering oftewel op f 1.400 miljoen bruto investering.
Indien bovendien overal technieken worden ingebouwd die nog in
ontwikkeling zijn, zoals bv. actief-cokes techniek zou dit de
totale financiêle inspanning tot bijna f 2.000 miljoen verhogen.

2.2.3 Proefinstallaties
Met vaststelling van RV '89 neemt Nederland binnen de EG het
initïatief en het voortouw bij de beperking van emissie van
afvalverbrandingsinstallaties. Dit initiatief zou in feite
ondersteund moeten worden door een geconcentreerde inspanning om
ook de know-how in deze materie met grote voortvarendheid te
ontwikkelen.
Overwogen zou kunnen worden om naast instelling van een landelijke
commissie die de toepassing van nieuwe technieken in producerende
AVI's coördineert, in EG verband een aantal beproevingen van nieuwe
technieken uit te voeren. Dit zou kunnen door het op pilot-plant

.schaal beproeven van nieuwe technieken gekoppeld aan bijvoorbeeld een
verbrandingslijn van nieuwe installaties met de mogelijkheid
lange-duur proeven te doen.

2.2.4 Bufferinstallatie
Gezien de problemen die in kunnen ontstaan ten aanzien van de
verwerkingscapaciteit in NH-Noord maar ook over een langere
reeks van jaren ten aanzien van de landelijke verbrandings-
capacite~, zou onderzocht kunnen worden of AVI-Noord
Amsterdam, in combinaties met overlaadstations en aanvoer over
water na ombouw als bufferinstallatie aangemerkt kan worden.
Een grondige inspectie ten aanzien van de resterende
technische levensduur van deze installatie is dan wel nodig.
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Mogelijkheden bij de AVI's

Categorie -A-

AVI's waarvan reeds besloten is dat deze voor 30 november
1993 zullen worden gesloten of waarvan de sluiting dan op
korte termijn in zicht is.

- VVI-Alkmaar
Zal in elk geval bij inbedrijfstelling van AVI NHN gesloten
worden. Naar verwachting is dit begin 1995, bij vertraging
zou dit medio 1996 kunnen worden.
Op grond van een Kroonbesluit zal de installatie in het
voorjaar 1990 moeten sluiten; van dit besluit is herziening
gevraagd. VVI-Alkmaar is een goede installatie; uitbreiding
van de RGR die voldoet aan RV '89* is in principe mogelijk
echter, gezien de aanstaande sluiting zal dit extreem hoge
kosten per ton verwerkt afval tot gevolg hebben. Een Denox
installatie zal vanwege de voorgenomen sluiting niet over-
wogen behoeven te worden. Verder is waarschijnlijk aan
aanpassing van het bestemmingsplan nodig.
Sluiting voor ingebruikname van AVI NHN heeft direct een
kapaciteitsprobleem in het inzamelgebied van ca. 125.000
ton/jaar tot gevolg.

- VVI-Den Haag
Zal bij inbedrijfstelling van GAVI ZHW gesloten worden.
Naar verwachting is dit begin 1994, bij vertraging zou dit
medio 1995 kunnen worden.
VVI-Den Haag is een goede installatie; uitbreiding van de
RGR die voldoet aan RV '89* is in principe mogelijk echter,
gezien de aanstaande sluiting zal dit extreem hoge kosten
per ton verwerkt afval tot gevolg hebben. Een Denox-instal-
latie zal vanwege de voorgenomen sluiting niet overwogen
behoeven te wo~den.
Sluiting voor ingebruikname van GAVI ZHW heeft direct een
kapaciteitsprobleem in het inzamelgebied van ca. 330.000
ton/jaa~tot gevolg.

- GEVULEI-Leiden
Zal in elk geval bij inbedrijfstelling van GAVI ZHW gesloten
worden. Naar verwachting is dit begin 1994, bij vertraging
zou dit medio 1995 kunnen worden.
Op grond van een Kroonbesluit zal de installatie in het
voorjaar 1990 moeten sluiten; het voornemen bestaat om, als
meer zekerheid bestaat ten aanzien van de realisatie van
GAVI ZHW, van dit besluit herziening te vragen. Uitbreiding
van de RGR die voldoet aan RV '89* is in principe mogelijk
echter, gezien de aanstaande sluiting zal dit extreem hoge
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kosten per ton verwerkt afval tot gevolg hebben. Een Denox-
installatie zal vanwege de voorgenomen sluiting niet
overwogen behoeven te worden.
Sluiting voor ingebruikname van GAVI ZHW heeft direct een
kapaciteitsprobleem in het inzamelgebied van ca. 90.000
ton/jaar tot gevolg.

- AVI Noord-Amsterdam
Zal bij inbedrijfstelling van AVI West Amsterdam gesloten worden.
Volgens de planning is dit per 1 januari 1993. Op dit moment is
er geen aanleiding de haalbaarheid van deze datum te
betwijfelen. Uitbreiding van de RGR is in principe mogelijk
echter, gezien de aanstaande sluiting is dit onwaarschijnlijk
tenzij de installatie gedurende ca. 10 jaar gaat dienen, eerst
als tijdelijke opvangmogelijkheid voor Noord-Holland Noord en
daarna als landelijke opvangmogelijkheid. De resterende
technische levensduur van de installatie dient dan wel onderzocht
te worden

- AVI-Zaanstad
Zal op grond van de bestaande plannen bij inbedrijfstelling
van AVI NHN gesloten worden. Naar verwachting is dit begin
1995, bij vertraging zou dit medio 1996 kunnen worden.
Uitbreiding van de RGR die voldoet aan RV '89* is in
principe mogelijk echter, gezien de aanstaande sluiting zal
dit extreem hoge kosten per ton verwerkt afval tot gevolg
hebben. Een Denox installatie zal vanwege de voorgenomen
sluiting niet overwogen behoeven te worden.
Sluiting voor ingebruikname van AVI NHN heeft direct een
kapaciteitsprobleem in het inzamelgebied van ca. 140.000
~on/jaar tot gevolg.

..

- OLAF-Leeuwarden
Ofschoon nog geen vervangende kapaciteit in de plannning is
opgenomen bestaat het voornemen deze installatie eind 1993
te sluiten.Uitbreiding van de RGR die voldoet aan RV '89* is
in principe mo~ijk echter, gezien de aanstaande sluiting
zal dit extreem hoge kosten per ton verwerkt afval tot
gevolg hebben.
Sluiting voordat vervangende capaciteit gebouwd is heeft
direct een kapaciteitsprobleem in het inzamelgebied van ca.
80.000 ton/jaar tot gevolg.
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Categorie -B-

AVI's die in aanbouw zlJn of die in bedrijf zijn en op grond
van de bestaande plannen ook na 30 november 1993 nog geruime
tijd in bedrijf zullen zijn.

AVI Regio Arnhem
Wordt momenteel uitgerust met een nieuwe rookgasreiniging.
Met enige verdere aanvullende maatregelen en -indien dit in de
nieuwe ketel mogelijk is- een SNCR installatie, kan de
installatie voldoen aan RV '89*, dus onder voorbehoud van de
algemeen geldende knelpunten. Omdat nu ook de verbrandings-
eenheden gemoderniseerd worden, valt te verwachten dat ook de
CO-emissie aan de nieuwe voorwaarden zal voldoen.

- ARN - Nijmegen
Is een jonge moderne installatie en kan zonder probleem met
een rookgasreiniging volgens de laatste stand der techniek
uitgerust worden en daardoor de voorwaarden van RV '89*
vervullen. De mogelijkheid van het inbouwen van een SNCR
installatie in de bestaande ketel dient nog onderzocht te
worden.
Ten aanzien van de geplande uitbreiding met een nieuwe
verbrandingslijn bestaan hier geen problemen, de laatste
stand der techniek kan hier volledig worden toegepast.

- AVI - Roosendaal
In theorie is de bouw van een rookgasreiniging volgens het
modelconcept voor deze zeer kleine installatie mogelijk,
echter toepassing van de moderne rookgasreinigingstechniek
op deze schaal is niet realistisch.
Bovendien operereert de installatie onder commerciele
voorwaarden die verdere investeringen economisch niet mogelijk
maken.

- AVR - Rijnmon~
Is waarschijnlijk de grootste afvalverbrandingsinstallatie ter
wereld. De bouw van een RGR die voldoet aan RV '89* is technisch
mogelijk en wordt momenteel voorbereid.
Door het concept van de aanwezige verbrandingsruimte zal echter
waarschijnlijk niet voldaan kunnen worden aan de voorwaarde
2 sec./ 850°C van RV '89. De inbouw in een later stadium van
een Denox installatie moet in overleg met de ketelleverancier
onderzocht worden. Bij deze installatie zouden, in het kader van
toepassing van nieuwe technieken de SCR en SNCR methodes naast
elkaar uitgevoerd kunnen worden.
Aangezien het hier om een volbelaste installatie met 6 lijnen
gaat zal de bouw gefaseerd moeten worden uitgevoerd hetgeen een
lange ombouwperiode betekent.
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- GEVUDO - Dordrecht
Hier is een zeer moderne rookgasreiniging in aanbouw die in
feite verder gaat dan de stand van de techniek. Door de
leverancier zijn voorstellen gedaan voor aanvullingen waardoor
de RGR voldoet aan RV '89* De mogelijkheid van het inbouwen
van een SNCR installatie in de bestaande ketel dient nog
onderzocht te worden.

- ROTEB - Rotterdam
Er is weinig plaatsruimte beschikbaar, maar in prLcLpe is
het mogelijk een RGR te bouwen waaTmee de installatie
voldoet aan RV '89* De mogelijkheid van het inbouwen van een
SNCR installatie in de bestaande ketel dient nog onderzocht
te worden.

- AVI West - Amsterdam
Is in dit onderzoek beschouwd als een Categorie Binstallatie.
De reden hiervan is, dat reeds voor de vaststelling van de
RV '89 het concept van de installatie was vastgelegd door
kontrakten met leveranciers voor de belangrijkste komponenten.
AVI West bevindt zich in de engineeringsfase; de uitvoering
zal begin maart 1990 starten. In het ontwerp is volgens de
laatste stand der techniek met bovendien een SNCR installatie
waarmee tot eind 1997 langeduurproeven zullen worden gedaan.

Cate~orie -C-

Nieuwe AVI's die op grond van de huidige plannen voor
30 november 1993 in bedrijf zullen gaan of dan in aanbouw
zullen zijn.

GAVI - ZHW. Zoetermeer!Ypenbur~'
De RV '89 is vastgesteld op ongeveer hetzelfde moment dat
van consortia aanbiedingen werden ontvangen op basis van
eerder (TA-L~t '86) vastgestelde emissiewaarden. Nieuwe
aanbiedingen waarbij de aanbieders geheel naar eigen inzicht
de RV '89 hebben kunnen verwerken zijn inmiddels ontvangen.
Uit vergelijking van de offertes en de voorgestelde garanties
kan een interessant beeld ontstaan over de mogelijkheden die de
leveranciers zien en wat de extra investeringen ten opzichte van
TA-Luft '86 zijn.

- AVI NHN - Alkmaar
Met het ontwerp voor deze installatie zal begin 1990 begonnen
worden. De meest recente stand van de techniek kan dan zonder
bezwaren worden toegepast.


