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1.

DE STAÀT DER NEDERLANDEN,

ffikshuisvesting,

Ordening en Milieubeheer

2.

v.
JVEN, @

De naamloze vennootschap
TEITS -PRODUKTIEBEDRI

te dezen vertegenwoordigd
nuimteri5xó
N.

.

SÀMENWERKENDE

ELEKTRICI-

ffi
mede namens de individuele

elektrj-citeitsproduktiebedrijven zoal-s blijkt uit de volmachten die aan dit
convenant zijn gehecht.
3.

DE PROVINCIE

4.

DE PROVINCIE FRIESLAND

5.

DE PROVINCIE

6.

DE PROVINCIE OVERIJSSEL

7.

DE PROVINCIE GELDERLAND

8.

DE PROVINCIE FLEVOLÀND

9.

DE PROVINCIE UTRECHT

GRONINGEN

DRENTE

10. DE PROVINCIE

NOORD-HOLLÀND

11. DE PROVINCIE

ZUID-HOLLAND

L2. DE PROVINCIE

ZEELAND

].3.
L4.

DE PROVINCIE NOORD-BRÀBANT

en

DE PROVINCIE LIMBURG

al-l-e vertegenwoordigd door de heer C.J. Korver, voorzitter
van het curatorium van het Interprovinciaal overleg, daartoe blijkens de volmachten die aan dit convenant zijn
gehecht, gemachtigd.
NÀ TE HEBBEN

OVERWOGEN:

dat de ernst van de problematiek van de verzuring,
zoals onder neer blijkt uit de Notitie tussentijdse
evaluatie verzuring d.d. 23 december 1987 (kamerstukken
II , L987/L988, 18225, nr.22) en het Bestrij dingspl an
verzuring d.d. 20 juli f989 (kamerstukken II, 19BBl1989, L8225, nr. 31) noopt tot vergaande bestrijding
van de uit$rorp van verzurende stoffen, genoemd in
deze beide stukken, zodat op langere termijn een
bl-ijkens die stukken toelaatbaar niveau van zure
depositie $rordt bereikt,
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dat dat toelaatbare niveau nog niet in het jaar 2OOO
kan worden bereikt, maar dat een aanzienlijk. deel
van de weg naar het einddoel kan zijn afgelegd a1s
elke doelgroep en het buitenland, genoemd in de hiervoor aangegeven stukken, zijn bijdrage levert,
dat sedert de inwerkingtreding van het Besl-uit emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de luchtverontreiniging, Stb. 1987, 164, de technische mogeLijkheden
om de uitworp van SO2 en NOx te beperken, verbeterd
zíjn,
dat een wijziging van het Besluit emissie*eisen stookinstall-aties Wet inzake de luchtverontreiniging voorbereid zal worden teneinde de verdergaande beperking van
de verzurende emissie een wettelijke basis te geven,
dat het evenwel gewenst en mogelijk is op kortere
termijn anderszins duidelijkheid te scheppen over de
bijdrage van een van de doelgroepen aan die verder
gaande beperking,

dat Sep en de individuele elektriciteitsproduktiebedrijven een belangrijke bijdrage willen leveren aan de
noodzakelijk verdergaande bestrijding van de uitworp
van So2 en Nox, en de i"ndividuele elektriciteitsproduktiebedrijven verklaard hebben bereid en in staat te
zijn die bijdrage te leveren,
dat in het bijzonder door bestrij dingsmaatregelen de
SO2-emissie van de elektrici tei t sproduktiebedri j ven
sedert 1980 aanmerkelijk is verminderd en de NOxemissj,e in diezel-fde periode vrijwel op hetzelfde
niveau is gebleven.
dat bij èen ontwikkeling van het electriciteitsverbruik
als aangegeven in het Electriciteitsplan 1989-1998,
de uitvoering van Cat plan za]- Ieiden tot verdere
verlaging van de SO2-emissie en een verlaging van de
Nox-emissie, terwijl ver$racht wordt dat de resultaten
van een uitvoerig programma van onderzoek, ontÍrikkeling
en demonstratie, uit te voeren door de elektriciteitsproduktiebedrij ven, tot een verdere verlaging van de
Nox-emissie zal leiden,
dat op basis van de notitie Enkele hoofdlljnen van
het energiebeleid nader bezien (kamerstukken II.
1988/1989, 21O6L, nr. 1) aan Sep voor het electriciteitsplan 1991-2OO0 de mogeliikheid wordt geboden om
naast kolen - nieuwe gaseenheden te bouwen,

-

-

-

dat weliswaar de energie-opwekking verspreid over het
land plaatsvindt, maar de besluiten over de brandstofinzet bij de produktiemiddelen en de inzet van die
middel-en door Sep worden genomen,
dat het voor de bestrijding van de verzuring vooral
van belang is de totale emissie van verzurende componenten in Nederland te verminderen,
dat het daarom in de rede ligt afspraken te maken
over een door de elektriciteitsproduktiebedrij ven
gezamenlj-jk te bereiken emissieniveau voor SO2 en NOx,
dat met het vastleggen van emissiepfafonds voor SO2
en NOx, te bereiken in 2OOO. op een niveau dat aanmerkelijk lager ligt dan het niveau dat berej-kt wordt
a1s uitsluitend toepassing wordt gegeven aan het
Besluit emissie-eisen stookinstal-.Lat.ies Wet inzake de
luchtverontrej-niging, een belangrijke bijdrage aan de
reductie van de uitworp van die stoffen in Neder.l-and
door de elektriciteitsproduktiebedrij ven in de periode
tot 2OOO kan worden geleverd,
dat het vastleggen van die emissieplafonds Sep de rnogelijkheid biedt om binnen de grenzen van het Besluit
emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de luchtverontreinigi"ng op meer kostenef fectieve wijze de emissies
te laten reduceren dan in het geva] voor categorieën
van installaties op dezelfde tijdstippen dezelfde
emissie-eisen zouden worden ingevoerd,

dat het ter verwezenlij kj-ng van de hiervoor genoemde
doefstellingen noodzakelijk is dat betrokken partijen
met elkaar afspraken maken,
gelet op het Elektricj-teitsplan 1989-1998. de notitie Enkefe
hoofdlijnen van het energiebeleid nader bezien. de Notitie
tussentijdse evaluatie verzuringsbeleid en het Bestrijdingsplan verzur.ing
-

KO}íEN OVEREEN:

DEFINITI

ES

Àrtikel 1: begrippen
In dit convènant vrordt verstaan onder:
de Staat: de Staat der Nederlanden en zijn organen,
waaraan wetgevende of bestuurlij ke bevoegdheden zij n
toegekend

)

Sep: de naamloze vennootschap N.V.
elektr icite i t s -produkt iebedri j ven

Samenwerkende
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3.

elektriciteitsproduktiebedrij f i N.V. EPz, N.V. EPON,
N.V. EZH en N.V. UNÀ
de provincie: ieder der provincies en hun organen,
waaraan wetgevende of bestuurlijke bevoegdheden zijn
toegekend

5.

de Wet: de wet inzake de luchtverontreiniging, (Stb.
l-98r,, 411)

6.

het Besluit: hèt Bèsluit emissie-eisen stookinstall-aties Wet inzake de luchtverontreiniging, Stb. 1987,
3.64

7.

vergunning: een vergunning als bedoeld in artikef 20,
eerste Iid van de wet.

II

DOELSTELLING

Àrtikel 2: emissieplafonds
De jaarlijkse uj,tworp van zwaveldioxyde (SO2) en stikstofoxyden (NOx) afkomstig van stookinstall-aties van elektriciteitsproduktiebedrij ven in Nederl-and wordt uiterlijk in
2OO0 beperkt tot 18 niljoen kg SO2 en 30 miljoen kg NOx
per j aar.
Àrtikèl 3:

warmte

Voor de vermindering van stikstofoxiden, die gerealiseerd
wordt na het sluiten van het convenant a1s gevolg van door
Sep geleverde warmte j-n hèt kader van de uitvoering van
het warmteplan van Sep. wordt uitgaande van l-250 MWe, de in
artikel 2 vastgestelde emissiedoel stelling voor Nox verhoogd
met ten hoogste 5 miljoen kg. Indien uiteindelijk beoogd
wordt uit een eenheid slechts voor een gedeelte nuttige
warmte te leveren, wordt de doelstel-ling slechts voor een
evenredig deel verhoogd.

Artikel 4: storingsregel ing
1. De waarde van SO2 genoemd in artikel 2 wordt verhoogd
met een hoeveelheid van 4 milioen kg om ruimte te
bieden voor de uit$rorp van SO2 uit kolencentrales
wanneer de rookgasontzwavel ingsinstal latie ls gestoord
en de centrale binnen de wettelijke regeling in bedrijf
blij ft.
2. Indien de SO2-uitworp ten gevolge van storingen van
rookgasontzwavelingsinstallaties de gecorrigeerde
plafondwaarde overtreft. wordt aan Sep toegestaan om
de gecorrigeerde plafondwaarde ten hoogste eenmaal
per drie jaar met ten hoogste 3 miljoen kg te over-

schrij den.

III Verplichtingen van de Staat
Àrtikel 5: regelgeving
De minÍster van Vol-kshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer zal bij de in het Bestrij dingsplan verzuring
aangekondigde herziening van het Besluit emissie-eisen
stookinsta.l-laties Wet inzake de luchtverontreiniging, die
nodig is ter uitvoering van dat plan, op de vofgende wijze
rekening houden met de in het kader van dit convenant
gemaakte afspraken.

1.

Voor bestaande stookinstal-laties toebehorend aan een
èlektriciteitsproduktiebedrijf zullen de emissie-eisen
niet worden aangescherpt.

2.

Voor stookinstallaties toebehorend aan een el-ektriciteitsproduktiebedrij f, anders dan bedoeld onder l-,
worden de emissie-eisen gewijzigd a]-s hieronder is
aangegeven

a.

.

kolenstook
SO2: 2O0 mg/m3, indien vergunning is verleend

na

1- 1- 19 90;

NOx: 400 mg/m3, indien vergunning is verleend
voor 1-1-l-989;
300 mg/m3, indien vergunning is verleend j-n
l-989;

ng/m3, indien vergunning is verleend
of na 1-1-1990.
b. oliestook
SO2: 200 mg/m3,
NOx: dezelfde eisen zullen worden gesteld als
voor overeenkomstige instal]aties in de
. industr.ie c. gasstook en gasturbine- instal laties
dezelfde eisen zullen worden gestefd afs voor
overeenkomstige installaties in de industrie.
verplichtingen SEP
2OO

Iv

op

§ 1: inspanningsverpl i cht ing
Àrtikel 6: maatregelen
1. Sep en de elektriciteitsproduktiebedrij ven dragen er
zorg voor de emissie van SO2 en NOx met inachtneming
van een redelijke kosteneffectj.viteit, zoveel mogeliik
te beperken door onder meer
a. bij stookinstal laties, waar ontzwaveling als
bedoeld in artikel 11, tweede lid onderscheiden-
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b.

c.

Ij-jk artikel 15, tweede 1id van het Besluit
pl,aatsvindt, zwavelarme kolen te gebruiken en
het ontzwavelingsrendement te optimaliseren,
bij stookinstallaties, waarvoor een eerste vergunning is verleend na 1 januari 1989 doch voor
ondertekening van dit convenant, zodanige maatregelenen te nemen, dat bij kolengestookte ketels
een waarde van 2OO mglm3 NOx zo dicht mogelijk
benaderd wordt, herlej-d op rookgas met een volume
aan zuurstof van 6E.
bij stookinstallaties, waarvoor een eerste vergunning r,rordt verleend na ondertekening van dit
convenant, zodanige maatregelen te nemen, dat
bij kolengestookte ketels ten hoogste 200 mg
per m3 SO2 en ten hoogste 200 mg per m3 NOx
bereikt wordt, herleid op rookgas met ee.n
volume aan zuurstof van 6E
bij gasgestookte ketels een zo laag mogelijke
waarde. doch ten hoogste J.OO ng NOx per m3
wordt berej,kt herleid'rraar rookgas met een
volume aan zuurstof van 38, en
bij gasturbine- instal laties een waarde
bereikt wordt van 65 g/CJ, geldend voor
normaal droog rookgas.

eÍ zorg voor dat in 1994 de emissie van
ten hoogste 3O miljoen kg en de emissj.e van NOx
ten hoogste 55 miljoen kg bedraagt.
3. Sep tracht storingen in de voorzieningen van rookgasontzwavel-ing zoveel mogelijk te voorkomen.
4. Sep verpticht zich een Poofs elektrici teitsbedri j f in
staat te stellen een kolengestookte eenheid in Polen
van een rookgasontzwavef ingsinrichting te voorzien.
§ 2 plan van aanpak
Artikel 7: termijn van vaststelling en inhoud
1. Sep stelt binnen zes maanden na ondertekening van dit
convenant een plan van aanpak op voor de peri-ode tot
2000 ter uitvoering van de doelstelling, genoend in
artikel 2 en zíj legt het ter toetsing voor aan de
commissie, bedoeld in artikel 14.
2.
Het plan van aanpak bevat:
a. een opgave van de stookinstal I aties als bedoeld
i-n artikel- 2, waarop dit convenant betrekking
heeft,
b. voor efke stookinstallatie waarbij bestriidingsmaatregelen v/orden voorzien, de voor de uitvoering
2.

Sep draagt
SO2
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C.

d.

van het bepaalde in artikel 15 noodzakelijke
informatie over de geldende So2 en Nox-emj-ssj,eeisen ingevolge het Besluit en - a.Ls deze strenger
zijn - ook de eisen ingevolge de vigerende vergunning,
voor de overige stookinstaLlaties, het totale
jaarlijkse emissieniveau,
een overzicht van de fasering van de emissievermi"ndering, de nu voorziene maatregelen ter
bestrijding van de emissie van SO2 en NOx met
tijdstippen voor de verwachte invoering en de
daarbij verwachte emissienj-veaus.
Bij de keuze van de bestrij dingsmaatregelen wordt
een evenwichtige regionale verdeling nagestreefd,
voor elke stookinstallatie, waarvoor definitief
een of meerdere bestrij dingsmaatregelen zijn
vastgesteld, de resulterende emissieniveaus,
zijnde de waarden die met inachtneming van de
toepasseli,jke bepalingen inzake het meten zuJ-Ien
worden nagekomen, alsmede de-. j aargemiddelde
verwachtingswaarden inclusief de emissie tijdens

perioden van storingen.

Artikel 8: Aanpassing en wijziging
1. zijn de technische problemen afs bedoeld in artikel
11, tweede l-id, van dien aard. dat er bij SEP gerede
twijfel bestaat over het bereiken van de emissieplafonds, genoemd in artikel 2, dan past zij het plan
van aanpak aan.

2.

Sep kan om redenen van kosteneffectiviteit het plan
van aanpak wijzigen indien zij van oordeel is dat
nieuwe technj-sche mogelijkheden haar daartoe aanleiding
geven.

§ 3 uitvoering plan van aanpak
Arti,kel 9: verantwoordel i j kheid
Sep is verantwoordelij k voor het realiseren van de emissiedoelstellingen genoemd in artikel 2 en voor de uitvoering
van het plan van aanpak.
Àrtikel 10: individuele eI ektrici tei t sproduktiebedri j ven
1. De elektriciteitsproduktiebedrij ven nemen de So2 en
NOx-waarden die blijkens artikel 7, sub e deel uit
maken van het plan van aanpak, op in een melding a1s
bedoeld in artikel 17 Vergunningenbesluit inrichtingen
Luchtverontreiniging. danwel in een aanvraag voor een
vergunning danwel in een aanvraag voor een wijziging
van een vergunning.
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2.

Elk elektriciteitsproduktiebedrij f brengt voor 1 maart
van .ieder jaar verslag uít aan Sep en aan het College
van Gedeputeerde Staten dat vergunning heeft verl-eend
over de naleving van de normen, opgenomen in het
Besluit, en de ingevolge de vergunning gel-dende voorschriften met betrekking tot de èmj,ssie van SO2 en
NOx, alsmede over de feitelijke uitworp van SO2 en
NOx van zijn stookinstallaties gelet op hetgeen met
betrekking tot die stookj.nstal laties is opgenomen i.n
het plan van aanpak als bedoel,d in artikel 7.

3.

Sep bevordert

4.

dat al,s de uitworp van een stookinstal-Iatie continu vrordt gemeten. de afzonderlijke massa van
de dagelijkse emissies vastgesteld wordt op bas.is van
het berekende debiet van de rookgassen en wordt opgeteld bij de hoeveè1heid, die in de voorafgaande dagen
van het kalenderjaar is uitgeworpen.
Sep bevordert dat al-s de uitworp van een stookinstallatie niet continu gemeten $rordt, 'de massahoeveel-heid
van de in een kalenderjaar uitgeworpen massahoeveelhèden SO2 en NOx berekend worden.

Artikel 11: verslag
1. SEP brengt in e1k jaar waarvan het jaartal even is,
verslag uit aan de commissie als bedoeld in artikel
14 over de uitvoering van het convenant, het plan van
aanpak en de voornemens voor bestrijding van de emissie
van SO2 en NOx in de resterende periode tot 2000.
2. Indien zich in de verslagperiode technische problemen
voordoen, maakt SEP daarvan melding in haar verslag.
Verplichtingen van de provincies
V
Artikel 12: uitoefening bevoegdheden
1. De provincie zal haar bevoegdheden tot het vaststellen
van emissie eisen voor SO2 en NOx uitoefenen overeenkomstig het bepaalde in dit convenant en het plan van
aanpak .

provincie is niet gebonden aan het bepaalde in lid
1 indien:

De
a.

b.

ingebreke
een elektriciteitsproduktiebedrijf
blijft het bepaalde in artikel 10 uit te voeren;
dat noodzakelijk is voor de inachtneming van
J-uchtkwaliteitseisen, op grond van artikel- 2 van
de Wet vastgestel,d anders dan met het oog op de
bestrijding van de verzuring.

-

l-1"

-

In deze gevallen kan de provincie voor een
stookinstallatie een emissieplafond voorschrijven.
Artikel 13: rapportage
De provj-ncie zendt een afschrift van het verslag a1s
bedoeld in artikel 10, lid 2 aan de regj-onaal inspecteur.
vI De commissie
§ 1 samenstelling
Àrtikel 14: de commissie
1. Er is een commÍssie, die uit zes l-eden bestaat,
waarvan er twee worden aangewezen door de Minister
van Volkshuisvesting. Ruimtelijkè Ordening en
Milieubeheer. twee door Sep en t$ree door de provincies,
De minister van VROM wijst de voorzitter aan.
2.

minister van Economische zaken kan de
vergaderingen van de commissie door een rlraarnemer
De

laten bij wonen.
§ 2 toetsing plan van aanpak en wijzigingen van dat plan
Àrtikel 15: criteria voor toetsing
De commissie stemt met het plan van aanpak in als het niet
in strijd is met de j-n artikel 2 genoemde emissieplafonds.
de in artikel 6 opgesomde inspanningsverplichtingen, het
Besluit of de voorschriften met betrekking tot emissie van
So2 en Nox in vergunningen, die ingevolge de wet ziin
verleend

.

Àrtikel 16: afwijzing plan van aanpak
1. Indien de commissie tot het oordeel komt, dat het
plan van aanpak in strijd is met een of meer van de
in artiket 15 genoemde criteria, brengt zii Sep
daarvan op de hoogte onder opgave van redenen.

2.
3.

Verenigt Sep zich met het oordeel van de commissie,
dan past zij het plan van aanpak aan en legt het
opnieuw ter beoordelj,ng aan de commissie voor.
wijst Sep het oordee]- van de commissie af, dan treedt
zij in overleg met de andere partiien teneinde te
voorzien in de situatie. die dan is ontstaan nadat de
commissie de partijen over haar bevindingen heeft
geÍnformeerd.
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Àrtikel 17: erijziging van het plan van aanpak
De artikelen 15 en 16 zijn overeenkomstig van toepassing
indien het plan van aanpak wordt gewijzigd nadat de commissie zich met het plan heeft verenigd.
§ 3 Àdvisering
Artikel 18: Adviezen
1. De commissie kan adviseren over hetgeen met het oog
op de uitvoering van het convenant in een aanvraag
voor een vergunning danwel voor een wijziging van een
vergunning, of in een melding met betrekking tot de
emissie van SO2 of NOx kan worden opgenomen.
2. De commissie kan aan de provincie advies uitbrengen
over hetgeen met het oog op de uitvoering van dit
convenant in vergunni-ngvoorschri ften met betrekking
tot de emissie van SO2 of NOx kan. worden opgenomen.
§ 4 Toetsing verslag
Artikel 19: toets ingscriterium
Dè commj"ssie toetst het verslag aIs bedoeld in artikel l-laan het pfan van aanpak. zj.j gaat daarbij na of de uitvoering van de maatregelen volgens het plan verloopt.en of
het bereiken van de doelstelling, bedoeld in artikeJ- 2,
redelijkerwijs mogelijk is.
vII 9Jijziging en beëindiging
Artikel 20: wij ziging
1. Indien zich onvoorziene, substantiële ontwj.kkelingen
in het milieu voordoen. veroorzaakt door de emi-ssie
van SO2 en NOx, treden partijen met elkaar in overleg
om te bezien in hoeverre de inhoud van dit convenant
aanpassing behoeft.

2.

Bij dat overleg zulLen de technische ontwikkelingen,
die zich hebben voorgedaan, mede in ogenschou$, worden
genomen

3.

.

in artikel 2 genoemde plafonds worden gewijzigd
indien de import van of de vraag naar elektriciteit
waarin door Sep en de elektriciteitsproduktiebedrij ven
moet worden voorzien, substantieel afwijkt van de
planning in het Elektriciteitsplan 1989-1998. De
wijziging vindt plaats aan de hand van de stand der
techniek op dat moment en de keuze voor brandstofinzet'
De
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Àrtikel 21: beëindiging
Indien het overleg als bedoeld in artikel 16, 1id 3 of het
overleg afs bedoefd in artike] 20, Ieden 1 en 3 niet tot
overeenstemming leidt, of indien uit een verslag als bedoeld
in artikel 11 blijkt dat de emissièpLafonds redelijkerwiJze
niet bereikt kunnen worden, kunnen partijen het convenant
opzeggen.

VIII Overige onderwerpen
Artikel 22: evaluatie en voortzetting
1,. Partijen komen overeen de uitvoering van dit convenant
te evalueren in 1994 en 1998.
2. Partijen komen overeen na de evaluatie in 1994 en
1998 afspraken te maken over de maatregelen ter bestrijding van de emissie van So2 en Nox na 2000 door
aanvulling e'r:/of vtíjziging van dt-t convenant. Daarbij
za1 rekening worden gehouden met de ( r^retenschappeli j ke )
ontwikkeling met betrekki,ng tot de kennis over de
oorzaken van de verzuring en de bestrlj dingstechnieken,
de bijdrage aan de vermindering van de verzurende
emissies door andere doelgroepen j"n Nederland en de
vermindering van de emissies in het buitenland.
Artikel 23: milieuzorg
1. SEP is bereid met de indivj-dueIe electriciteitsproducttebedrijven een milieuzorgsysteem op te zetten, dat
een goed milieubeheer door de elektriciteitsproduktiebedrijven waarborgt, de naleving van bij of krachtens
de wetten ter bescherming van het miLj.eu gestelde
2.

voorschrj.ften daaronder begrepen, alsmede de verslaglegging daarover.
De beschrijving van het mi lieuzorgsysteem voor So2 en
Nox wordt aan het pfan van aanpak aIs bedoeld in
artikel 7 toegevoegd.
De uitbreiding van het systeem voor overige milieuaangelegenheden geschiedt zo spoedig mogeLiik.

Àldus overeengekomen en getekend in drievoud te rs-Gravenhage op dinsdag 12 juni 199O.
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