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0 	SAMENVATTING 

1994 is in het kader van het convenant een peiljaar voor de 
emissies van SO2  en NO, van de elektriciteitsproduktiebedrij-
ven. In dit jaar heeft de emissie van SO2  17,8 kiloton bedra-
gen. Dit is ruim onder de doelstelling van 30 kiloton welke 
voor het jaar 1994 was overeengekomen en dit resultaat vol-
doet reeds aan het emissieplafond van 18 kiloton dat voor het 
jaar 2000 was vastgesteld. De NOK-uitworp bedroeg in 1994 
53,4 kiloton en voldoet daarmee aan de plafondwaarde van 55 
kiloton welke voor 1994 was overeengekomen. In 1995 is de 
uitworp van SO2  verminderd tot 16,2 kiloton en van NO, tot 
48,9 kiloton. 

Voorts heeft Sep op zich genomen een financiële bijdrage te 
leveren aan een Pools elektriciteitsbedrijf voor de bouw van 
een rookgasontzwavelingsinstallatie. Aanvankelijk betrof dit 
de financiering van 2 rookgasontzwavelingsinstallaties. Door 
een herschikking van middelen is dit in 1993 gewijzigd in een 
medefinanciering aan 4 rookgasontzwavelingsinstallaties in 
de centrale Belchatow. In de jaren 1994 en 1995 zijn de eer-
ste twee installaties in bedrijf gesteld en is de bouw van 
de twee laatste installaties zover gevorderd dat de betrok-
kenheid van Sep hierbij voltooid is. Door de eerste ontzwave-
lingsinstallatie werd in 1995 de uitworp van 30,4 kiloton SO2  
vermeden. Hiermee voldoet deze aan de gestelde verwachtingen. 
Door de tweede ontzwavelingsinstallatie, die nog niet het 
hele jaar 1995 in bedrijf was, werd 25,1 kiloton SO2  verme-
den. 

Met betrekking tot NO, wordt een overzicht gegeven van de 
ontwikkelingen. Het belangrijkste resultaat is het gereed-
komen van de rookgasreinigingsinstallatie  (SCR)  in de Centra-
le Gelderland 13 in het laatste kwartaal van 1994. De bouw 
van de  SCR-installatie in de Amercentrale 8 vordert volgens 
schema. Deze zal in 1996 in bedrijf worden gesteld. 

In het Plan van aanpak is afgesproken dat de emissiedoelstel-
ling voor NO, in het jaar 2000 met 5 kiloton mag worden ver-
hoogd ter compensatie van te leveren warmte in het kader van 
het Warmteplan. Gelet op de concrete ontwikkelingen met be-
trekking tot de warmte-afzet wordt voor het jaar 2000 een 
NO,-emissieplafond van 35 kiloton aangehouden. Berekeningen 
laten zien dat met de thans geïmplementeerde maatregelen, de 
buitenbedrijfstelling van oud produktievermogen en de uitvoe-
ring van het nieuwbouwprogramma de emissies van SO2  en NO, in 
het jaar 2000 zullen voldoen aan de overeengekomen plafond-
waarden van 18 resp. 35 kiloton. 
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1 	INLEIDING 

Op 12 juni 1990 werd door Sep namens de elektriciteits-pro-
duktiebedrijven EPON, UNA, EZH en EPZ een convenant gesloten 
met de Staat en de twaalf provincies over de verdere bestrij-
ding van de SO2- en NO„-emissies. In dit convenant werd over-
eengekomen dat de elektriciteits-produktiebedrijven hun emis-
sies van SO2  en NO, verder zullen terugdringen. De wij. waar-
op dit zal gebeuren is beschreven in het Plan van aanpak. Dit 
Plan van aanpak is door de Convenantscommissie besproken en 
goedgekeurd. 

Volgens artikel 11 van het convenant dient Sep in elk jaar 
waarvan het jaartal even is verslag uit te brengen over de 
uitvoering van het convenant, het Plan van aanpak en de voor-
nemens voor de bestrijding van SO2  en NO, in de resterende 
periode tot 2000. 

Het thans voorliggende verslag is het derde voortgangsrapport 
en beschrijft de voortgang in 1994 en 1995. 
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2 	VOORTGANGSRAPPORTAGE 

2.1 	Prognose van de elektriciteitsproduktie 

In het Elektriciteitsplan 1997-2006 zijn de nieuwste progno-
ses beschreven van de toekomstige elektriciteitsvraag en de 
wijze waarop daarin zal worden voorzien. Gelet op artikel 20 
lid 3 van het Convenant, waar gesteld wordt dat de emissie-
plafonds voor SO2  en NO, in het jaar 2000 bijgesteld zullen 
worden, indien de import of de vraag naar elektriciteit waar-
in door Sep en de elektriciteitsproduktiebedrijven moet wor-
den voorzien, substantieel afwijkt van de planning in het 
Elektriciteitsplan 1989-1998, is in tabel 1 een overzicht 
gegeven van de kentallen van de elektriciteitsproduktie in 
het jaar 2000. 
Uit de vergelijking blijkt dat het landelijk elektriciteits-
verbruik volgens de huidige planning aanmerkelijk hoger ligt 
dan in het Elektriciteitsplan 1989-1998 was voorzien. 
De elektriciteitsproduktie in Sep-verband en de import van 
elektriciteit komt evenwel goed overeen met de eerdere prog-
nose. Er is derhalve geen reden om de emissieplafonds aan te 
passen. 

Tabel 1  
Kentallen voor elektriciteitsproduktie in 2000 (TWh) 

E-plan 
1989-1998 

E-plan 
1997-2006 

Landelijk elektriciteitsverbruik 87,5 97,5 
Sep-elektriciteitsvraag 69,4 70,1 
Import 12,0 12,0 
Elektriciteitsproduktie in 
Sep-verband 57,4 58,1 

2.2 	Bestrijding van S0,-emissies 

Ontzwavel ingsrendement 

Bij 7 kolencentrales, namelijk Gelderland 13, Hemweg 8, Maas-
vlakte 1 en 2, Borssele 12 en  Amer  81 en 91, wordt de volle-
dige rookgasstroom ontzwaveld. In alle installaties wordt SO2  
omgezet in gips. Dit gebeurt door het S02-houdende rookgas in 
een wasvat in contact te brengen met kalk(steen)suspensie. 
Daarbij ontstaat calciumsulfiet dat geoxideerd wordt tot 
calciumsulfaat (gips). Rookgasontzwavelingsgips is een grond-
stof voor bouwmaterialen en wordt volledig afgezet. 

# 

s 
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Een overzicht van de gemiddelde ontzwavelingsrendementen 
welke in 1994 en 1995 werden gerealiseerd, is in tabel 2 
gepresenteerd. Geconcludeerd wordt dat het gemiddelde ontzwa-
velingsrendement ruim boven 90% ligt. 

Tabel 2 Rookgasontzwavelingsrendement* 

Centrale Eenheid  ROI Ontzwavelingsrendement 
1994 	1995 

Gelderland G-13 40 90,9 	91,7 
50 93,2 	93,3 

Maasvlakte MV1 93,0 	92,4 

Maasvlakte MV2 93,0 	92,4 

Borssele BS12 94,6 	93,8 
Amer A-81 92,8 	90,5 
Amer A-91 92,9 	91,5 
Hemweg HW8 92,0 	91,5 

* totale ontzwavelingsrendement, incl. GAVO-lekkage 

Storingen aan ontzwavelingsinstallaties 

In het eerste voortgangsrapport (1992) werden de eerste erva-
ringen met rookgasontzwaveling besproken. Daarbij kwam naar 
voren dat kinderziektes een grote rol hebben gespeeld, maar 
dat met name vereenvoudiging van het proces en optimalisatie 
van de bedrijfsvoering de verlangde bedrijfszekerheid hebben 
bewerkstelligd. Voorts werd geconstateerd dat op termijn bij 
alle installaties de rubberbekleding vervangen zal moeten 
worden. 

In het tweede voortgangsrapport (1994) is de herberubbering 
van de rookgasontzwavelingsinstallaties Maasvlakte 1 en 2, 
Gelderland 13,  Amer  81 en Borssele 12 beschreven. Na de pro-
visorische berubberingswerkzaamheden aan wasvat ROI-40 van 
Gelderland 13 in 1993 is de definitieve berubbering uitge-
voerd tijdens de revisie in 1994. 

In de verslagperiode is de Centrale Gelderland 13 langere 
tijd buiten bedrijf geweest in verband met herberubbering. 
Een overzicht van de storingen in 1994 en 1995 is in tabel 
3 gegeven. De extra emissies ten gevolge van bovengenoemde 
storingen hebben in genoemde jaren 1000 resp. 800 ton SO2  per 
jaar bedragen. 



PO/ROM 96-195 	 -5- 
• 

Zwavelgehalte van kolen en emissies t.g.v. andere zwavelhou-
dende brandstoffen 

De beoogde vermindering van de S02-uitworp werd onder meer 
bereikt door kolen te stoken met een relatief laag zwavelge-
halte. Zowel in 1994 als in 1995 zijn kolen ingezet met een 
gemiddeld zwavelgehalte van <0,7%. 
De Maascentrale 6 is de enige kolencentrale welke niet van 
rookgasontzwaveling voorzien is. In deze centrale werden 
kolen gestookt met een gemiddeld zwavelgehalte van 0,6%. Deze 
centrale zal met ingang van 97-01-01 vervroegd buiten bedrijf 
worden gesteld. 

Andere zwavelhoudende brandstoffen welke een bijdrage leveren 
aan de S02-uitworp zijn hoogovengas in. cokesovengas/oxygas 
en olie. 
De inzet van hoogovengas inclusief cokesovengas/oxygas vindt 
plaats in de Centrale Velsen. De inzet hiervan bedraagt ca. 
4,3% van het primaire energiegebruik van de elektriciteits-
produktiebedrijven tezamen. Zoals in de tweede voortgangsrap-
portage is gesteld, heeft Hoogovens een ontzwavelingsinstal-
latie voor het cokesovengas geïnstalleerd. Dit gas wordt 
separaat aan ketel 25 aangeboden en wordt tevens als injec-
tiegas gebruikt in het hoogovengasmengsel. Door een storing 
aan de H2S-wasser bij Hoogovens is de S02-uitworp van Velsen 
25 in 1994 verhoogd t.o.v. andere jaren. 

De inzet van olie bedroeg ',-oor alle centrales te zamen 0,3% 
van de totale brandstofinzet in 1994 en 0,4% in 1995. Het 
merendeel hiervan betrof het stoken van zware stookolie als 
gevolg van aardgasafschakeling door de N.V. Nederlandse Gas-
unie i.v.m. koude. De hiermee samenhangende S02-emissie be-
droeg in 1994 384 ton en in 1995 468 ton, d.w.z. 2,1 resp. 
2,9% van de jaarlijkse emissies van de centrales. 

Bij de evaluatie van het Brandstoffen Inzet Plan Centrales 
(BIPC) is door Sep en Gasunie toegezegd om na beëindiging van 
de BIPC-overeenkomst van 3 september 1980, de episodenstrate-
gie, welke op grond van de gasinzetrichtlijnen van het BIPC 
is uitgevoerd, voort te zetten. 
In de jaren 1994 en 1995 zijn geen hoge S02-concentraties in 
de buitenlucht voorgekomen die hebben genoodzaakt tot omscha-
keling van oliestoken naar gasstoken. 

2.3 	Bestri.din van NO -emissies 

De NO,-bestrijdingsmaatregelen welke in de jaren 1994 en 1995 
werden getroffen, zijn zeer divers. De maatregelen kunnen in 
3 categorieën worden ingedeeld, namelijk verbrandingstechni-
sche maatregelen bij bestaande installaties, voor zover deze 
nog niet in eerdere rapportages als voltooid waren aan-
gemerkt. De tweede categorie betreft rookgasreiniging bij 



Opmerkingen 

1 stop t.b.v. herberubbering a 1781 uur 

geen storingen bij de rookgasontzwave-
lingsinstallaties waarbij het totaal ontzwa-
velingsrendement kleiner dan 85% is ge 
weest 

vervuiling GAVO 

vermogensbeperking  met 150 MW  

geen storingen bij de rookgasont- 
zwavelingsinstallaties waarbij 
het totaal ontzwavelingsrendement . • • • 
kleiner dan 85% is geweest 	• 

•• 

TABEL.3 Storingen aan rookgasontzwavelingsinstallaties 

Bedr.„ 

1994 

Eenheid InstallatiP-
deal 

Storing .1101 
frequentie 	uren/a 

aar_diL cl storing extra 
emissie 
t/a 

EPON G-13 R01-40 4x 2799 596 
R01-50 3x 5 10 

EZH MV-1 

MV-2 

EPZ BS12 75,6 129 

A-81 3x 78,0 - vorst, lekkage, problemen met 
kalksteen toevoerregeling 

213 

A-91 3x 15,5 - reparatie sproeiers, te hoge rookgas-
uitlaattemperatuur defecte S02-meting 

41 

UNA HW8 2x 5 defecte eindschakelaars rookgaskleppen 9 

1995 
EPON G-13 R01-40 3x 21 - reparatie wasvat 7 

- reiniging van de sproeiers 
R01-50 4x 125 - GAVO-reinigen 110 

- reparatie wasvat 

EZH MV-1 

MV-2 

EPZ BS12 82,9 - GAVO-reiniging 130 
A-81 2x 207,5 - defecte rookgasopjaagventilator, 

niet functioneren van een sproeibank 
425 

A-91 lx 27 - reparatie roerder wasvat 77 

UNA HW8 2x 7,5 te hoge rookgasinlaattemperatuur 19  
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bestaande installaties en tenslotte de inbedrijfstelling van 
nieuw produktievermogen met de geplande NO,-bestrijdingsmaat-
regelen. 

2.3.1 Verbrandingstechnische maatregelen 

Modificatie poederkoolmolens Maasvlakte 1 en 2 

Eén van de factoren die van invloed is op de NON-emissie bij 
het kolenstoken is de luchtovermaat. Een lagere luchtovermaat 
leidt bij de verbranding tot minder NON-vorming. 
Fijnere kooldeeltjes worden beter verbrand dan grovere deel-
tjes. Daardoor is het mogelijk de poederkool met een lagere 
luchtovermaat te verbranden, hetgeen gezien het bovenstaande 
leidt tot een lagere NON-emissie. 
Een verbeterde maalfijnheid is gerealiseerd door de oor-
spronkelijke statische afscheiders in de poederkoolmolens te 
vervangen door roterende afscheiders. 
Bij de modificatie was het noodzakelijk de gehele molentop 
te vervangen door een nieuwe, met aangepaste vorm. Daarnaast 
werd de maalschotel van elke molen voorzien van een schoepen-
wiel om een betere verdeling van de primaire lucht te ver-
krijgen. 
De molens van beide eenheden werden omgebouwd in de periode 
van oktober 1992 tot en met september 1993. De molens zijn 
merendeels omgebouwd tijdens normale bedrijfsvoering met de 
desbetreffende eenheid. 
Na voltooiing van de ombouw bleek dat de beoogde vermindering 
van de jaargemiddelde NON-emissie -15% reductie ten opzichte 
van de oorspronkelijke emissie- nog niet direct gehaald werd, 
zodat een verder optimalisatietraject nodig was. Het optima-
lisatieprogramma heeft tot gevolg gehad dat zowel over 1994 
als over 1995 de reductiedoelstelling van 15% is gehaald. 
De jaargemiddelde NOK-waarden blijven voor 1994 en 1995 onder 
de beoogde waarde van 390 mg/m30. 

Een bijkomend voordeel van de modificatie van de molens zou 
zijn dat tevens het onverbrandgehalte in de vliegas afneemt. 
Tot nu toe is een verlaging van het onverbrandgehalte -on-
danks verschillende proefnemingen- niet in de beoogde mate 
opgetreden. 
In de komende periode zal het onderzoek worden voortgezet 
teneinde te proberen tot een verdere verbetering van de re-
sultaten te komen. 

NON-arme branders Clauscentrale B 

Bij eenheid B van de Clauscentrale zijn de circulaire bran-
ders vervangen door NON-arme dubbelregisterbranders. De bran-
deropstelling is niet veranderd en de branders zijn aan-
gebracht in de bestaande openingen in de ketelwand. De ombouw 
is in het le kwartaal van 1994 uitgevoerd. (Bij eenheid A was 
dit reeds in 1993 uitgevoerd.) De NON-concentratie is door 
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deze ombouw en na optimalisatie gereduceerd tot minder dan 
350 mg/m30, afhankelijk van het inzetpatroon. In 1994 werd een 
gemiddelde NO„-concentratie van 159 mg/m30  gerealiseerd. 

2.3.2 Rookgasreinigina 

Diverse maatregelen Maascentrale 6 

In de 2e Voortgangsrapportage (1994) is gerapporteerd over 
het demonstratieproject Katalytische LUVO in de Maascentrale 
6. In de luchtvoorwarmer (LUVO) is katalysatormateriaal aan-
gebracht om NO, uit de rookgasstroom te laten reageren met 
ammoniak, dat geïnjecteerd wordt, tot stikstof en waterdamp. 
Tijdens de demonstratieperiode bleek dat ammoniak aan de 
vliegas werd geadsorbeerd. Dit is niet gewenst vanwege diver-
se vliegastoepassingen. Bovendien bleek continue injectie 
niet mogelijk als gevolg van hoge drukval over de LUVO. 
In 1995 zijn aanvullende maatregelen beproefd om de beoogde 
50% reductie alsnog te realiseren, zonder ongunstige gevolgen 
voor de bedrijfsvoering van de eenheid en de vliegaskwali-
teit. Deze maatregelen zijn gedeeltelijk van verbrandings-
technische aard, namelijk de toepassing van tweetrapsverbran-
ding door een deel van de verbrandingslucht met behulp van 
bovenluchtpoorten (OFA, over  fire  air) in de vuurhaard te 
injecteren. Bovendien wordt ammoniak boven in de vuurhaald 
geïnjecteerd (SNCR,  Selective  Non  Catalytic Reduction)  om de 
reactie met NO, aan te gaan. Het katalysatormateriaal in de 
LUVO doet dan dienst om de resterende ammoniak te reduceren 
en aldus te bewerkstelligen dat ammoniakslip beperkt wordt 
en het ammoniakgehalte van de vliegas aanvaardbaar blijft. 
Na optimalisatie van het proces is de beoogde reductie gerea-
liseerd en is gemiddeld over het jaar 1995 een NO„-concentra-
tie van 345 mg/m30  bij 6% 02  bereikt.  

SCR Gelderland 13  

Bij de techniek van de selectieve katalytische reductie  (SCR)  
wordt ammoniak in de rookgasstroom geïnjecteerd en worden de 
rookgassen vervolgens bij een temperatuur van ca. 350°C over 
een katalysator geleid. De stikstofoxiden reageren met ammo-
niak tot stikstof en waterdamp. 
Over de voorbereidingen van het  SCR-project in de Centrale 
Gelderland 13 is gerapporteerd in de 2e Voortgangsrapportage 
(1994). In 1994 is de bouw van de installatie voltooid en is 
de reactor op de rookgaskanalen aangesloten. 
De eerste inbedrijfstelling heeft volgens planning begin 
oktober 1994 plaatsgevonden. Na geslaagd proefbedrijf is de 
installatie op 1 maart 1995 van de leverancier overgenomen. 
Tijdens het proefbedrijf zijn door KEMA garantiemetingen 
verricht. Enkele resultaten zijn: 
• NO„-verwijderingsrendement > 80% 
• Totale ammoniakslip < 0,14 ppm 

S02/S03-conversie < 1% 
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De NOK-reductiemetingen zijn bij minimumlast, 60%, 80% en 95% 
van het maximum nettovermogen uitgevoerd. 
Van de ammoniakslip die optreedt, zal de ammoniak zich hoofd-
zakelijk hechten aan de vliegas. Over de gehele verslag-
periode is de ammoniakconcentratie in de vliegas steeds lager 
geweest dan de detectiegrens van 10 mg/kg.  

SCR Amer 81  

Voor het bouwen en bedrijven van een  SCR-installatie bij  Amer  
81 is in mei 1994 de milieuvergunning verleend en zijn de 
bouwwerkzaamheden begonnen. De ombouw van de installatie en 
de aansluiting van de reactor zal in het tweede kwartaal van 
1996 plaatsvinden. Volgens planning zal het operationeel 
bedrijf per 97-01-01 aanvangen. 

2.3.3 Inbedrijfstelling nieuw produktievermogen 

Poederkoolcentrale Amer 91  

Bij  Amer  91 is het meest geavanceerde ontwerp van tangentiële 
NOK-arme stookinstallaties toegepast. Zo zijn de vuurhaard en 
de branderkasten verder vergroot ten opzichte van andere 
installaties. Voorts is de kolenmaling verbeterd, worden PM-
branders toegepast en is de hoeveelheid bovenlucht vergroot. 
Na inbedrijfstelling medio 1993 is de bedrijfsvoering geopti-
maliseerd. In 1994 was de NON-concentratie gemiddeld 314 
mg/m30, in 1995 was dit 305 mg/m30  (beide bij 6% 02). 

Poederkoolcentrale Hemweg 8 

In de poederkoolcentrale Hemweg 8 is de vuurhaard vergroot 
ten opzichte van ontwerp van vergelijkbare stookinstallaties 
met tegenover elkaar geplaatste branders. Voorts zijn geavan-
ceerde dubbelregisterbranders van het type HTNR toegepast en 
zijn in voor- en achterzijden twee rijen luchtpoorten ge-
plaatst. 
De eenheid is medio 1994 in bedrijf gegaan. Door het optima-
liseren van de basisinstelling van de branders is de leveran-
cier erin geslaagd de NOK-emissie verder beneden de tijdens 
de garantiemetingen vastgestelde waarde van 299 mg/Nm3  (6% 02) 
te brengen. Afhankelijk van de kolenblend worden daggemiddel-
den tot 225 mg/m30  bij 6% 02  bereikt. In samenwerking met KEMA 
worden bij verschillende instellingen van de luchtverdeling 
en constante kolenblends reeksen van stookproeven uitgevoerd, 
teneinde vast te stellen waar, hoe en in welke mate deze 
luchtverdelingen invloed hebben op de NON-vorming c.q. beper-
king. 

Steg Lage Weide 6 

De eenheid is medio 1995 operationeel in bedrijf gegaan. In 
de gasturbine worden dry  low  NO, branders toegepast. Boven- 
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dien wc dt bij belastingen lager dan ca. 60% de NO,-emissie 
verlaagd door het voorverwarmen van de verbrandingslucht en 
het injecteren van stoom. Tijdens garantiemetingen is vastge-
steld dat de NON-emissie, berekend als NO2, varieert met de 
belasting tussen 33 en 43 g/GJ. 

Steg  Diemen 33 

De eenheid is ultimo 1995 operationeel in bedrijf gegaan. In 
de gasturbine worden dry  low  NO, branders toegepast. Boven-
dien wordt bij belastingen lager dan ca. 60% de NO„-emissie 
verlaagd door het voorverwarmen van de verbrandingslucht en 
het injecteren van stoom. Tijdens garantiemetingen is vastge-
steld dat de NO„-emissie, berekend als NO2, varieert met de 
belasting tussen 29 en 42 g/GJ. 

Steg eenheden Eens 3, 4 en 5 

De eenheden  EC  3 t/m 5 zijn in 1995 alle drie in bedrijf 
geweest in het kader van hun inbedrijfsstelingprogramma. 
Vanwege gasturbineproblemen is dit programma enige maanden 
onderbroken. Uit voorlopige gegevens van genoemde eenheden, 
alsmede vergelijkbare eenheden in Engeland, wordt ervan uit-
gegaan dat de NO„-emissie aan verwachtingswaarde <45 g/GJ zal 
voldoen. 

2.4 	Emissies  van SO,  en NO.  in 1994 en 1995  

Meetresultaten 

De produktiebedrijven hebben conform art. 10 lid 2 van het 
convenant aan Sep en aan het College van Gedeputeerde Staten 
dat vergunning heeft verleend, een opgave verstrekt van de 
emissies van SO2  en NO,. Deze gegevens zijn beschreven in 
tabel 4 voor het jaar 1994 en in tabel 5 voor 1995. In dit 
overzicht zijn alle eenheden opgenomen die in de lijst van 
het produktievermogen in het E-plan zijn aangegeven. 

Uit tabel 4 blijkt dat in 1994 de totale uitworp van SO2  17,8 
kiloton heeft bedragen. Dit is ruim onder de doelstelling van 
30 kiloton welke in art. 6 lid 2 was afgesproken voor het 
jaar 1994. Dit resultaat voldoet reeds aan het emissieplafond 
van 18 kiloton dat in art. 2 van het convenant werd overeeng-
ekomen voor het jaar 2000. De NO„-uitworp bedroeg in 1994 
53,4 kiloton en voldoet daarmee aan de doelstelling van art. 
6 lid 2 dat de emissie van NO, ten hoogste 55 kiloton zou 
bedragen. In 1995 is een verdere vermindering van de emissies 
gerealiseerd. De S02-uitworp daalde tot 16,2 kiloton en de 
NO„-uitworp tot 48,9 kiloton. 
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Bedrijf  Prod.  
eenheid 

brandstof % S benodigde 
warmte TJ 

e-prod.  
GWh 

SO2  
t/a 

NO 
t/a 

EPON EC20 gas 29 845 3 710 984 
HU-2 gas 378 38 31 
HU-3 gas 126 13 10 
HU-4 gas 1 583 165 130 
HU-5 gas 1 202 125 99 
HUG1 gas 8 1 1 

BG10 gas 15 022 1 902 1293 
BG20 gas 11 982 1 502 1052 

HC50 gas/olie 11 425 1 392 807 
HC60 gas/olie 12 875 1 570 514 

HGG 1 gas 37 2 2 
HGG 2 gas 39 3 3 

BCG1 olie 2 0 

FL01 gas/olie 1,36 1 419 144 6 52 
FL02 gas/olie 498 50 104 
FL30 gas/olie - 1 19 667 2 406 48 823 
FLG1 gas/olie 14 1 2 

AL-1 gas 2 304 269 275 
AL-2 gas 1 732 213 80 

G-13 kolen 0,56 2R ORR 2 970 207 5.52_6 

138 245 16 476 2091 11858 

UNA DM31 gas/olie 1,0 2 145 238 12 280 
DM32 gas/olie 1,0 3 066 341 73 425 

HW-5 gas/olie 433 44 80 
HW-6 gas/olie 588 60 108 
HW-7 gas/olie 7 793 891 388 
HW-8 kolen 0,73 27 823 3 376 1291 2376 
HWG1 gas/I-olie 27 2 5 

LWE4 gas/olie 121 11 14 
LWE5 gas/olie 1,0 9 105 1 049 9 353 

MK10 gas 1 230 122 308 
MK11 gas 3 072 320 208 
MK12 gas 11 522 1 493 305 

PU-1 gas 3 001 360 396 

VN24 HO/gas 16 234 1 668 611 1082 
VN25 HO/gas/olie 25 490 2 826 2518 1300 
VNG1 gas/I-olie 43 3 - _5 

111 693 12 804 4514 7633 
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•••• Sahel 4 / blad 2 	Emissiegegevens SO2  en NO, over 1994 

Bedrijf  Prod.  
eenheid 

brandstof % S benodigde 
warmte TJ 

e-prod.  
GWh 

SO2  
t/a 

NO, 
t/a 

EZH FG-1 gas 10 741 1 260 913 

FW-4 gas/olie 10 412 1 231 117 1 008 
FW-5 gas/olie 13 233 1 561 117 1 292 
FWG1 L-olie 7 - - 1  

MV-1 kolen/gas 0,50 33 109 3 636 881 4 776 
MV-2 kolen/gas 0,50 34 753 3 630 925 4 715 

ROC1 gas 101 7 17 
ROC2 gas 254 17 47 

D0-5 gas/olie 17 2 2 
D0-6 gas/olie 4 581 540 2 434 

LD12 gas 1 629 177 142 

GV15 gas 2 380 248 - 226 
DE[1 t/m4] gas/I-olie R3 4 _LS 

111 300 12 313 2042 13 588 

EPZ BS12 kolen/gas 0,66 24 466 2 716 850 3 152 
BS20 gas/I-olie 0 0 

A-61 gas/olie 315 31 38 
A-71 gas/olie 4 293 444 - 524 
A-81 kolen/olie 0,65 32 723 3 387 1559 9 039 
A-91 kolen/gas 0,63 34 191 3 812 1276 3 966 

DGS1 gas 1 640 190 203 

MC-6 kolen/gas 0,58 13 207 1 336 5 514 2 517 

CC-A gas/olie 5 326 603 258 
CC-B gas/olie 10 227 1 	101 6sn 

126 487 13 620 9 199 20 347  

TOTAAL 487 725 55 213 17 846 53 426 
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Tabel 5 / blad 1 	Emissiegegevens SO2  en NO. over 1995 	 •••••• 

Bedrijf  Prod.  
eenheid 

brandstof ck S benodigde 
warmte TJ 

e-prod.  
GWh 

SO2  
t/a 

NO. 
t/a 

EPON EC20 gas 18 394 2 238 627 
HU-4 gas 715 76 60 
HU-5 gas 803 84 64 
HUG1 gas 6 

BG10 gas 14 256 1 800 1225 
BG20 gas 11 400 1 424 963 

HC50 gas/olie 0,9 12 259 1 469 160 1222 
HC60 gas/olie 0,9 13 090 1 598 608 

HGG 1 gas 36 2 4 
HGG 2 gas 48 3 6 

FL01 gas/olie 955 97 34 
FL02 gas/olie 83 8 13 
FL30 gas/olie 1,05 14 056 1 704 9 700 
FLG1 gas/olie 14 1 - 3 

AL-1 gas 2 242 253 286 
AL-2 gas 2 164 256 96 

G-13 kolen 0,64 _3_5_16_6 3 723 21151 1418 

125 687 14 735 2226 7329 

UNA DM31 gas/olie 1,0 151 15 18 
DM32 gas/olie 1,0 1 006 104 17 133 
DM33 gas 3 939 533 167 

HW-7 gas/olie 20 126 2 314 1 1006 
HW-8 kolen 0,6 25 504 2 970 1107 2311 
HWG1 gas/I-olie 2 0 

LWE5 gas/olie 1,0 4 148 475 47 161 
LWE6 gas 5 841 760 230 

MK10 gas 832 83 103 
MK11 gas 2 765 286 177 
MK12 gas 10 397 1 336 296 

PU-1 gas 3 848 452 - 508 

VN24 HO/gas 18 852 1 937 169 975 

VN25 HO/gas/olie 22 628 2 563 564 1297 

VNG1 gas/I-olie _10 1_1 

120 049 13 829 1905 7383 
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Tabel F / blad 2 	Emissiegegevens SO2  en NO. over 1995 
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Bedrijf  Prod.  
eenheid 

brandstof % S benodigde 
warmte TJ 

e-prod.  
GWh 

SO2  
t/a 

NO, 
t/a 

EZH FG-1 gas 11 283 1 308 1 015 

FW-4 gas/olie 9 905 1 	152 93 958 
FW-5 gas/olie 12 602 1 462 97 1 230 
FWG 1 L-olie 8 1 1  

MV-1 kolen/gas 0,56 35 509 3 890 1 160 5 002 
MV-2 kolen/gas 0,56 33 729 3 752 1 102 4 695 

ROC1 gas 139 10 23 
ROC2 gas 254 18 42 

DO-5 gas/olie 49 5 - 3 
DO-6 gas/olie 3 336 389 44 322 

LD12 gas 1 527 166 133 

GV15 gas 2 331 244 221 
DE[1t/m41 gas/I-olie _7_3 5 13 

110 745 12 402 2 496 13 658 

EPZ BS12 kolen/gas 0,70 21 738 2 297 655 2 595 
BS20 gas/I-olie 0 0 - 

A-61 gas/olie - 

A-71 gas/olie 2 067 203 - 524 
A-81 kolen/olie 0,68 36 480 3 765 2 346 10 713 
A-91 kolen/gas 0,68 38 472 4 235 1 870 4 298 

DGS1 gas 420 48 50 

MC-6 kolen/gas 0,63 12 680 1 223 4 682 1 359 

CC-A gas/olie 3 819 398 248 
CC-B gas/olie 670 ___8 908 723 

124 296 13 075 9 553 20 510  

TOTAAL 480 777 54 042 16 180 48 880 
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Betrouwbaarheid-emissiegegevens 

De systemen voor de meting en registratie van de emissies van  
SO:  en NO, zijn beschreven in het Plan van aanpak. Deze syste-
men worden in de centrales zorgvuldig gevolgd teneinde de 
kwaliteit van de gegevens veilig te stellen. 

Ter bevordering van de kwaliteit van de emissiemetingen is 
door KEMA in het kader van de "Collectieve Opdracht Produk-
tie" het gehele probleemgebied van monsterneming, meting en 
registratie doorgelicht. In aanvulling hierop is door KEMA 
in opdracht van Sep een onderzoek ingesteld naar de onnauw-
keurigheidsband van de totale jaarlijkse emissie. Hiertoe is 
bij drie produktie-eenheden op drie verschillende locaties 
de nauwkeurigheid van een jaarlijkse emissie van SO2  en NO, 
bepaald. Vervolgens is een procedure opgesteld waarmee op 
basis van gedetailleerde informatie over de aanwezige meet-
systemen en het gebruik ervan de nauwkeurigheid van de jaar-
lijkse emissie van SO2  en NO, per locatie kan worden bepaald. 
Tenslotte is een berekeningsmethode opgesteld om de nauwkeu-
righeid te kunnen bepalen van de totale jaarlijkse emissie 
van alle produktie-eenheden tezamen. 

2.5 	Rookgasontzwaveling in Polen 

In 1990 heeft Sep als onderdeel van het Convenant de ver-
plichting op zich genomen een financiële bijdrage te leveren 
aan een Pools elektriciteitsbedrijf voor de bouw van een 
rookgasontzwavelingsinstallatie (art. 6 lid 4). 
Deze bijdrage is bepaald op NLG 60 mln en zou oorspronkelijk 
worden besteed als medefinanciering aan het ontwerp van 4 en 
de bouw van 2 rookgasontzwavelingsinstallaties in de bruin-
koolgestookte centrale te Belchatow. In 1993 heeft door mid-
del van een contractwijziging een herschikking van de be-
schikbare financiële middelen plaatsgevonden, waardoor Sep 
thans ook medefinanciering heeft verleend aan de 3e en 4e 
ROI-eenheid. 
In oktober 1994 is de eerste rookgasontzwavelingsinstallatie 
in gebruik gesteld door de Poolse en Nederlandse staatssecre-
tarissen van Milieu. In augustus 1995 vond de overdracht 
plaats van de tweede ontzwavelingsinstallatie. Omdat ook de 
voorbereidingen voor de derde en vierde ROI gereed zijn, 
betekent dit dat de betrokkenheid van Sep bij de bouw van de 
installaties voltooid is. Voor de resterende convenantsperio-
de zijn afspraken van kracht over de bedrijfsvoering van de 
ontzwavelingsinstallaties en de rapportage over de vermeden 
S02-emissies. 

In 1994 werd bij eenheid 10 door de eerste ROI 17,8 kiloton 
SO2  vermeden. In 1995 was dit toegenomen tot 30,4 kiloton SO2. 
Door de tweede ROI werd bij eenheid 8 in 1995 25,1 kiloton 
SO2  vermeden. 
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2.6 	Warmteplan 

In het convenant is afgesproken (Artikel 3) dat als gevolg 
van de door Sep geleverde warmte in het kader van de uit-
voering van het warmteplan, uitgaande van 1250 MWe, de vast-
gelegde emissiedoelstelling voor NOR, met maximaal 5 kiloton 
mag worden verhoogd. 

Bij het opstellen van het convenant werd nuttige warmtele-
vering uit warmte/kracht eenheden met een gezamenlijk vermo-
gen van 1250 MWe beoogd. In het E-plan 1991-2000 werden in 
het kader van het warmteplan 5 eenheden genoemd (zie tabel 
6). Het betrof hier voorwaardelijke besluiten met de uitdruk-
kelijke bepaling dat andere daarvoor in de plaats zouden 
kunnen komen. 

Tabel 6  

WKC-eenheid in bedrijf MWe 

Lage Weide 	 1999 	250  
Diemen 	 1999 	250 
Galileistraat 	 1998 	250 
Gelderland 	 1999 	250 
Amer/Donge 	 1999 	250 

totaal 	 1250 

De definitieve lijst van warmteplaneenheden welke voor of in 
het jaar 2000 in bedrijf zullen worden gesteld is weergegeven 
in tabel 7. Hiervan is 721  MW  reeds in bedrijf, 	484  MW  is in 
aanbouw en over 320  MW  is een uitvoeringsbesluit vastgelegd 
in het Elektriciteitsplan 1997-2006. 

Tabel 7 

WKC-eenheid in bedrijf MWe 

Lage Weide LWE6 1995 247  
Diemen  DM33 1995 249 
Moerdijk  MD-1 1997 339 
ROCA ROC3 1996 225 
IJmuiden IJM1 1996 145 
Geleen  SW-1 1999 230 
Den Haag GV16 2000 90 

totaal 1525 
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In de tijd gezien zijn de meeste projecten naar voren ge-
schoven en is het geplande opgestelde vermogen toegenomen van 
1250 naar 1525 MWe. Het betreft projecten met warmtelevering 
aan stadsverwarmingssystemen, maar ook aan tuinbouw en indu-
strie. 

2.7 	Milieuzorg 

Inleiding 

In art. 23 van het convenant is overeengekomen dat Sep met 
de individuele elektriciteitsproduktiebedrijven een milieu-
zorgsysteem op zal zetten. 
In samenwerking met vertegenwoordigers van Sep en de pro-
duktiebedrijven is door een extern adviesbureau een globale 
opzet voor een bedrijfsintern milieuzorgsysteem bij de elek-
triciteits-produktiebedrijven ontwikkeld. Dit "Raamwerk voc_ 
een bedrijfsintern milieuzorgsysteem bij de elektriciteits-
produktiebedrijven" is het basisdocument op grond waarvan de 
individuele bedrijven hun milieuzorgsysteem nader uitwerken. 
Deze werkwijze waarborgt dat net milieuzorgsysteem optimaal 
is toegesneden op de aard van het betreffende bedrijf, ter-
wijl de systematiek van milieuzorg onderling vergelijkbaar 
blijft. 

Stand van zaken ten aanzien van de invoering van milieu-
zorgsystemen 

Aan de hand van een aantal elementen van een integraal 
bedrijfsintern milieuzorgsysteem wordt vervolgens de stand 
van zaken bij de implementatie van milieuzorg bij de elektri-
citeitsproduktiebedrijven toegelicht. 

EPON 

Milieubeleid Op 4 december 1989 is door de directie een milieubeleids-
verklaring goedgekeurd, waarin is aangegeven hoe EPON 
bij het uitvoeren van haar werkzaamheden zal letten op de 
milieubeïnvloeding. 

Organisatie en personeel Elke locatie heeft zijn eigen milieucoördinator. Deze functie 
wordt uitgeoefend als nevenfunctie. Regelmatig worden 
voorlichtingen gehouden waarin medewerkers geïnfor-
meerd worden over hun verantwoordelijkheden en plichten 
met betrekking tot milieuzorg. 
Verbeteringen worden projectmatig aangepakt. In de 
verbeterteams zitten zoveel mogelijk medewerkers die zelf 
daadwerkelijk betrokken zijn bij het betreffende proces. 
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Milieu-effectenevaluatie Elke locatie stelt een kwartaalrapport op waarin de be-

drijfsvneringsgegevens worden opgenomen. Onderdeel van 

het kwartaalrapport is de milieuparagraaf. Aan de hand van 

het kwartaalrapport wordt door de directie bekeken of 
wordt voldaan aan de gestelde eisen. Zonodig wordt bijge-

stuurd. 

Milieustreefwaarden en 

doelen 

In milieuvergunningen is aangegeven waaraan de centrales 

minimaal moeten voldoen. In het convenant, welke door 

Sep is afgesloten met de overheid, zijn in een bijlage de 

emissiewaarden voor elke produktie-eenheid afzonderlijk 

vastgelegd. 
Resultaten van eigen onderzoek of onderzoek van anderen 

kunnen aanleiding zijn om de "eigen" milieu-eisen te ver-

scherpen. 

Milieuprogramma In het strategisch plan en de bedrijvenplannen worden 

milieuprogramma's opgenomen. In het milieuprogramma 

worden concrete doelen opgenomen. 

Milieuzorghandboek/ 

documentatiesysteem 

Het beschrijvende deel van het milieuzorgsysteem is opge-

deeld in drie niveau's: 

1 	Systeembeschrijving 

2 	Procedures 

3 	Werkinstructies. 

Operationele controle In de systeembeschrijving staat aangegeven welke aktivi-

teiten plaatsvinden op de locatie. 
In de procedures staat aangegeven wie wat, wanneer 

doet. Tevens is aangegeven wie waar verantwoordelijk 

voor is. Regelmatig worden interne  audits  gehouden. 

Milieuzorgsysteem-registratie In verband met een uit milieu-oogpunt zorgvuldige bedrijfs-

voering en ter voorkoming van aansprakelijkheid worden 

verschillende gegevens geregistreerd. Hierbij kan onder 

meer worden gedacht aan: 

. 	resultaten van procescontroles 

. 	klachten en getroffen maatregelen 

. 	resultaten emissiemetingen 

. 	brandstoffenverbruik.  

Audits  Milieu-auditing  is een systematisch onderzoek door onaf-

hankelijke deskundigen naar de in een bedrijf gehanteerde 

werkwijzen en procedures voor zover relevant voor het 

milieu. In 1995 heeft dit ertoe geleid dat alle centrales, 

uitgezonderd centrale Gelderland, alsmede het hoofdkan-

toor, ingenieursbureau en het onderhoudsbedrijf gecertifi-

ceerd zijn. 

Milieuzorg beoordeling Eén keer per jaar wordt het milieuzorgsysteem beoordeeld. 

Als basis voor de beoordeling worden gebruikt: 

1 	interne en externe  audits  

2 	milieukwartaalrapporten 

3 	milieujaarverslag/-rapport. 
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Externe communicatie In het financieel jaarverslag is een bijlage opgenomen 

waarin de vorderingen van milieuzorg zijn weergegeven 

(emissiegegevens, geproduceerde hoeveelheden afval 

enz.). Uitgebreid verslag wordt gedaan in het milieujaarrap-

port 

  

UNA 

Milieubeleidsverklaring Is opgesteld. 

Milieuprogramma Is geconcretiseerd in het bedrijfsmilieuplan 1995-1997. 

In de loop van 1996 volgt BMP 1996-1998. De gerealiseer- 

de punten van 1995 worden hierin geëvalueerd. 

Integratie  BIM  in de bedrijfs-  

voering 

BIM  is een vast agendapunt in de reguliere vergaderingen. 

Procedures zijn of worden geschreven. 

Handboeken zijn verspreid en geïmplementeerd. 

Er is een milieuspecialist aangesteld als centraal milieu- 

coördinatiepunt en vraagbak. 

Metingen en registraties Staat beschreven in de handboeken. 

Inkoop procedure is vastgesteld. Er is een overzicht van 
toegestane chemische stoffen. 

Interne controles Per locatie worden periodiek controlerondes t.b.v. milieu en 
veiligheid gehouden. 

Emissie-overzichten worden dagelijks gemaakt. 

Voorlichting en opleiding Voorlichting d.m.v. publicaties in het bedrijfsblad, posters 

en boekjes. 

Milieu wordt een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfs-
opleidingen. 

Objectbeheerders en milieucoördinatoren zijn opgeleid. 

Maandelijks overleg tussen milieucoördinatoren, bedrijfs-

jurist en milieuspecialist. 

Rapportages Jaarlijkse voorlichting aan de overheden betreffende de 

voortgang van  BIM  systeem van UNA. 

Milieujaarverslag is/wordt gemaakt en intern verspreid. 
Voorgeschreven rapportages vinden plaats  

Audits  Auditteam is geïnstalleerd. Auditfrequentie is twee locaties 

per jaar. Verslag hiervan wordt uitgebracht aan de directie. 

Directie bespreekt de rapporten met betreffende locatiema-

nager. 
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EZH 

Milieubeleidsverklaring Deze is opgesteld. 

Milieuprogramma Demi-installatie bij EFG1 en GV15 hebben een neutralisa- 

tievoorziening gekregen. 

Voor EFM is een Bedrijfsmilieuprogramma opgesteld. 

Integratie MZ in bedrijfsvoe- 

ring 

Interne procedures voor het naleven van vergunningvoor-

schriften worden uitgewerkt. 
Voor de vennootschap is een aanzet gemaakt voor een 
handboek milieuzorgsysteem. 

Metingen en registratie Bewaking van onderhoud en kwaliteit van de metingen is 

doorlopend punt van aandacht. 

Registratie van metingen opgenomen in de bedrijfscompu- 

ter. 

Nieuwe controle-apparatuur zal worden aangeschaft. 

Interne controle Zie onder "Integratie MZ in bedrijfsvoering" 

Voorlichting en opleiding Dit is continu punt van aandacht. 

Indien noodzakelijk wordt in het personeelsblad een artikel 
over milieu opgenomen. 

Rapportages Jaarlijks wordt een emissierapportage naar het bevoegd 

gezag uitgebracht. 
Jaarlijks wordt een milieujaarverslag opgesteld.  

Audits  Geen voortgang t.o.v. rapportage 1992/93. 

EPZ 

Milieubeleidsverklaring In 1996 zal de milieubeleidsverklaring worden aangepast 

aan de BS 7750. 

Milieuprogramma Voor alle locaties zal in 1996 voor de periode 1997-2000 

een Dedrijfsmilieuplan worden opgesteld. 

Integratie MZ in bedrijfsvoe- 

ring 

Het geïmplementeerde Bim wordt momenteel, t.b.v. een 
mogelijke certificering in 1997, aangepast aan de BS 

7750. 

Metingen en registratie ledere locatie beschikt over een door de overheid goedge-

keurd metingen- en registratiesysteem. 

Interne controle Periodiek vinden er interne controles plaats. 

De milieucoördinatoren rapporteren aan de verantwoordelij- 

ke bedrijfsdirecteuren. 
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Voorlichting & opleiding Momenteel zijn de milieucoördinatoren een opleidingstra-

ject nader aan het uitwerken. 
Voorlichting aan derden geschiedt via de Arbo-voorlichting. 

Via het personeelsblad wordt het personeel periodiek ge-

informeerd over milieuzorg. 

Rapportage Periodiek vindt er overleg plaats met de diverse vergun-

ningverlenende overheden. 

In 1996 zal voor het eerst een extern milieujaarverslag 

worden uitgebracht. 

Een stuurgroep Bim rapporteert over de voortgang van de 
implementatie voor het Bim aan de directie.  

Audit  Periodiek worden interne  audits  gehouden. 
In 1996 eveneens een tweetal proefaudits op respectieve-
lijk de  Amer-  en Dongecentrale en Maas- en Clauscentrale. 
In 1997 zal een EPZ-brede externe  audit  worden gehouden, 
met mogelijk als doel: certificering. 
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3 	S02-BESTRIJDINGSPROGRAMMA 1996-2000 

3.1 Ontwikkeling van de S0,-emissie 

In figuur 1 is grafisch de ontwikkeling van de emissie van SO2  
weergegeven. De doelstelling voor 2000, namelijk 18 kt, is 
reeds in 1994 bereikt. Voor de periode t/m 2000 wordt verwacht 
dat het emissieplafond van 18 kt (excl. storingen) blijvend 
onderschreden zal worden en de doelstelling van 90% verminde-
ring gerealiseerd zal worden. 

3.2 S02-bestrijclingsmaatregelen  

Gelet op de ontwikkeling van de S02-uitworp is er geen reden om 
het S02-bestrijdingsprogramma te wijzigen. De voornemens voor 
de bestrijding van SO2 in de resterende periode tot 2000 kunnen 
als volgt worden samengevat: 

Buitenbedrijfstelling van oud kolenvermogen zonder rookgasont- 
zwaveling 

Maascentrale 6 te Buggenum per 97-01-01. 

Inbedrijfstelling van nieuw kolenvermogen met rookgas-
ontzwaveling c.q. stookgasreiniging 

Demonstratieproject KV/STEG te Buggenum. Na inbe-
drijfstelling van de eenheid in 1993 is een begin gemaakt 
met het demonstratieproject voor de toepassing van de 
kolenvergassingstechnologie. Volgens planning wordt deze 
eenheid in 2000 opgenomen in de lijst van het produktie-
vermogen en zullen de emissies van deze eenheid meegenomen 
worden bij de berekening van de totale jaarlijkse uitworp 
in 2000. 

Toepassing van zwavelarme kolen en optimalisering ROI's 
In art. 6 lid 1 van het convenant is overeengekomen dat de 
uitworp van SO2, met inachtneming van een redelijke kostenef-
fectiviteit, zoveel mogelijk beperkt zal worden door bij kolen-
centrales, welke van rookgasontzwaveling voorzien zijn, zwa-
velarme kolen te gebruiken en het ontzwavelingsrendement te 
optimaliseren. 

Internationaal neemt de vraag naar zwavelarme kolen toe. Hier-
door neemt ook het prijsverschil tussen zwavelarme en zwavel-
rijkere kolen toe. Bovendien is door de goede bedrijfszekerheid 
van de rookgasontzwavelingsinstallaties en de hoge ontzwave-
lingsgraad die daarmee bereikt wordt, het stoken van kolen met 
een relatief laag zwavelgehalte steeds minder effectief. 
Het beleid blijft erop gericht om op de meest kosteneffectieve 
wijze door de brandstoffeninkoop en optimalisering van het 
gebruik van de ontzwavelingsinstallaties aan de gestelde eisen 
met betrekking tot de S02-uitworp te voldoen en deze te beper-
ken voor zover dat met redelijke kosteneffectiviteit mogelijk 
is. Als gevolg van deze ontwikkeling wordt voor de periode tot 
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het jaar 2000 een toename van het zwavelgehalte in de kolen 
verwacht. Deze ontwikkeling wordt gecompenseerd door de goede 
resultaten die met de rookgasontzwavelingsinstallaties zijn 
bereikt en die ook in de komende jaren zullen worden nage-
streefd. 

3.3 	Rookgasontzwaveling in Polen 

Verwacht wordt dat de rookgasontzwavelingsinstallaties in de 
Centrale Belchatow in Polen elk een S02-emissiereductie van 30 
kiloton per jaar zullen bewerkstelligen. Over de resultaten bij 
de le ROI (eenheid 10) zal gerapporteerd worden in de periode 
t/m 1999. Over de resultaten bij de 2e ROI (eenheid 8) in de 
periode t/m 2000. 

Figuur 1  
De S02-uitworp van de elektriciteitsproduktiebedrijven in de 
periode van 1980 t/m 2000 
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4 	NO„-BESTRIJDINGSPROGRAIvIMA 1996-2000 

4.1 Ontwikkelingen m.b.t. het Warmteplan  

In tabel 7 is een overzicht gegeven van de 7 centrale warmte/ 
kracht-eenheden, met een opgesteld vermogen van 1525 MWe, welke 
deel uitmaken van het Warmteplan. Het voornemen bestaat om de 
capaciteit van deze eenheden om nuttige warmte te leveren vol-
ledig te benutten. De eenheid Lage Weide 6 is opgenomen in het 
stadsverwarmingsnet van Utrecht. De eenheid  Diemen  33 levert 
reeds warmte aan Amsterdam Zuid-Oost. Besloten is om de warmte-
transportleiding uit te breiden tot aan Amstelveen Noord. Hier-
mee is de gehele warmteleveringsmogelijkheid gecontracteerd. De 
warmtevraag door de tuinbouw in de 8-driehoek ontwikkelt zich 
zo snel dat de warmtelevering vanuit de RoCa-centrale niet 
toereikend is om geheel in de vraag te voorzien. De warmteleve-
ringsmogelijkheid van ROC3 is volledig gecontracteerd. De een-
heid GV16 zal te zijner tijd worden opgenomen in het stadsver-
warmingsnet van Den Haag. 
De overige projecten betreffen warmte/kracht-vermogen voor 
warmtelevering aan industrievestigingen. Vanuit de eenheid 
Moerdijk, die zelf tevens restwarmte uit de aangrenzende afval-
verbrandingsinstallatie benut, zal vanaf 1997 stoom worden 
geleverd aan de nabij gelegen vestiging van Shell Chemie. Er is 
nog enige ruimte voor warmtelevering uit deze eenheid voor 
andere bedrijven die vestiging op het industrieterrein Moerdijk 
overwegen. De warmte/kracht-centrale Swentibold wordt gefaseerd 
uitgevoerd. In eerste instantie wordt een eenheid van 230  MW  
gebouwd. Er is echter voldoende warmtevraag om deze installatie 
later te kunnen verdubbelen. De eenheid IJmond 1 zal stoom gaan 
leveren aan Hoogovens. De warmteleveringscapaciteit van deze 
eenheid wordt daarmee direct ten volle benut. 
Gelet op deze beoogde warmtelevering wordt het NO,-emissiepla-
fond voor 2000 verhoogd met 5 kiloton tot 35 kiloton. 

4.2 Ontwikkeling van de NO..-emissie  

In figuur 2 is de ontwikkeling van de emissie van NO, grafisch 
weergegeven. Na een fluctuerende emissie in de jaren tachtig 
als gevolg van de wisselingen in het brandstofpakket is vanaf 
1988 een daling ingezet. De emissievermindering bedroeg in 1994 
35% ten opzichte van de emissie in 1980 en het emissieplafond 
van 55 kt/a werd onderschreden. Het Plan van aanpak voorziet in 
bestrijdingsmaatregelen welke erop gericht zijn om in 2000 een 
NOx-emissieplafond van 35 kt/a te onderschrijden. 

4.3 NO,-bestrijdinctsmaatregelen  

Gelet op de ontwikkeling van de NON-uitworp in de periode tot 
het jaar 2000 is er geen reden het Plan van aanpak aan te pas-
sen. Het bestrijdingsprogramma voor de resterende periode tot 
2000 bestaat derhalve uit de volgende onderdelen: 
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Buitenbedrijfstelling van oud produktievermogen volgens 
het tijdschema vermeld in bijlage 2 van het E-plan 1997-
2006. 
Bouw en inbedrijfstelling van nieuw produktievermogen 
volgens het tijdschema vermeld in bijlage 3 van het E-plan 
1997-2000. Deze eenheden zullen voldoen aan de uitworpei-
sen als vermeld in artikel 5 van het Convenant, namelijk 
65 g/GJ onder de randvoorwaarden als aangegeven in het  
Bees  A. De jaargemiddelde verwachtingswaarde van de NO,-
uitworp voor STEG's en w/k-eenheden blijft gehandhaafd op 
45 g/GJ, zoals gesteld in het Plan van aanpak.  
SCR.  In 1996 zal de  SCR-installatie van  Amer  81 in bedrijf 
worden gesteld. Hiermee is het programma van maatregelen 
bij bestaande installaties voltooid. 
Overige maatregelen. Zowel met betrekking tot de stookwij-
ze als tot rookgasreiniging zal de bedrijfsvoering geopti-
maliseerd worden. 

Het NO,-bestrijdingsprogramma zal leiden tot een NO,-emissie van 
32,7 kiloton in 2000. Gelet op het overeengekomen emissiepla-
fond van 35 kiloton is het NO.,-bestrijdingsprogramma toereikend 
om de doelstellingen te realiseren. 

Figuur 2  
De NON-uitworp van de -elektyiciteitsproduktiebedrijven in de 
periode van 1980 t/m 2000 
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