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1 	Inleiding 

Op 12 juni 1990 hebben de Staat der Nederlanden en de 
provincies met Sep een convenant gesloten over de 
bestrijding van SO2  en NOS,  waarbij Sep mede namens de 
individuele elektriciteitsproduktiebedrijven de over-
eenkomst ondertekend heeft. 
Te zamen met de elektriciteitsproduktiebedrijven EPON, 
UNA, EZH en EPZ zijn plannen ontwikkeld om de uitworp 
van SO2 en NOx conform de in het convenant vermelde 
streefwaarden voor 1994 en 2000 te verminderen. 
Uit een groot aantal ingediende voorstellen is in 
eerste instantie een voorselectie gemaakt. De aldus 
overblijvende plannen zijn nader uitgewerkt en in het 
thans voorliggende Plan van aanpak beschreven. 
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de betrokken 
installaties. In beginsel is dit overzicht gelijk aan 
de lijst van het produktievermogen uit het E-plan 
1991-2000, met dien verstande dat centrales die niet 
met fossiele brandstoffen worden gestookt en/of in het 
buitenland zijn opgesteld, hieruit verwijderd zijn. 
Het overzicht van betrokken installaties zal in de 
toekomst worden aangepast op grond van besluiten die 
leiden tot wijziging van de lijst van het produktie-
vermogen. 

2 	Toetsingskader 

Het Plan van aanpak zal ertoe moeten leiden dat de 
uitworp van zwaveldioxide (SO2) en van stikstofoxiden 
(NOx), afkomstig van stookinstallaties van elektrici-
teitsproduktiebedrijven in Nederland, uiterlijk in 
2000 beperkt wordt tot 18 mln kg SO2  en 30 mln kg NOs  
per jaar. 
Het emissieplafond voor SO2  wordt verhoogd met 4 min 
kg per jaar om ruimte te bieden voor de S02-uitworp 
uit centrales wanneer de rookgasontzwavelingsinstalla-
tie gestoord is en de centrale binnen de wettelijke 
regeling in bedrijf blijft. Ten hoogste éénmaal per 3 
jaar mag de aldus gecorrigeerde plafondwaarde met ten 
hoogste 3 mln kg worden overschreden. 
Het uitworpplafond voor NOx  mag worden verhoogd als 
gevolg van geleverde warmte in het kader van de uit-
voering van het warmteplan van Sep. Uitgaande van 
1250 MWe bedraagt deze verhoging ten hoogste 5 mln kg. 
Indien uiteindelijk beoogd wordt slechts voor een 
gedeelte nuttige warmte te leveren, wordt het emissie-
plafond met een evenredig deel van 5 mln kg NOx  ver-
hoogd. 
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Als interim-doelstelling is geformuleerd dat de uit-
worp van SO2  in 1994 niet meer mag bedragen dan 30 mln 
kg, de uitworp van NO x  ten hoogste 55 mln kg. 

Alle bestaande installaties dienen voorts te voldoen 
aan de vigerende uitworpeisen zoals deze zijn beschre-
ven in de individuele vergunningen, danwel in het 
Besluit emissie-eisen Stookinstallaties Wet inzake de 
Luchtverontreiniging van 10 april 1987. 

Voor kolengestookte installaties waarvoor vergunning 
is verleend in 1989 geldt een N0x-uitworpeis van 
300 mg/mg. 

Voor installaties waarvoor een eerste vergunning wordt 
verleend na 90-06-12 gelden de volgende uitworpeisen: 

mg/m3  bij 6% 02  
mg/m9  bij 6% 02  
mg/m9  bij 3% 02  

kolengestookte ketels 

gasgestookte ketels 
gasturbine-installaties  

S02-concentratie 5 200 
NOx-concentratie 5 200 
NOx-concentratie 5 100 
NOx-uitworp 5 65 g/GJ 

Voorts wordt bij de keuze van de bestrijdingsmaatrege-
len een evenwichtige regionale verdeling nagestreefd. 
In het bijzonder wordt daarbij de slechte toestand in 
het zuid-oostelijk gedeelte van het land, dat het 
meest door verzuring is getroffen, in acht genomen. 

Tenslotte is overeengekomen dat Sep een Pools elektri-
citeitsbedrijf in staat zal stellen om een kolenge-
stookte eenheid in Polen van een rookgasontzwavelings-
installatie te voorzien. 

3 	Emissieplafonds  

Het S02-emissieplafond in het jaar 2000 bedraagt 18 
mln kg en mag worden verhoogd met 4 mln kg om ruimte 
te bieden voor de S02-uitworp van kolencentrales 
wanneer de rookgasontzwavelingsinstallatie gestoord is 
en de centrale binnen de wettelijke regeling in be-
drijf blijft. Volgens deze wettelijke regeling is het 
toegestaan out ten hoogste gedurende 240 uur per jaar, 
met een maximum van 72 uur per geval aldus bedrijf te 
voeren. 
Op deze wijze wordt het effectieve emissieplafond in 
het jaar 2000: 22 mln kg SO2. Dit zal in de navol-
gende beschouwingen gehanteerd worden. 
Bij een opgesteld vermogen van de kolencentrales van 
circa 4500  MW  zal de S02-uitworp tijdens storingen 
maximaal 7 mln kg kunnen -bedragen. Gelet op het feit 
dat de additionele 3 mln kg SO2  slechts  lx  per 3 jaar 
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geëmitteerd mag worden, zal deze niet in het Plan van 
aanpak worden opgenomen, maar als reserve gehanteerd 
worden. 

De bouw van een rookgasontzwavelingsinstallatie in 
Polen komt niet in de plaats van maatregelen in Neder-
land en heeft derhalve geen invloed op de hoogte van 
het emissieplafond. 
Voor de goede orde zij gemeld dat met de  Polish Power  
Grid Co te Warschau overleg gevoerd wordt over de 
financiering van rookgasontzwaveling in de Centrale 
Belchatow. 

In het E-plan 1991-2000 is besloten tot realisatie van 
vijf warmte/kracht-eenheden van 250  MW.  Aan deze 
besluiten is eerder de voorwaarde verbonden dat rede-
lijkerwijze vaststaat dat inderdaad bij elk van deze 
projecten een warmte-afzet tot ontwikkeling zal worden 
gebracht. Mocht dit niet realiseerbaar blijken en moet 
bij de verdere uitwerking van het warmteplan blijken 
dat er andere projecten mogelijk zijn, waarbij dat wel 
het geval is, dan zal daaraan alsnog de voorkeur 
worden gegeven. Hierover zal in de loop van 1991 een 
duidelijk beeld worden verkregen. Dan zal ook nader 
worden vastgesteld welke eenheden op welk tijdstip in 
bedrijf zullen komen. 

De voorbereidingen voor het Warmteplan zijn in volle 
gang. De elektriciteitsproduktiebedrijven trachten bij 
de ontwikkeling van de projecten zoveel mogelijk samen 
te werken met de betreffende distributiebedrijven, de 
provincie en de gemeente(n). Overleg vindt plaats met 
potentiële warmte-afnemers en diverse studies worden 
verricht. De in het E-plan 1991-2000 onder voorwaarden 
genoemde besluiten voor vijf eenheden (Gelderland, 
Lage Weide,  Diemen,  Galileïstraat, Amer/Donge) zijn in 
ontwikkeling. Daarnaast zijn ook bij andere projecten 
goede vorderingen te melden. Dit betreft bijvoorbeeld 
Almere en Moerdijk. Gelet op deze ontwikkelingen zal 
in de navolgende beschouwingen ervan uitgegaan worden 
dat het Warmteplan gerealiseerd zal worden, en zal als 
NOx-emissieplafond voor het jaar 2000 35 mln kg worden 
aangehouden. 

4 	Opzet van het Plan van aanpak 

De verwachtingen terzake van de ontwikkeling van de 
SO2

-uitworp zijn in het E-plan 1991-2000 beschreven en 
luiden als volgt: 



1994 /1995 
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ja.p.r 1991 1992 1993 
10u  kg SO2  54 45 43 

jar  1996 1997 1998 
10u  kg SO2  32 31 33 

Geconcludeerd wordt dat het huidige beleid toereikend 
is om de doelstelling van 30 mln kg voor 1994 te 
halen. Voor de navolgende jaren t/m 2000 is een ver-
dergaande reductie nodig van circa 4 mln kg S02/a. 
Deze aanvullende bestrijding wordt haalbaar geacht 
binnen de mogelijkheden van de bestaande en reeds 
geplande voorzieningen en zal worden nagestreefd door 
optimalisatie van de bestaande respectievelijk reeds 
geplande voorzieningen. Dit wordt beschreven in hoofd-
stuk 5. 

De verwachtingen terzake van de ontwikkeling van de 
NOx-uitworp zijn in bijlage 2 beschreven en luiden als 
volgt: 

jar 	 1991 	1992 	1993 	1994  / 1995 
le kg NOx 	68,9 	68,5 	65,4 	59,6 	59,4 3' 
jar 	 1996 1997 1998 1999 2000 ,--. 
10g  kg NO 	56,1 	54,5 	54,0 	53,3 	52,3  

Daaruit blijkt dat in het jaar 1994 een aanvullende 
bestrijding nodig is van 4,6 mln kg om het NO -emis-
sieplafond van 55 mln kg te halen en in het jaar 2000 
17,3 mln kg om het emissieplafond van 35 mln kg te 
bereiken. De wijze waarop dit gerealiseerd zal worden 
is beschreven in hoofdstuk 6. 

S02-bestrijdingsprogramma  

De S02-uitworp van de Nederlandse elektriciteitspro-
duktiebedrijven bedroeg in 1989 41 mln kg (bijlage 3). 
In de komende jaren zal de S02-uitworp afnemen door 
het buiten bedrijf stellen van de bestaande kolencen-
trales, die niet voorzien zijn van rookgasontzwave-
ling. Dit zijn Gelderland 12,  Amer  41 en 51 alsmede 
Maascentrale 4 en 5. Hiertegenover staat de inbedrijf-
stelling van de nieuwe kolencentrales  Amer  91 en 
Hemweg 8 welke voorzien zijn van rookgasontzwaveling. 
Zoals reeds in hoofdstuk 4 is uiteengezet zal in 1994 
het overeengekomen emissieplafond van 30 mln kg gerea-
liseerd worden. 
In het jaar 2000 is Maascentrale 6 buiten bedrijf 
gesteld en zullen alle kolencentrales voorzien zijn 
van rookgasontzwaveling. Dit betreft de bestaande 
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eenheden Gelderland 13, Maasvlakte 1 en 2, Borssele 12 
en  Amer  81 en de nieuwe eenheden  Amer  91, Hemweg 8 en 
Maasvlakte 3. 
De rookgasontzwavelingsinstallaties dienen tenminste 
85% ontzwaveling te bewerkstelligen, terwijl de SO2-
concentratie in de rookgassen ten hoogste 400 mg/mg 
bedraagt. Dit zou al gerealiseerd worden bij kolen met 
1,27% zwavel. In de praktijk zal het zwavelgehalte in 
het algemeen onder 1% liggen. Voor Maasvlakte 3 geldt 
zelfs een maximale S02-concentratie van 200 mg/mg. 
Door de elektriciteitsbedrijven wordt gestreefd naar 
een optimale bedrijfsvoering van de bestaande instal-
laties. Dit heeft erin geresulteerd dat in de praktijk 
met de bestaande installaties een ontzwavelingsrende-
ment van circa 90% wordt gehaald. Er moet rekening 
gehouden met het feit dat de S02-uitworp tijdens 
storingen aan de rookgasontzwavelingsinstallaties een 
relevante bijdrage leveren aan de jaarlijkse uitworp, 
ondanks het feit dat deze storingen overeenkomstig de 
wettelijke regeling beperkt zullen zijn tot maximaal 
240 uur per jaar en 72 uur per geval. 
De in hoofdstuk 4 berekende S02-emissies zijn geba-
seerd op 90% ontzwaveling, 1% zwavel in de kolen en de 
benutting van de wettelijke storingsregeling. Bij de 
berekening is daarom een S02-emissiefactor van 108 
g/GJ gebruikt. Op grond van deze berekening is gecon-
cludeerd dat vanaf 1994 een aanvullende bestrijding 
nodig is van 4 mln kg per jaar. Dit kan gerealiseerd 
worden door de inzet van zwavelarme kolen en verminde-
ring van het aantal storingen aan rookgasontzwave-
lingsinstallaties ten opzichte van hetgeen wettelijk 
maximaal is toegelaten. 
In het kader van het S02-bestrijdingsprogramma zal 
derhalve een studie verricht worden naar de frequentie 
en de aard van storingen aan de rookgasontzwavelings-
installaties. Indien de resultaten van deze studie 
daar aanleiding toe geven, zullen maatregelen getrof-
fen worden om de beschikbaarheid te vergroten. 

6 	NO -bestrijdingsprogramma  

6.1 Primaire en secundaire maatregelen 

De NOx-uitworp van de Nederlandse elektriciteitspro-
duktiebedrijven bedroeg in 1989 74 mln kg (bijlage 3). 
In tegenstelling tot de S02-problematiek zit er in de 
huidige N0x-maatregelen niet veel ruimte voor verdere 
optimalisatie. In het kader van het NO-totaalprogram-
ma is de N0x-uitworp van de kolencentrales geoptimali-
seerd en heeft de voorschakeling van gasturbines aan 
bestaande gas/oliegestcokte eenheden geleid tot een 
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aanzienlijke reductie van de emissies. Verdergaande 
NO -emissievermindering dan hetgeen is aangegeven in 

x bijlage 2 kan alleen gerealiseerd worden door nieuwe 
maatregelen. 
Hiertoe hebben de elektriciteitsproduktiebedrijven 
voorstellen ingediend en is navolgend op basis van 
kosteneffectiviteit een plan van aanpak ontwikkeld. 
Voor de berekening van de kosteneffectiviteit zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1 Evaluatie-termijn 1990-2015 
2 In- en uitbedrijfname van de produktie-eenheden 

volgens E-plan 1991-2000 (bijlage 1) 
3 Inzet en NOS-uitworp volgens berekeningen met het 

rekenmodel dat ook voor lange termijn berekeningen 
voor het E-plan wordt toegepast 

4 Investeringen, exploitatiekosten en reductie vol-
gens opgave van de Deelnemers 

5 Rente 8%, inflatie 4% 
6 Kosten-effectiviteit is berekend over de gehele te 

verwachten (rest)levensduur van de investeringen. 

Het blijkt dat met primaire maatregelen gemiddeld over 
de periode 1990-2000 maximaal een reductie van 5 mln 
kg NO mogelijk is en in het jaar 2000 circa 4 mln kg 
NO. Derhalve zal circa 14 mln kg NOx gereduceerd 
moeten worden met secundaire maatregelen. 
Op grond van de ervaringen in de centrale Gelderland 
12 en de informatie vanuit met name Duitsland en Japan 
verdient de techniek van de selectieve katalytische 
reductie  (SCR)  in beschouwing te worden genomen. Bij 
deze techniek wordt ammoniak geïnjecteerd in de rook-
gasstroom en worden de rookgassen vervolgens bij een 
temperatuur van circa 350°C over een katalysator 
geleid. De stikstofoxiden reageren met ammoniak tot 
stikstof en waterdamp. Reductiepercentages in de orde 
van 80% worden realistisch geacht. 
Er zijn varianten mogelijk op deze techniek zoals de 
selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) welke bij 
hoge temperatuur zonder katalysator kan plaatsvinden, 
ureuminjectie en de techniek van de katalytische 
luchtvoorwarmer (katalytische LUVO). Deze laatste 
techniek omvat het onderbrengen van katalysatormassa 
in de luvo, gecombineerd met een injectiesysteem voor 
ammoniak. Hiertoe worden de bovenste luvo-pakketten 
vervangen door katalysatorpakketten. In de verbran-
dingslucht voor luvo wordt een ammoniakinjectiesysteem 
aangebracht. De geïnjecteerde ammoniak wordt aan de 
katalysatormassa geadsorbeerd, waarna vervolgens in de 
rookgasstroom de reactie plaatsvindt met stikstof-
oxiden, waarbij stikstof en waterdamp gevormd wordt. 
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Deze alternatieve secundaire maatregelen vergen gerin-
gere investeringen, maar leiden ook tot geringere NON-
emissiereducties. Zij kunnen evenwel kosteneffectief 
zijn, als voor een bestaande centrale een beperkte 
NOx

-emissievermindering nodig is ten opzichte van het 
niveau dat met primaire maatregelen kan worden be-
reikt. Bij de door de elektriciteitsproduktiebedrijven 
voorgestelde plannen zijn alleen selectieve katalyti- 
sche reductie  (SCR)  en de katalytische LUVO als poten-
tiële opties gepresenteerd. 
Gelet op de grootte van de NO -emissies van kolencen-
trales in relatie tot de hoogte van het NO -emissie-
plafond, worden de secundaire maatregelen blj deze - 
centrales toegepast. Daar zijn deze maatregelen dan 
ook het meest kosten-effectief. Dit geldt in de eerste 
plaats voor Gelderland 13, welke de grootste NON-
emissie heeft. Bij deze eenheid kan door toepassing 
van selectieve katalytische reductie de grootste NON-
emissiereductie tegen de laagste kosten gerealiseerd 
worden. 
Bij de nieuwe kolencentrales komt  Amer  91 in aanmer-
king voor selectieve katalytische denitrificatie, 
omdat deze eenheid een grotere NON-emissie zal hebben 
dan Hemweg 8 en Maasvlaktecentrale 3. Toepassing van  
SCR  in deze nieuwe eenheid is meer kosten-effectief 
dan bij  Amer  81 door de langere (rest)levensduur van 
de eenheid. 
Hier staat tegenover dat bij  Amer  81 een grotere NON-
emissiereductie bereikt kan worden en dat maatregelen 
bij  Amer  81 derhalve een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren om het NOx-emissieplafond te bereiken. Thans 
bestaat voorkeur om  SCR  toe te passen bij  Amer  91 en  
Amer  81 te voorzien van een katalytische luvo. 
Gelet op de beperkte ervaringen met deze laatste 
technologie wordt het echter noodzakelijk geacht eerst 
op kleinere schaal ervaring op te doen voordat deze 
techniek op grotere schaal wordt toegepast. De moge-
lijkheden zijn hiervoor aanwezig in de Maascentrale 6. 
De ombouw van Maascentrale 6 kan reeds tijdens de 
revisie in november 1991 plaatsvinden. Voor de beproe-
vingen wordt een periode van twee jaar noodzakelijk 
geacht. Bij gebleken succes kan de techniek toegepast 
worden in Amercentrale 81 en zonodig eventueel ook in 
andere eenheden. Indien deze techniek niet succesvol 
blijkt, zal  SCR  in  Amer  81 moeten worden toegepast om 
het plafond te kunnen halen. In  Amer  91 zal dan geen  
SCR  worden toegepast. 

De derde eenheid die voor toepassing van  SCR  in aan-
merking komt, is Maasvlaktecentrale 3. In deze nieuwe 
poederkoolgestookte ecIlhoid kulinen geavanceerde ver- 
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brandingstechnische maatregelen worden toegepast en 
wordt een geringe NOK-uitworp verwacht. Het is evenwel 
twijfelachtig of aldus volledig aan de NO -emissie-
eis van 200 mg/mg voldaan zal kunnen worden. Door 
thans te besluiten tot toepassing van  SCR  in Maasvlak-
te 3, zal het mogelijk zijn primaire en secundaire 
maatregelen optimaal op elkaar af te stemmen. Aldus 
zal de 	 3  NOS-concentratie de waarde van 200 mg/m ruim 0 
onderschrijden en zal Maasvlakte 3 een bijdrage leve-
ren om het emissieplafond te bereiken. 

Bij de kolengestookte centrale Hemweg 8 worden geavan-
ceerde verbrandingstechnische maatregelen getroffen om 
te voldoen aan de uitworpeis van 300 mg NON/mg. Daar-
naast dient invulling gegeven te worden aan de inspan-
ningsverplichting om 200 mg NO /mg te benaderen. 
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan áat de techniek van 
de katalytiche LUVO op positieve wijze wordt gedemon-
streerd en zonodig vervolgens ook in Hemweg 8 zal 
kunnen worden toegepast. 

Het minst kosten-effectief is  SCR  bij de eenheden 
Maasvlakte 1 en 2 en Borssele 12. Bij deze ombouw-
eenhden is reeds een aanzienlijke reductie gereali-
seerd, en bestaat de mogelijkheid voor verdere reduc-
tie door verbetering van de kolenmolens. 

6.2 Overzicht van NOx-bestrijdingsmaatregelen 

Maatregelen bij bestaande,installaties welke voor het 
jaar 2000 buiten bedrijf gesteld worden, zijn in het 
algemeen niet kosteneffectief, omdat de investeringen 
over een relatief korte periode moeten worden afge-
schreven en de inzet van deze produktiemiddelen be-
perkt is. Daarom zullen in het navolgende overzicht de 
eenheden behandeld worden welke in het jaar 2000 nog 
in bedrijf zijn en zullen van de overige eenheden 
alleen die vermeld worden, waar om andere redenen het 
treffen van maatregelen gewenst is. In bijlage 4 is 
voor deze installaties een overzicht gegeven van de 
vergunningseisen en de jaargemiddelde emissies die 
worden nagestreefd. 

Eems 20  
Voor de combi-eenheid Eems 20 is de NOx-emissie bij 
alle belastingen < 45 g/GJ. De gasturbine is voorzien 
van een nieuw type NON-arme branders, waarmee lage 
NOx-emissies worden bereikt. Gelet op de reeds aanwe-
zige voorzieningen worden voor deze eenheid geen 
maatregelen overwogen. 
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Eems 30/40  
Bij het ontwerp van de nieuwbouw-eenheden wordt uitge-
gaan van een verwachtingswaarde voor de NOK-uitworp 
van 45 g/GJ. 

Bergum 10/20  
Door de voorschakeling van gasturbines is de NO - 
uitworp van deze eenheden gunstig. De gasturbines zin 
bovendien voorzien van  low  NOK-liners.  Voor deze 
combi-eenheden zijn de volgende maatregelen bestu-
deerd: 
- waterinjectie in de gasturbine 

stoominjectie in de gasturbine 
- nieuwe NOx-arme verbrandingskamers. 
Gelet op de actuele gunstige emissiekarakteristieken, 
de beperkte restlevensduur en de afnemende inzet van 
de eenheden op termijn zijn deze maatregelen niet 
kosteneffectief. 

Harculo 60  
Deze eenheid is ontworpen als combi-eenheid. Door de 
geleidelijke aanscherping van de uitworpeisen voldoet 
HC60 thans in het deellastgebied niet aan de geldende 
vergunningseisen. 
Voor het type van de voorgeschakelde gasturbine worden 
geen nieuwe verbrandingskamers ontwikkeld. Dat bete-
kent dat voor deze eenheid uitsluitend stoom- of 
waterinjectie als maatregelen kunnen worden beschouwd. 
Stoominjectie blijkt daarbij het meest kosteneffectief 
te zijn. 

Flevo 30  
Voor de voorgeschakelde gasturbine van deze combi zijn 
zowel droge als natte technieken bestudeerd. Gelet op 
het feit dat de NOK-arme verbrandingskamer, welke voor 
dit type gasturbine ontwikkeld wordt, nog niet be-
schikbaar is, wordt gekozen voor stoominjectie 

Gelderland 13  
Na de installatie van HTNR-branders ligt de NOT-uit-
worp bij vollast op circa 800 mg/mg. Vanwege de rela-
tief hoge restemissie, de hoge belastingfactor van 
deze koleneenheid en de relatief lange restlevensduur 
zijn zowel vuurhaardzijdige als rookgaszijdige maatre-
gelen beschouwd. Daarbij is katalytische denitrifica-
tie als het meest kosteneffectief naar voren gekomen. 
Een belangrijk aspect daarbij is, dat gemiddeld over 
de negentiger jaren 8 mln kg/a kan worden gereduceerd. 
Deze maatregel is derhalve op zich reeds voldoende om 
het emissieplafond in 1994 te halen en zal in belang- 
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rijke mate ook bijdragen aan de noodzakelijke emissie-
reductie in 2000. 

Gelderland GS1  
Gezien de beperkte inzet van deze STEG zijn emissiebe- 
perkende maatregelen niet overwogen. 

Gelderland 14 / W/K-eenheid  
Bij het ontwerp van deze nieuwbouw-eenheid wordt een 
NOK-emissie van 45 g/GJ nagestreefd. 

Lage Weide 5  
Door gasturbinevoorschakeling is de NOK-uitworp van 
deze eenheid reeds relatief gunstig. Door optimalise-
ring van de verbranding in de NOK-arme verbrandingska-
mer wordt een geringe verbetering mogelijk geacht, met 
als doelstelling 55 á 60 g/GJ. 

Lage Weide 6 / W/K-eenheid 
Bij het ontwerp van deze nieuwe eenheid wordt een NO- 
emissie vanvan 45 g/GJ nagestreefd. 

Merwedekanaal 10  
Vanwege de beperkte inzet van de eenheid zijn maatre- 
gelen niet kosten-effectief. 

Merwedekanaal 11  
Om te kunnen voldoen aan de vigerende uitworpeis wordt 
een NOK-arme verbrandingskamer geïnstalleerd. De 
doelstelling is om 65 g/GJ te halen. 

Merwedekanaal 12  
Deze eenheid is reeds voorzien van een NOK-arme ver-
brandingskamer. Verwacht wordt dat beperkte wijzi-
gingen aan de installatie en optimalisatie van de 
bedrijfsvoering de NOK-uitworp tot het niveau van 65 á 
75 g/GJ kunnen reduceren. 

Hemweg 7  
Verwacht wordt dat door optimalisering van de branders 
in de NOx-arme verbrandingskamer de NO-uitworp  in 
beperkte mate verminderd kan worden tot  50c á  60 g/GJ. 

Hemweg 8  
In deze poederkoolgestookte eenheid worden geavanceer-
de verbrandingstechnische maatregelen getroffen, 
waaronder de toepassing van een ruim vuurhaardontwerp, 
HTNR-branders en bovenluchtpoorten, teneinde te vol-
doen aan de uitworpeis van maximaal 300 mg/mg en de 
inspanningsverplichting om een NOK-concentratie van 
200 mg/mg zoveel mogelijk te benaderen. Na succes- 
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volle demonstratie van de techniek van de katalytische 
LUVO in Maascentrale 6 kan overwogen worden deze 
techniek zonodig hier ook toe te passen. 

Velsen 24  
De NON-uitworp van deze eenheid waarvoor hoogovengas 
de hoofdbrandstof is, is reeds relatief laag. Door 
aangepast stoken wordt gestreefd de NOx-emissie te 
beperken tot 65 á 70 g/GJ. 

Velsen 25  
De NON-uitworp van deze met hoogovengas als hoofd-
brandstof gestookte eenheid is relatief gunstig. 
Bezien wordt of door aanpassingen aan de stookinstal-
latie de NOx-uitworp in beperkte mate verder vermin-
derd kan worden tot 50 á 60 g/GJ. 

Velsen G1  
De inzet van de gasturbine is zo beperkt dat geen 
maatregelen overwogen worden.  

Diemen  / W/K-eenheid  
Bij het ontwerp van deze nieuwe eenheid wordt een NOS- 
emissie van 45 g/GJ nagestreefd. 

Galileistraat 1  
Bij de drie geïnstalleerde gasturbines zijn onlangs 
ter verlaging van de NOK-uitworp ringvormige verbran-
dingskamers geïnstalleerd. Het wordt wenselijk geacht 
hiermee eerst gedurende twee jaar ervaring op te doen. 
Na deze periode zou in samenwerking met andere gebrui-
kers van dit type gasturbine de mogelijkheid van 
aardgasbevochtiging of stoominjectie onderzocht kunnen 
worden. 

Galileistraat W/K-eenheid  
Bij het ontwerp van deze nieuwe eenheid wordt een NOx- 
emissie van 45 g/GJ nagestreefd. 

Maasvlakte 1 en 2  
Reeds ten tijde van de ombouw van deze eenheden is bij 
de vergunningsprocedure de vraag aan de orde geweest 
of ruimte gereserveerd kon worden voor een kataly-
tische DeN0x-installatie. Indertijd werd geconcludeerd 
dat plaatsing van DeN0x-installaties niet mogelijk is. 
Bij heroverweging blijken de afwijzingsgronden nog 
onverkort te gelden. 

Onafhankelijk van de vraag of plaatsing technisch 
mogelijk is blijkt, dat als een gevolg van de reeds 
gerealiseerde emissieveimindering, toepassing van 
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denitrificatie in deze eenheden niet kosten-effectief 
is. 

De vooruitzichten voor de toepassing van roterende 
afscheiders op de kolenmolens zijn gunstig. Door 
verbetering van de maalfijnheid wordt een reductie 
verwacht met 15% ten opzichte van de huidige praktijk-
waarden welke in het algemeen tussen 400 en 500 mg/m3  
liggen. Tevens zal het onverbrandgehalte in de vliegas 
dalen tot minder dan 5%, terwijl de stoomtemperatuur 
niet nadelig beïnvloed wordt. 

Maasvlakte 3  
Voor deze nieuwe poederkoolgestookte eenheid kunnen 
geavanceerde verbrandingstechnische maatregelen worden 
toegepast en wordt een zeer lage NON-uitworp verwacht. 
Het is evenwel niet waarschijnlijk dat aan de uitworp-
eis van 200 mg/mg volledig voldaan zal kunnen worden 
met primaire maatregelen. Daarom wordt tevens gekozen 
voor installatie van een katalytische DeN0x-installa-
tie. Aldus kan een geoptimaliseerd ontwerp van de 
installaties gerealiseerd worden, zowel vuurhaardzij-
dig als rookgaszijdig. De NON-concentratie zal dan 
bovendien lager kunnen zijn dan 200 mg/mg, zodat de 
bestrijdingsmaatregelen in Maasvlakte 3 ook een be-
langrijke bijdrage leveren om het NO-emissieplafond 
te bereiken.  

Roca  
De inzet en de emissie van de beide  Roca-eenheden is 
te gering om op kosten-effectieve wijze de emissies te 
verminderen. 

Delft  
De emissie van deze pieklast-eenheden is te gering om 
emissiebeperkende maatregelen te overwegen. 

Borssele 12  
De NOx-emissie van deze eenheid kan met circa 20% 
dalen als de hoeveelheid bovenlucht vergroot kan 
worden bij een gelijkblijvend percentage onverbrand. 
Dit kan bereikt worden door een betere maalfijnheid. 
Om een betere maalfijnheid te bereiken, zullen de 
molens voorzien worden van roterende afscheiders in 
combinatie met zogenaamde schoepenwielen.  

Amer  61, 71  
Bij deze eenheden die voor het jaar 2000 buiten be-
drijf gesteld worden, kan met verbrandingstechnische 
maatregelen de NON-emissie verminderd worden met 40%. 
Bij deze modifictie kan met 4 in plaats van met 5 
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branderlagen bedrijf worden gevoerd. De bovenste laag 
wordt ingezet als bovenlucht. 
Deze aanpassing is van belang, omdat de NO -uitworp de 
vergunningswaarde zal kunnen overschrijden als de 
eenheden regelmatig bij hoge belasting bedreven wor-
den.  

Amer  81, 91  
De NOK-uitworp van  Amer  81 is geoptimaliseerd en biedt 
weinig ruimte voor verdere verbetering. Door toepas-
sing van selectieve katalytische denitrificatie kan 
een belangrijke NO-emissievermindering gerealiseerd 
worden. Vergeleken met  Amer  91 zou deze investering 
voor een relatief korte termijn gedaan worden en is 
selectieve katalytische denitrificatie bij  Amer  91 
meer kosteneffectief. 
Indien op grond van de demonstratie van de techniek 
van de katalytische LUVO in de Maascentrale 6 te 
zijner tijd voldoende vertrouwen bestaat dat de tech-
niek van de katalytische LUVO goed toepasbaar is in  
Amer  81, zal daarvoor worden gekozen. Bij  Amer  91 zal 
dan selectieve katalytische denitrificatie worden 
toegepast. Bij deze eenheid is de bouw van een DeN0x-
installatie goed inpasbaar. 

Amer/Donge, W/K-eenheid  
Bij het ontwerp van deze nieuwe eenheid wordt een NOS- 
emissie van 45 g/GJ nagestreefd. 

Dongecentrale  
De Dongecentrale heeft onlangs een modificatie onder-
gaan, waarbij de NOs-uitworp is teruggebracht van 300 
g/GJ naar 135 g/GJ door middel van waterinjectie. Er 
is nog een beperkte mogelijkheid voor vergroting van 
de waterinspuiting. Laatstgenoemde maatregel is ten 
gevolge van de beperkte inzet van deze eenheid even-
wel niet kosten-effectief. 

Clauscentrale A. B  
Bij beide eenheden van de Clauscentrale kunnen de 
huidige branders vervangen worden door NOs-arme bran-
ders zonder dat de branderuitbuigingen aangepast 
behoeven te worden. De NOx-concentratie wordt dan 
gereduceerd tot circa 350 mg/mg. Deze aanpassing is 
van belang omdat de NOK-uitworp de vergunningswaarde 
kan overschrijden als de eenheden regelmatig bij hoge 
belasting worden bedreven. 
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Maascentrale 6  
In de Maascentrale 6 wordt de techniek van de kataly-
tische luvo gedemonstreerd. De leverancier verwacht 
dat NO -emissiereductie groter dan 40% zal zijn. 

Tijdschema 

De maatregelen ter beperking van de NON-uitworp wor-
den, vanwege de kosten-effectiviteit (van de maatre-
gel), in het algemeen genomen bij de eenheden die vele 
uren in bedrijf zijn. 

Dergelijke eenheden worden veel ingezet bij de elek-
triciteitsproduktie, omdat deze relatief goedkoop 
zijn. Een uitbedrijfname van een dergelijke eenheid 
ten behoeve van het nemen van maatregelen verhoogt de 
kosten van de elektriciteits-produktie. 

Gemiddeld genomen gaan de eenheden eenmaal per twee 
jaar gedurende 4 tot 6 weken uit bedrijf voor een 
revisie. Een revisie omvat een inspectie en zonodig 
reparatie van de grote componenten. 

Voor de engineering van de te nemen maatregelen en de 
produktie van de componenten moet worden uitgegaan van 
1 tot 2 jaar tussen het beslissingsmoment en de feite-
lijke ombouw. 
Aldus kunnen de eerste maatregelen in de loop van 1992 
worden uitgevoerd. 

Enerzijds vanwege de benodigde tijd voor de enginee-
ring en produktie, anderzijds ter beperking van de 
kosten van de maatregelen, wordt er van uitgegaan dat 
de ombouw van een eenheid plaats vindt in de eerst 
komende revisie na 1 januari 1992. Het definitieve 
tijdschema zal later worden vastgesteld. 

Omdat de techniek van de katalytische LUVO's nog niet 
op grote schaal is beproefd zal eind 1991 een derge-
lijke katalytische LUVO in MC6 worden ingebouwd. 
Afhankelijk van de resultaten van de proeven is een 
eerste toepassing na 2 jaar verantwoord. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een succes en van 
toepassing in A81 en H8 in 1994. 

Bezien zal nog worden of het mogelijk is om de Claus-
eenheden eerder dan 1993 en 1994 om te bouwen. 

Op basis van bijlage 2, waarin de uitworp van de 
eenheden is opgenomen en tabel 1 waarin de maatregelen 
en de reductie is weergegeven, is berekend welke 
reductie in de periode 1991-2000 wordt gerealiseerd. 
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Tevens is de uitworp van de betrokken eenheden bepaald 
indien de maatregelen niet worden genomen. De resulta-
ten zijn in figuur 1 weergegeven. 

3 	MilieuzorqsVsteem voor SO2   en NOx 

Eind 1989 is door Sep aan de TRN Groep Volder & Vis 
opdracht gegeven een raamwerk voor een bedrijfsintern 
milieuzorgsysteem voor de elektriciteitsproduktiebe-
drijven op te zetten. Een aantal ontwikkelingen heeft 
hiertoe aanleiding gegeven. Enerzijds ontwikkelingen 
binnen de sector zelf. Al in het Elektriciteitsplan 
1989-1998 is aangegeven dat er meer gestructureerd 
aandacht aan milieuzorg gegeven zou worden. Anderzijds 
ontwikkelingen in het nationale milieubeleid zoals het 
verschijnen van de notitie "Bedrijfsinterne Milieu-
zorg" van de Minister van VROM eind augustus 1989. 

De doelstelling die aan het ontwikkelen van een raam-
werk ten grondslag lag was een kader aan te geven 
waarbinnen de verschillende elektriciteitsproduktiebe-
drijven een eigen, maar tevens onderling vergelijk-
baar, milieuzorgsysteem kunnen ontwikkelen. 

Het "Raamwerk voor een bedrijfsintern Milieuzorgsys-
teem bij de Elektriciteitsproduktiebedrijven" is 
aangeboden aan de directies van de produktiebedrijven 
met de aanbeveling om het te gebruiken als leidraad 
voor het opzetten van een bedrijfsintern Milieuzorg-
systeem. De verantwoordelijkheid voor de verdere 
uitwerking van het systeem ligt bij het elektrici-
teitsproduktiebedrijf. 

Ten behoeve van een goede milieuzorg is het van belang 
dat inzicht bestaat in alle milieu-aspecten van de 
bedrijfsvoering. Emissiemeting en rapportage vervult 
hiertoe een belangrijke rol. 
In bijlage 5 is een overzicht gegeven van de wijze 
waarop de emissie van de diverse centrales wordt 
bepaald en bewaakt. In het kader van de bedrijfsinter-
ne milieuzorg wordt aan verdere verbetering van het 
milieu-meet en registratiesysteem gewerkt. Hierover 
zal te zijner tijd worden gerapporteerd. 



P 
• VERTROUWELIJK 

PO' 90-1767  -17- 

Tabel 1 	Tijdschema van de N0-reductie 

reductie 
in 2000 

0 

636 
668 
196 
299 
0 

jaar 
om- 
bouw 

1991 

1992 
1992 
1992 
1992 
1992 

gem. 
reductie 

1990-2000 

840 

748 
734 
351 
428 
9 

30 

20 
15 
50 
50 	' 
40 

Eenheden en maatregel 

MC6 	kat.LUVO 

BS12 molens 
MV1 	molens 
HC60- stoominjectie 
FL30 stoominjectie 
A61 	branders 

subtotaal 1992 1749 3110 

G13 	DENOX 6170 1993 8213 80 
MK11/12,LW5,V24/25,H7 1044 1993 1172 22 
MV2 	molens 651 1993 762 24-/6 
CCA 	branders 197 1993 340 40 

subtotaal 1993 8062 10487 

A7 	branders 1994 26 40 
H8 	kat.LUVO 987 1994 1124 30 
A8 	kat.LUVO 1780 1994 2182 30 
CCB 	branders 102 1994 244 50  

subtotaal 1994 2869 3576 

A91 	DENOX 3416 1995 3973 80 

MV3 	DENOX 1461 1997 1444 

Totaal 17557 23429 

Noot. De NO -reducties bij de volgende eenheden: 
Eems 35 (1995), 
Eems 40 (1996), 
STEG-Galileistraat (1998), 
KV-STEG Borssele (1999) en 
4 W/K eenheden (1999) 

zijn reeds verwerkt in de berekeningen van bijlage 2. 



NOx—uitworp 1991-200 
in ton/a 

NOx voor 
jaar 

NOx na NOx —reductie 

70 

60 

— 	I - 

7- 

1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 

50 

20 

10 
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Bijlage 1 Overzicht van betrokken installaties .. 	. 
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Deelnemer Centrale Eenheid Vermogen Soort Jaar in 	Jaar uit 	Brandstof- 
bedrijf 1 bedrijf *)2 mogelijk- 

heden 3 

EPON Hunze  HU-2 125 Corm. 1966 1992 G/0 
EPON Hunze  HU-3 125 Cony. 1966 1992 G/0 
EPON Hunze  HU-4 125 Cony. 1970 1996 G/0 
EPON Hunze  HU-5 125 Cony. 1970 1996 G/0 
EPON Hunze HUG1 17 CT 1968 1994 G 
EPON Eems EC20 679  Combi  1977 2003 G 
EPON Eems EC30 600 g?ny: 1995 G 
EPON Eems EG40 600 ;any. 1996 G 
EPON Bergum BG10 332  Combi  1974 2000 G 
EPON Bergum BG20 332  Combi  1975 2001 G 
EPON Harculo HC50 336  Combi  1972 1998 G/0 
EPON Harculo HC60 353  Combi  1982 2008 G/0 
EPON Hengelo HGG1 49 CT 1968 1994 G/LO 
EPON Hengelo HGG2 50 CT 1968 1994 G/LO 
EPON Gelderland G-12 115 Cony. 1963 1991 K/0 
EPON Gelderland G-13 602 Cony. 1981 2007 K/0 
EPON Gelderland GS-1 47  STEG  1975 2001 G/LO 
EPON Gelderland ,250 W/K 1999 G 
EPON Flevo FL01 ±-184 Cony. 1968 1994 G/0 
EPON Flevo FL02 184 Corm. 1969 1995 G/0 
EPON Flevo FL30 485  Combi  1974 2002 G/0 
EPON Flevo FLG1 22 CT 1974 2000 G/LO 
EPON Borculo BC01 23 CT 1975 2001 LO 
UNA  Lage weide  LWE3 129 Cony. 4 1966 1992 G/0 
UNA  Lage weide  LWE4 129 Cony. 4 1969 1995 G/0 
UNA Lage_weide LWE5 265  Combi  1976 2002 G/0 
UNA  Lage weide  250 W/Ky 1999 G 
UNA Merwedek. MK10 '*'-95 SV/STEG 1978 2004 G 
UNA Merwedek. MK11 106 SV/STEG 1984 2010 G 
UNA Merwedek. MK12 219 SV/STEG 1989 G 
NA Hemweg HW-5 125 Cony. 1966 1992 G/0 
UNA Hemweg HW-6 124 Cony. 1968 1994 G/0 
UNA Hemweg HW-7 599  Combi  1978 2004 G/0 
UNA Hemweg HW-8 600 Corm. 1994 K/G 
UNA Hemweg HWG1 18 CT 1971 1997 G/LO 
UNA  Velsen  VN23 127 Cony. 1966 1992 H0/0 
UNA  Velsen  VN24 459 Cony. 1974 2002 HO/G/0 
UNA  Velsen  VN25 361 Cony. 1986 HO/G/0 
UNA  Velsen  VNG1 26 CT 1975 2001 G/LO 
UNA Diemen DM31 184 Corm. 1970 1996 G/0 
UNA Diemen DM32 184 Cony. 1970 1996 G/0 
UNA Diemen '250 W/K 1999 G 
EZH Rdam-G FG-A 161 Cony. 1967 1993 G/0 
EZH Rdam-G FG-1 219 SV/STEG 1988 G 
EZH Rdam-G 250 W/K 1998 G 
EZH Rdam-W FW-4 314  COMBI  1971 1997 G/0 
EZH Rdam-W FW-5 313  COMBI  1972 1998 G/0 
EZH Rdam-W FWG1 14 CT 1968 1994 LO 
EZH Rdam-MV MV-1 518 Cony. 1988 5 K/G 
EZH Rdam-MV MV-2 518 Corm. 1987 5 K/G 
EZH Rdam-MV MV-3 600 Cony. 1997 K/G 
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EZH 
EZH 
EZH 
EZH 
EZH 

Roca 
Roca 
Dordrecht 
Dordrecht 
Delft 

ROC1 
ROC2 
DO-5 
DO-6 
DE-1 

25  SV  
25  SV  

150 Corm. 
167  Combi  
25 CT 

1982 
1982 
1965 
1968 
1974 

2008 
2008 
1991 
1998 
2000 

G 
G 
0/0 
0/0 
G/LO 

EZH Delft DE-2 25 CT 1975 2001 G/LO 
EZH Delft DE-3 25 CT 1974 2000 G/LO 
EZH Delft DE-4 25 CT 1974 2000 G/LO 
PZEM Borssele BS12 403 Cony. 1987 K/G 
PZEM Borssele BS20 18 CT 1972 1998 G/LO 
PZEM Borssele 600 KV/SitG 1999 K/G 
EPZ Amer A-41 223 Cony. 4 1965 1993 6 K/0 
EPZ Amer A-51 223 Cony. 4 1966 1993 6 K/G 
EPZ Amer A-61 414 Cony. 4 1971 1997 0/0 
EPZ Amer A-71 414 Cony. 4 1972 1998 G/0 
EPZ Amer A-81 645 Cony. 4 1980 2006 K/0 
EPZ Amer A-91 600 Cony. 1993 K/G 
EPZ Donge DGS1 1167-n.G 1976 2002 G 
EPZ Donge /5E5 W/K 1999 G 
EPZ Buggenum MC-4 120 Corm. 1961 1992 K/0 
EPZ Buggenum MC:5 177 Cony. 1966 1993 K/G 
EPZ Buggenum MC-6 223 Cony. 1986 2000 K/G 
EPZ Buggenum DEMO KV/biEG 1993 K 
EPZ Maasbracht CC-A 640 Cony. 1977 2003 G/0 
EPZ Maasbracht CC-B 640 Cony. 1978 2004 G/0 

*) Jaar van definitieve buitenbedrijfstelling in periode 2001-2010 is indicatief 
1 In de loop van genoemd jaar 
2 Met ingang van 1 januari van genoemd jaar 
3 De eerstgenoemde brandstofsoort is de hoofdbrandstof van het produktiemiddel: 

G = aardgas, HO = hoogovengas, 0 	zware stookolie,  LO  - lichte stookolie, 
K = kolen, U = uranium, W - wind 

4 Met aftapmogelijkheden van warmte t.b.v. stadsverwarming 
5 Het oorspronkelijke jaar was 1975. Na ombouw op kolen is uitgegaan van 

een nieuw jaar van in bedrijf 
6 Eenheden blijven in bedrijf totdat de eenheid  Amer  A 91 in bedrijf is 

en de warmteproduktie overneemt 
7 Over het definitieve «aar van buiten bedrijf wordt nog besloten 
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Eenheid Hox uitstoot per jaar in tonnen 
Geliddeld over de 

jaren in bedrijf  

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Mt Ton NOx 

EC20 669 801 714 680 608 487 428 400 390 376 2502 	555 

E--3  - 1806 3378 3351 3347 3334 10471 	3330 

HU-2  2 3 	2 

HU-3  2 2 	2 

HU-4  5 13 9 8 5 12 	8 

HU-5 9 25 14 13 6 19 	13 

HUG1 0 0 0 0 	0 

BG10 950 767 975 909 810 647 554 467 460 1109 	726 

BG20 780 854 841 801 726 605 516 422 404 385 1099 	633 

HC50 612 641 629 585 517 404 327 649 	531 

HC60 980 894 1022 955 843 635 490 406 297 394 863 	702 

HGG- 0 3 2 1 	2 

BCG1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 	1 

FLO1 38 41 52 129 	44 

FLO2 32 113 60 54 31 	65 

FL30 1084 1052 1107 1048 949 793 712 615 607 592 1298 	856 

FLG1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 	0 

G-13 11098 13095 11668 11204 10191 9590 8994 8419 3159 7743 5676 	10016 

GS-1 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

LSE3 3 2 	3 

LWE4 31 54 42 38 71 	41 

IRE5 258 302 312 276 235 182 148 93 92 93 581 	199 

14(10 227 274 293 270 143 74 54 67 66 69 51 	154 

10(11 1196 994 1148 1120 1070 990 985 988 987 991 442 	1047 

KK12 830 860 847 842 832 814 797 786 784 779 1431 	817 

BY-5 3 2 	3 

TO-6 4 17 10 6 	10 

2W-7 2051 1792 1860 1816 1729 1430 1289 1198 1170 1107 2272 	1544 

101-8 3982 3962 3891 3753 16, 4 3290 3937 	3749 

EYG1 0 1 0 1 0 0 0 

DX31 413 438 516 424 267 • 224 	411 

DX32 146 375 366 259 126 139 	254 

VN23 5 9 	5 

VN24 534 291 410 369 262 194 182 193 193 197 412 	283 

VN25 1069 1338 1261 1259 1249 1229 1224 1225 1225 1225 2390 	1230 

VNG1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 	1 

DELFT 1 7 4 6 3 2 2 8 8 2 2 	4 

PG-A 11 32 29 	21 

PG-1 1692 1488 1606 1606 1606 1602 1604 1606 1606 1606 1647 	1602 

ROC - 118 119 107 108 107 111 110 109 109 109 64 	111 

XV-1 4758 4287 4451 4433 4341 4265 4088 3973 3949 3879 3432 	4242 

NV-2 5711 6330 5918 5917 5907 5880 5784 5577 5384 4894 3566 	5730 

MV-3 2451 2449 2406 4052 	2435 

rd-4 567 569 678 607 507 321 768 	541 

460 608 628 530 429 223 187 633 	438 P1-5

DO-6 

0 
518 

1 
509 

1 
551 528 474 342 304 

	

0 	0 

	

537 	46 

B512 4212 3850 4267 4137 - 3919 3737 1491 3331 2290 3168 2301 	3740 

Sep / PO / 9011122 
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BIJLIGE 2. Overzicht NO1 uitstoot per eenheid per jaar en geaiddelde uitstoot en produktie in periode 1991 24:1;:.  Se 
• 

Eenheid Noz uitstoot per jaar in tonnen 
Geaiddeld over de 

jaren in bedrijf 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Qk TonNOx 

BS20 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 
BS30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3010 	0 
3S40 - - 2262 4009 	2262 
A-41 4881 4522 4501 - 1546 	4634 
A-51 3872 4800 4325 1486 	4333 
1-61 15 43 26 - 	25 16 8 32 	22 
A-71 78 126 104 87 41 14 8 90 	65 
1-81 8865 7797 8120 7885 7507 7135 6805 6430 6258 5934 3905 	7274 
A-91 - 5285 5262 5227 5106 4905 4712 4268 3939 	4966 
DCS1 614 805 855 704 514 170 128 176 171 186 132 	432 
CC-A 824 1178 1074 1005 849 412 294 388 382 394 1185 	680 
CC-B 801 770 931 848 580 206 131 198 199 204 890 	487 
MC-4 2756 840 	2756 
MC-5 2193 2246 1301 	2220 
MC-6 2934 3426 3094 2970 2804 2654 2530 2411 2380 1243 	2800 
GEND 0 0 0 0 0 0 393 	0 
SV/STEGnew - 491 2428 74ii--/ 	2433 

C 
Li 

C 
C TALS 68910 68547 65401 59614 59420 56152 54543 53951 53288 52319 

( 

P  

- 

••• 



Bijlage 3   
VERTROUWELIJK 

Emissies van SO2 en NOx in 1989 in t/a 

Eenheid SO2 NOx 

EC20 0 2.200 
HU-2 0 100 
HU-3 0 80 
HU-4 0 160 
HU-5 0 330 
BG10 0 1.600 
BG20 0 1.600  
HC-4 0 0 
HC50 25 1.300 
HC60 0 1.200 
HGG 0 80 
FL-1 350 120 
FL-2 0 700 
FL30 0 280 
G-12 5700 2.400 
G-13 1400 ' 8.400 
BCG1 2 3 

Totaal EPON 7477 20.553 

Eenheid SO2  NOx 

DM 31 0 536 
DM 32 0 423 
HW 5 9 85 
HW 6 14 125 
HW 7 56 1.572 
LW 2 0 102 
LW 4 0 316 
LW 5 25 930 
MK 10 0 1.242 
MK 11 0 1.666 
MK 12 0 514  
VN  24 522 1.482  
VN  25 1021 1.182  

Totaal UNA 1647 10.175 



VERTROUWELIJK 

Bijlaae 3 	(vervolg) 

SO2  NOx  Eenheid 

MV-1 1700 4.770 
MV-2 1840 4.485 
FG-A 0 142 
FG 1 0 1.464 
FW 4 69 768 
FW 5 79 233 
ROCA 1 0 21 
ROCA 2 0 32 
CM 3 7 157 
CM 4 5 452 
Del 0 2 
De 2 0 1 
De 3 0 2 
De 4 0 2  

Totaal EZH 3700 12.891 

Eenheid SO2  NOx  

BS 12 1.015 e 3.094 
A-41 7.012 4.165 
A-51 5.942 3.419 
A-61 0 379 
A-71 0 372 
A-81 3.623 4k 9.811 
DGS1 0 669 
MC-4 2.932 2.202 
MC-5 4.187 1.971 
MC-6 3.592 2.075 
CCA 27 550 
CCB 100 1.328  

Totaal EPZ 28.430 30.035 

Totaal Nederland 41.254 73.654 

558580 



Jaargemiddelde 
verwachtingswaarde 
van de NOx-uitworp 

45 g/GJ 

65 g/GJ 

55 g/GJ 

160 mg/mg 

45 g/GJ 

55-60 g/GJ 

45 g/GJ 

65 g/GJ 

65-75 g/GJ - 

50-60 g/GJ 

200 mg/mg 

65-70 g/GJ 

50-60 g/GJ 

45 g/GJ 

45 g/GJ 

390 mg/mg 

80 mg/mg 

450 mg/mg 

ca. 200 mg/mg* 

400-500 mg/mg 

80 mg/mg 

45 g/GJ 

ca. 300 mg/mg* 

450-500 mg/mg 

P  VERTROUWELIJK 
Bijlage 4 

Overzicht van NON-emissie-eisen  en jaargemiddelde verwach-
tingswaarden van de NON-emissie  van de stookinstallaties, 
waar maatregelen worden voorzien 

Eems 30/40 

Harculo 60 

Huidige vergun-
ningseis 

(65 g/GJ) 

90 g/GJ 

Flevo 30 143 g/GJ 

Gelderland 13 1100 mg/mg 

Gelderland 14 (65 g/GJ) 

Lage Weide 5 ,  135 g/GJ 

Lage Weide 6 (65 g/GJ) 

Merwedekanaal 11_ 135 g/GJ 

Merwedekanaal 12 154 g/GJ 

Hemweg 7 170 g/GJ 

Hemweg 8 300 mg/mg 	(200) 

Velsen 24 500 mg/mg 

Velsen 25 40/100 g/GJ 

OcDiemen W/K (65 

4kGalileïstraat W/K (65 

Maasvlakte 1, 2 750 

Maasvlakte 3 (200 

Borssele 12 748 

Amer 61, 71 500 

Amer 81 1100 

Amer 91 400 

Amer W/K ,J  (65 

Claus A, B 500 

Maascentrale 6  733 

g/GJ) 

g/GJ) 

mg/mg 

mg/mg) 

mg/mg 

mg/mg 

mg/mg 

mg/mg 

g/GJ) 

mg/mg 

mg/mg  

* afhankelijk van feitelijke inzet 
• bij het stoken van 20% aardgas aangevuld met hoogovengas 

resp 100% aardgas 



VERTROUWELIJK 
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Sep 

Emissiemeting en rapportage 

1 	Meting, registratie en rapportage NO  en SO2   door 
EPON- locaties  

1.1 	EC20 

Twee NOx-meters meten continu. Periodiek vindt ijking 
plaats. Naast continue registratie (schrijver) vindt 
opslag van de NON-gegevens in de computer per tijds-
eenheid plaats. Dagelijks wordt aan de hand van het 
bedrijfsprotocol de NON-emissie gechecked ten opzich-
te van de door een extern bureau vastgestelde NON-
belastingscurve. 
Deze curve wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 
Rapportage aan de vergunningverlener vindt jaarlijks, 
vóór 1 maart, plaats. Aangegeven wordt per dag het 
hoogste belastingspunt, de hoogste NON-concentratie 
in ppm, de hoogste emissie in kg/h en g/GJ. 

1.2 	HU-2, -3, -4 en -5  

De NON-uitworp wordt bepaald aan de hand van belas-
ting/NON-curves die jaarlijks door een onafhankelijk 
instituut worden bepaald. Periodiek vindt controle 
van de bedrijfsvoering plaats met behulp van een 
mobiele NO-meter. 
De rapportage aan de vergunningverlener vindt plaats 
in de vorm van aanlevering van de nieuwe NON-curves  
en emissierapportage in ton NON/jaar. 

1.3 	BG10 en 20  

Beide eenheden zijn uitgerust met een continue NON-
meter die periodiek wordt geijkt. Naast continue 
registratie via een schrijver vindt periodieke regis-
tratie en verwerking van de emissiegegevens via een 
computerplaats. 
Rapportage aan de vergunningverlener vindt jaarlijks 
plaats, waarbij de NOx-emissie in g/GJ als daggemid-
delde wordt aangegeven. 
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1.4 	HC50 en 60  

De NOx-emissie van beide eenheden wordt met een 
tweevoudig uitgevoerde NON-meting bewaakt. Naast 
registratie met een schrijver vindt gegevensver- en 
-bewerking in een computer plaats. Controle van de 
dagelijkse meetprotocollen zorgt voor een goede 
kwaliteitsbewaking. 
Jaarlijks wordt aan de vergunningverlener de in het 
afgelopen jaar geëmitteerde hoeveelheid NON  in 
ton/jaar opgegeven. 

1.5 	CG13  

De NON-emissie  wordt door een tweetal meters gemeten. 
Naast het vastleggen door een schrijver vindt perio-
dieke registratie en verwerking in een computer 
plaats. 

Controle van de dagprotocollen en het voortschrijdend 
30-daags gemiddelde verzekert een optimale bedrijfs-
voering. 
Rapportage aan de vergunningverlener vindt per kwar-
taal plaats, waarbij het daggemiddelde van concentra-
tie (mg/mg bij 6% 02 in droog rookgas), de emissie in 
kg/h alsmede de maximale dagemissiewaarde als uur-
waarde (kg/h) wordt vermeld. 

S02-produktie-emissie wordt door 2*2 continu metende 
(voor en na beide ROI's) S02-meters gemeten. 

Ook hier vindt registratie met behulp van schrijver 
en computer plaats. Rapportage aan de vergunningver-
lener vindt plaats als bij de Nox-emissiemeting met 
als toevoeging dat het S02-verwijderingsrendement 
alsmede de bedrijfstijd van de ROI's wordt gerappor-
teerd. 

1.6.1 FL-1 

N0x-emissiemeting en -registratie vindt door een 
tweetal NOx-meters plaats. 
Bij de vergunningverlener is de meest recente NOx-
belastingscurve bekend. 

1.6.2 FL-2  

Hier vindt geen meting plaats. 
Bij de vergunningverlener is de N0x-belastingscurve 
bekend. 

1 
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1.6.3 FL30  

NOx-meting vindt hier plaats door één continue me-
ting. 
Registratie vindt plaats door een schrijver (continu) 
en computer (periodiek). Dagelijks kan met behulp van 
het emissieprotocol het functioneren van de eenheid 
worden bewaakt. 
Momenteel vindt rapportage aan de vergunningverlener 
op ad hoc basis plaats. 

In geval van oliestoken wordt de 502-emissie bepaald 
aan de hand van het S-gehalte van de olie. 

2 	Emissiemetino en rapportage bil UNA 

In de Hemwegcentrale 8 zal de SO2- en NON-uitworp in 
de rookgassen continu worden gemeten volgens wette-
lijk voorschrift. 
In de overige eenheden worden rookgaszijdig alleen 
NOx-metingen verricht. In de eenheden Velsen 24 en 
25, Hemweg 7,  Diemen  31 en 32, Merwedekanaal 11 en 12 
en Lage Weide 5, gebeurt dit op continue basis. Voor 
meerdere eenheden wordt de NON-emissie  bepaald op 
grond van emissiekarakteristieken. Deze karakteris-
tieken worden regelmatig gecontroleerd door metingen 
van de KEMA Milieu Meetdienst en op grond daarvan 
zonodig bijgesteld. 

3 	Emissiemeting en rapportage bij EZH 

Hieronder zal per centrale worden aangegeven hoe de 
emissie van de diverse centrales wordt bepaald en 
bewaakt. 

.1 
• A.  Centrale Maasvlakte 

Beide eenheden zijn voorzien van continue SO2- en 
NOx-metingen. Deze worden in de wacht gepresenteerd. 
De momentane metingen worden in de procescomputer 
verwerkt tot halfuurgemiddelde waarden. Deze halfuur-
gemiddelde waarden worden gebuikt voor de bepaling 
van 24-uursgemiddelden. Van iedere dag wordt per 
eenheid een zogenaamd milieuprotocol uitgegeven met 
een overzicht van de halfuurgemiddelden. Elke maand 
wordt een overzicht gegeven van de 24-uursgemiddel-
den. De meetapparatuur wordt regelmatig geijkt. 
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3.2 	Centrale Waalhaven 

Beide eenheden zijn voorzien van continue NOR-me-
tingen. De meetwaarden worden in de wacht gepresen-
teerd. De meetappaatuur wordt regelmatig geijkt. Met 
behulp van de meetwaarden worden emissiekarakteris-
tieken opgesteld. 

Op basis van de gemiddelde belasting over de gemaakte 
bedrijfsuren wordt met behulp van de emissiekarakte-
ristieken achterop de uitworp bepaald. 

	

3.3 	Centrale Galileïstraat 

3.3.1 STEG 

De STEG-installatie bestaat uit drie gasturbines, 
drie afgassenketels en één gecombineerde stoomturbi-
ne. 
De NOK-emissie  van de gasturbines wordt continue 
bewaakt met behulp van de procescomputer waarin de 
emissiekarakteristiek is ingebracht. Met behulp van 
de relevante bedrijfsparameters (o.a. belasting, 
temperatuur buitenlucht, relatieve vochtigheid) wordt 
elke 5 minuten de emissie bepaald. 
De per 5 minuten verkregen waarde wordt verwerkt tot 
een halfuursgemiddelde. Elke dag wordt een protocol 
gemaakt met een overzicht van de halfuurgemiddelde 
waarden. 
Iedere maand wordt een protocol gemaakt met een 
overzicht van de daggemiddelde waarden. 

3.3.2 Eenheid A 

Eenheid A heeft geen continue NOR-meting. 
Overeenkomstig de vergunning wordt ieder halfjaar 
door metingen gecontroleerd of de eenheid nog voldoet  
an  de vergunningwaarde. Tevens wordt hierbij een 
NO -emissiekarakteristiek opgesteld. 
Op basisvan de gemiddelde belasting over de gemaakte 
bedrijfsuren wordt met behulp van de emissiekarakte-
ristieken achteraf de uitworp per jaar bepaald. 

3.4 	Centrale Waalhaven 

De eenheden 4 en 5 hebben geen continue NOR-meting. 
Ieder halfjaar wordt door metingen gecontroleerd of 
de eenheden nog voldoen aan de vergunningwaarde. 
Tevens worden hierbij NOR-emissiekarakteristieken 
opgesteld. 
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3.5 	Centrale RoCa 

De RoCa centrale bestaat uit 2 gasturbines met daar-
achter geschakelde afgassenketels en twee hulpketels. 
De produktiemiddelen hebben geen continue NOR-meting. 
Overeenkomstig de vergunning wordt ieder jaar door 
metingen gecontroleerd of de gasturbines en de hulp-
ketels nog voldoen aan de vergunningwaarden. Tevens 
worden hierbij NOR-emissiekarakteristieken opgesteld. 
De bepaling van de uitworp gebeurt op dezelfde wijze 
als beschreven onder 3.3.2. 

3.6 	Gasturbinecentrale Delft 

De centrale in Delft bestaat uit 4 gasturbines. 
De gasturbines hebben geen continue NOR-meting. 
Elk jaar wordt door metingen gecontroleerd of de 
gasturbines gezamenlijk aan de vergunningwaarde 
voldoen. De bepaling van de uitworp gebeurt op de-
zelfde wijze als beschreven onder 3.3.2. 

4 	NO,- en S02-emissiemetingen bij EPZ  

Bij alle EPZ-produktie-eenheden, behalve BS20 (de 
18  MW  gasturbine), wordt de NOR- en, voor zover het 
kolengestookte eenheden betreft, de S02-emissie 
continue gemeten en in de wacht gepresenteerd. Deze 
meetgegevens worden automatisch geïntegreerd tot dag-
en maandwaarden en deze worden in een protocol vast-
gelegd. 
Alle meetapparatuur wordt regelmatig geijkt. 
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