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0 	SAMENVATTING 

In de vierde Voortgangsrapportage wordt verslag uitgebracht over de uitvoering van het 
convenant en het Plan van aanpak in 1996 en 1997 en worden de voornemens voor be-
strijding van SO2  en NO in de resterende periode tot 2000 besproken. 

Kolencentrales leveren de belangrijkste bijdrage aan de S02-uitworp van de elektrici-
teits-productiebedrijven. In de verslagperiode werden kolen met een relatief laag zwa-
velgehalte gebruikt, zij het dat in 1996 het zwavelgehalte iets hoger was dan in de vorige 
jaren en gemiddeld 0,85% bedroeg door ontwikkelingen op de wereldmarkt. Bij 7 kolen-
centrales is de volledige rookgasstroom ontzwaveld met een gemiddeld rendement van 
ruim 90%. De bedrijfszekerheid van de ontzwavelingsinstallaties was goed. De extra 
emissie van SO2  ten gevolge van storingen bedroeg 545 ton in 1996 en 1115 ton in 
1997. Hiermee werd ruim voldaan aan de storingsregeling van het convenant. 
Na correctie voor de S02-uitworp tijdens storingen was de totale S02-uitworp van de 
elektriciteits-productiebedrijven 18,1 kton in 1996. Als gevolg van de buitenbedrijfstel-
ling van Maascentrale 6, de enige overgebleven kolencentrale zonder rookgasontzwave-
ling, daalde de gecorrigeerde S02-uitworp tot 11,3 kton in 1997. Geconcludeerd wordt 
dat sinds 1994 onafgebroken voldaan wordt aan het emissieplafond van 18 kton dat voor 
het jaar 2000 is overeengekomen. 

De NON-bestrijdingsmaatregelen welke in de jaren 1996 en 1997 werden getroffen be-
staan uit rookgasreiniging bij bestaande installaties en de inbedrijfstelling van nieuw pro-
ductievermogen. Verbrandingstechnische maatregelen bij bestaande installaties zijn vol-
tooid en in eerdere rapportages besproken. De techniek van selectieve katalytische re-
ductie  (SCR)  wordt succesvol toegepast bij Gelderland 13 en  Amer  81. 
Bij de kolencentrale  Amer  91 is het meest geavanceerde ontwerp van tangentiële NOS-
arme stookinstallaties toegepast en succesvol in bedrijf. In de kolencentrale Hemweg 8 is 
na aanvankelijk succes grote schade geconstateerd aan de zijwanden van de vuurhaard 
als gevolg van de NON-arme stookwijze. Tijdens de reparatie, waarbij de beschadigde 
vuurhaarddelen werden vervangen, zijn wandluchtpoorten aangebracht om sterk reduce-
rende condities aan de vuurhaardwanden te vermijden. Een beproevingsprogramma 
wordt uitgevoerd om de NON-emissie te minimaliseren. 
In de verslagperiode kwamen de 5 Eemseenheden en de warmte/kracht-centrales Umond 
1, RoCa 3 en Moerdijk 1 in bedrijf, terwijl de centrales Hengelo 1 en 2, Waalhaven 4,  
Amer  71 en de Maascentrale 6 buiten bedrijf werden gesteld. 
De NON-emissie bedroeg 42,6 kton in 1996 en daalde in 1997 tot 35,2 kton. Hiermee 
werd in 1997 juist aan de doelstelling voor het jaar 2000 van 35 kton voldaan. De daling 
in 1997 werd bereikt door rookgasreiniging  (SCR)  bij  Amer  81 en de inzet van modern 
gasgestookt vermogen met hoge omzettingsrendementen en lage NON-emissies. 
De rookgasontzwaveling in de Centrale Belchatow in Polen is succesvol in bedrijf. Bij de 
eenheden 8 en 10 tezamen werd in 1996 58 kton SO2  vermeden en 62 kton in 1997. 
Door de 4 ROI's tezamen werd in 1996 107 kton SO2  vermeden en in 1997 130 kton. 
De warmteplan-eenheden Lage Weide 6,  Diemen  33, IJmond 1, RoCa 3 en Moerdijk 1 
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zijn in bedrijf, terwijl Swentibold 1 in aanbouw is. Aannemelijk is gemaakt dat op korte 
termijn de volledige warmteleveringscapaciteit benut zal worden. 
Zowel terzake van SO2  als NOx-bestrijding is het programma voor het jaar 2000 voltooid 
en bestaat de verwachting dat de overeengekomen emissieplafonds gerespecteerd zullen 
worden. De enige veranderingen die in de resterende jaren nog verwacht worden, be-
staan uit de inbediijfstelling van de WKC Swentibold en de toevoeging van de Willem 
Alexandercentrale (KV/STEG te Buggenum) aan het productievermogen. 

Figuur 1 Ontwikkeling van de emissie van SO2  en NOx  
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1 	INLEIDING 

Op 12 juni 1990 werd door Sep namens de elektriciteits-produktiebedrijven EPON, 
UNA, EZH en EPZ een convenant gesloten met de Staat en de twaalf provincies over de 
verdere bestrijding van de SO2- en NO,-emissies. In dit convenant werd overeenge-
komen dat de elektriciteits-produktiebedrijven hun emissies van SO2  en NO, verder zul-
len terugdringen. De wijze waarop 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 
voornemens voor de bestrijding van SO2  en NO, in de resterende periode tot 2000. 

Het thans voorliggende verslag is het vierde voortgangsrapport en beschrijft de voort-
gang in 1996 en 1997. 
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2 	VOORTGANGSRAPPORTAGE 

2.1 	Prognose van de elektriciteitsproduktie 

In het Elektriciteitsplan 1997-2006 zijn de prognoses 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 emissieplafonds voor SO2  en NO, in het 
jaar 2000 bijgesteld zullen worden, indien de import of de vraag naar elektriciteit waarin 
door Sep en de elelctriciteitsproduktiebedrijven moet worden voorzien, substantieel af-
wijkt van de planning in het Elektriciteitsplan 1989-1998, is in tabel 1 een overzicht ge-
geven van de kentallen van de elektriciteitsproduktie in het jaar 2000. 
Uit de vergelijking blijkt dat het landelijk elektriciteitsverbruik volgens de huidige plan-
ning 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 prognose. De netto elektriciteitsproductie in Sep-verband 
bedroeg in 1996 59,2 TWh en 58,6 TWh in 1997. Er is derhalve geen reden om de emis-
sieplafonds 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 S02-emissies 

Ontzwavelingsrendement 

Bij de 7 kolencentrales, namelijk Gelderland 13, Hemweg 8, Maasvlakte 1 en 2, Borssele 
12 en  Amer  81 en 91, wordt de volledige 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 ge-
oxideerd wordt tot calciumsulfaat (gips). Rookgasontzwavelingsgips is een grondstof 
voor bouwmaterialen en wordt volledig afgezet. 
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Een overzicht van de gemiddelde ontzwavelingsrendementen welke in 1996 en 1997 
werden gerealiseerd, is in tabel 2 gepresenteerd. Geconcludeerd wordt dat het gemiddel-
de ontzwavelingsrendement ruim boven 90% ligt. 

Tabel 2 Rookgasontzwavelingsrendement* 

Centrale Eenheid  ROT Ontzwavelingsrendement 
1996 	1997 

Gelderland G-13 40 92,7 	94,1 
50 92.7 	93,1 

Hemweg HW8 90,0 	91,2 

Maasvlakte MV1 91,8 	91,0 
Maasvlakte MV2 91,8 	91,1 

Borssele BS12 92,8 	92,2 
Amer A-81 90,9 	92,0 
Amer A-91 92,1 	91,3 

* totale ontzwavelingsrendement, incl. GAVO-lekkage 

Storingen aan ontzwavelingsinstallaties 

In tabel 3 en 4 is een overzicht gegeven van de storingen aan rookgasontzwavelingsin-
stallaties. Uit deze overzichten blijkt dat de trend welke in de vorige convenantsrappor-
tage werd vastgesteld, wordt voortgezet. In het algemeen blijkt de bedrijfszekerheid van 
de ontzwavelingsinstallaties goed te zijn. Incidentele storingen zijn beperkt in aantal en 
kunnen in het algemeen opgelost worden binnen de wettelijke termijn van maximaal 72 
uur per incident en maximaal 240 uur per jaar. 
Reparatie van de berubbering van de installatie is tijdrovend. In 1996 is de Centrale Gel-
derland 13 aldus gedurende 320 uur in bedrijf geweest met een lager ontzwavelingsper-
centage in verband met een reparatie van het wasvat van ROT 50. 
De extra emissie van SO2  ten gevolge van storingen bedroeg 545 ton in 1996 en 1115 
ton in 1997. Hiermee wordt voldaan aan de storingsregeling volgens artikel 4 van het 
convenant, waarin 4000 ton per jaar wordt toegestaan, met eenmaal per 3 jaar aanvul-
lend nog eens 3000 ton per jaar. 
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Tabel 3 Storingen aan rookgasontzwavelingsinstallaties in 1996 

Eenheid Frequentie Duur 
uren/a 

Aard van de storing Extra 
emissie t/a 

G-13 
R0I40 2x 11 - storing in de kalksteentoevoer 12 
R0I50 9x 395 - verstopte sproeiers 

- storing in het aanmaak-kalksteensysteem 
- herstellen berubbering 
- storing vierde circulatiepomp 
- wassen GAVO waardoor R01-50 tijde- 

lijk uit bedrijf 
- reinigen bovenste twee sproeibanken 

216 

HW8 

MV-1 

MV-2 

6x 

-  

- 

17,5 storing aan de wasvatcirculatiepompen 6,5  

BS-12 1  lx  123,2 - vervuiling GAVO (3x) 
- storing ROT-installatie (1x) 
- vervuiling hogedruk reinigingslans (3x) 
- trip installatie (2x) 
- opstart BS-12 (2x) 

230 

A-81 6x 54 - defect toevoer kalksteenslurrie 
- storing rookgasopjaarventilator 
- defecte LUVO 
- defecte wasvatcirculatiepomp (2x) 
- uitwisselen 3 kV-trafo 

77 

A-91  lx  6,5 - vastzittende klep tussen kalksteensilo en 
suspensievat 

4 
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Tabel 4 Storingen aan rookgasontzwavelingsinstallaties in 1997 

Eenheid Frequentie Duur 
uren/a 

Aard van de storing Extra 
emissie t/a 

G-13 
R0140 7x 89 - bevroren suspensie en kalksteenleidingen 101 
R0150 3x 504 - trilling opjaagventilator 533 

- vervanging compensator GAVO 

11W8 2x 2,5 storing aan de wasvatcirculatiepompen 12,7  

MV-1 -  

MV-2 - 

BS-12 147,5x 147,5 - vervuiling GAVO (1x) 252 
- storing ROT-installatie (2x) 
- vervuiling hogedruk reinigingslans (2x) 
- reparatie hogedruk reinigingsglans 

nozzels (1x) 
- opstart BS-12 (1x) 

A-81 - - - 

A-91 3x 53 - te hoge rookgastemperatuur 216 
- inbedrijfname eenheid 
- reparatie sproeibank in wasvat 

Zwavelgehalte van kolen en emissies t.g.v. andere zwavelhoudende brandstoffen 

De beoogde vermindering van de S02-uitworp werd onder meer bereikt door kolen te 
stoken met een relatief laag zwavelgehalte. Het zwavelgehalte van de kolen bedroeg in 
1996 gemiddeld 0,85% (as  received).  In 1997 was dit 0,71%. 
De Maascentrale 6 is de enige kolencentrale welke niet van rookgasontzwaveling voor-
zien is. In deze centrale werden kolen gestookt met een gemiddeld zwavelgehalte van 
0,62%. Deze centrale werd met ingang van 97-01-01 vervroegd buiten bedrijf gesteld. 

Andere zwavelhoudende brandstoffen welke een bijdrage leveren aan de S02-uitworp 
zijn hoogovengas incl. cokesovengas/oxygas en olie. 
De inzet van hoogovengas (inclusief cokesovengas/oxygas) vindt plaats in de centrales 
Velsen en Umond. De inzet hiervan bedraagt ca. 4,5% van het primaire energiegebruik 
van de elektriciteitsproduktiebedrijven tezamen. Het cokesovengas wordt door Hoog- 
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ovens ontzwaveld. Dit gas wordt separaat aan ketel 25 aangeboden en wordt tevens als 
injectiegas gebruikt in het hoogovengasmengsel. De zwavelwassing is in 1996 gedurende 
192 uur uit bedrijf geweest wegens periodiek onderhoud en enige kleine storingen. Dit 
heeft geresulteerd in een extra emissie van 9,7 ton SO2. In 1997 is de zwavelwassing 214 
uur uit bedrijf geweest wegens onderhoudswerkzaamheden en enige kleine storingen. Dit 
heeft geleid tot een extra S02-emissie van 33 ton. De S02-uitworp ten gevolge van het 
gebruik van restgassen van Hoogovens bedroeg 575 ton in 1996 en 425 ton in 1997, 
overeenkomend met ruim 3% van de jaarlijkse S02-uitworp. 

De inzet van olie bedroeg voor alle centrales te zamen ruim 0,2% van de totale brand-
stofinzet in 1994 en 1995. Het merendeel hiervan betrof het stoken van zware stookolie 
als gevolg van aardgasafschakeling door de N.V. Nederlandse Gasunie i.v.m. koude. De 
hiermee samenhangende S02-emissie bedroeg in 1996 521 ton en in 1997 328 ton, 
d.w.z. minder dan 3 % van de jaarlijkse emissies van de centrales. 

Bij de evaluatie van het Brandstoffen Inzet Plan Centrales (BIPC) is door Sep en Gas-
unie toegezegd om na beëindiging van de BIPC-overeenkomst van 3 september 1980, de 
episodenstrategie, welke op grond van de gasinzetrichtlijnen van het BIPC is uitgevoerd, 
voort te zetten. 
In de jaren 1996 en 1997 zijn geen hoge S02-concentraties in de buitenlucht voorgeko-
men die hebben genoodzaakt tot omschakeling van oliestoken naar gasstoken. 

2.3 Bestrijding van N0-emissies 

De NO.-bestrijdingsmaatregelen welke in de jaren 1996 en 1997 werden getroffen kun-
nen in 2 categorieën worden ingedeeld, namelijk rookgasreiniging bij bestaande installa-
ties en tenslotte de inbedrijfstelling van nieuw produktievermogen met de geplande NO,-
bestrijdingsmaatregelen. Verbrandingstechnische maatregelen bij bestaande installaties 
zijn voltooid en in eerdere rapportages besproken. 

2.3.1 Selectieve katalytische reductie 

De techniek van selectieve katalytische reductie  (SCR)  wordt bij 2 kolencentrales toege-
past ter reiniging van de rookgassen. Bij deze techniek wordt ammoniak in de rookgas-
stroom geïnjecteerd en worden de rookgassen vervolgens bij een temperatuur van tussen 
de 310°C en 370°C over een katalysator geleid. De stikstofoxiden reageren met ammo-
niak tot stikstof en waterdamp. In beide centrales wordt het "high  dust"  systeem toege-
past waarbij de reactor geplaatst is voor het electrofilter.  

SCR Gelderland 13 

In 1994 is de  SCR  DeN0x-installatie van de Centrale Gelderland 13 in bedrijf genomen. 
De installatie is sindsdien steeds in bedrijf geweest. In november 1997 zijn na 20.000 
bedrijfsuren garantiemetingen uitgevoerd. De metingen gaven de volgende resultaten: 



PO/ROM 98-213 -10- 

NOx-verwij deringsrendement >80% 
totale ammoniakslip <0,21 ppm 
S 02/S 03  conversie <1% 
De gemiddelde NI-13-concentratie, gehecht aan vliegas, bedroeg 5,35 mg/kg. 
Gedurende 20.000 bedrijfsuren zijn er geen storingen geweest. De installatie voldoet aan 
de verwachtingen. De levensduur van de katalysator overtreft de door de leverancier 
verstrekte garantie.  

SCR Amer 8 

Over de voorbereidingen van het  SCR-project bij eenheid 8 Amercentrale is gerappor-
teerd in de 3' Voortgangsrapportage (1994-1995). In 1996 is de bouw van de installatie 
voltooid en is de reactor op de rookgaskanalen aangesloten. 
De eerste inbedrijfstelling heeft volgens planning begin augustus 1996 plaatsgevonden. 
Na geslaagd proefbedrijf is de installatie op 11 december 1996 van de leverancier over-
genomen. 
Tijdens het proefbedrijf zijn garantiemetingen verricht. Enkele resultaten zijn: 
- 	NOx-verwijderingsrendement >80% 
- 	totale ammoniakslip <1,0 ppm 
- 	S 02/S 03  conversie <1% 

De NO-reductiemetingen zijn bij 28% (minimumlast), 40%, 60%, 80% en 95% van het 
maximum nettovermogen uitgevoerd. 
Van de ammoniakslip die optreedt, zal de ammoniak zich hoofdzakelijk hechten aan de 
vliegas. Over de gehele verslagperiode is de ammoniakconcentratie in de vliegas steeds 
lager geweest dan 50 mg/kg, hetgeen ruimschoots onder de vergunde waarde ligt. 

2.3.2 Inbedrijfstelling nieuw productievermogen 

Poederkoolcentrale Amer 91  

Bij  Amer  91 is het meest geavanceerde ontwerp van tangentiële NOS-arme stookinstalla-
ties toegepast. Zo zijn de vuurhaard en de branderkasten verder vergroot ten opzichte 
van andere installaties. Voorts is de kolenmaling verbeterd, worden NOx-arme branders 
toegepast en is de hoeveelheid bovenlucht vergroot. In 1996 was de NOS-concentratie 
gemiddeld 330 mg/m30, in 1997 was dit 334 mg/m30  (beide bij 6% 02). 

Poederkoolcentrale Hemweg 8  

Na de inbedrijfname van de eenheid zijn proeven gedaan om de NO-emissieconcentratie 
terug te brengen naar de streefwaarde van 200 mg/Nm3. Afhankelijk van de kolenblend 
werden daggemiddelden tot 225 mg/Nm3  bij 6% 02  bereikt. 
In het jaar 1996 is grote schade geconstateerd aan de vuurhaardzijwanden tussen de bo-
venste branderlaag en de after air  ports.  Nader onderzoek leerde dat deze schade te wij-
ten is aan de reducerende omgeving die is ontstaan als gevolg van de hierbij gehanteerde 
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NON-arme stookwijze. In deze reducerende omgeving wordt de reeds gevormde oxyde-
huid, die als bescherming dient tegen erosie, verwijderd. In het jaar 1997 zijn de bescha-
digde vuurhaarddelen gerepareerd en/of vernieuwd. Deze reparatie duurde in totaal 114 
dagen. Tijdens de reparatie zijn als voorlopige maatregel wandluchtpoorten aangebracht 
met als doel, het creëren van een beschermende zuurstofhoudende laag langs de vuur-
haard-zijwanden, zodat deze niet meer in de sterk reducerende omgeving kunnen verke-
ren. Het gevolg hiervan is een, vooralsnog, hogere NON-emissie. Deze blijft echter bene-
den de vergunde waarde van 300 mg/Nm3. 

Toekomst 
Verdere beproevingsprogramma's en -metingen zijn en worden uitgevoerd om de NOS-
emissieconcentratie in de rookgassen te minimaliseren en zodoende de streefwaarde zo 
dicht mogelijk te benaderen. 

Steg-eenheden Eems 3, 4, 5, 6 en 7 

De eenheden  EC-3 t/m 7 zijn zg. Steg-eenheden. Elke eenheid bestaat uit een gasturbine, 
een afgassenketel (zonder bijstookmogelijkheid), een stoomturbine en een generator. De 
gasturbines zijn van het type MS9001-FA's (Frame 9) van de firma  General Electric,  in 
licentie gebouwd door  GEC  Alsthom SA uit Belfort/Frankrijk. De installatie is een 
éénassige installatie, d.w.z. de gasturbine en de stoomturbine zijn aan elkaar gekoppeld 
en drijven samen één generator aan. De gasturbine levert 226  MW  tijdens "solo" bedrijf 
en samen met de stoomturbine als Steg-installatie 351  MW  (totaal 1755  MW  voor alle 5 
eenheden samen). 
De gasturbines zijn uitgerust met dry  low  NON-branders van het type DLN2. Bij deze 
branders wordt de vlamtemperatuur zo laag mogelijk gehouden, waardoor weinig NO 
gevormd wordt. De lage vlamtemperatuur wordt bereikt door a) de verbrandingslucht 
intensief te mengen .met het te verstoken aardgas (voormengen), voordat het gas wordt 
verbrand en b) te zorgen voor een constante luchtovermaat tijdens de verbranding 
(n=1,3). Naast de lage vlamtemperatuur wordt gezorgd voor een korte reactietijd, d.w.z. 
de verblijfstijd van het gas in de vlam is kort (het gas wordt snel verbrand). Dit laatste 
wordt verkregen door het toepassen van 18 kleinere verbrandingskamers. In het vermo-
gensgebied van 50 tot 100% belasting is de NON-emissie constant laag. In het koopcon-
tract was een maximale NON-emissie van 45 g/GJ overeengekomen. In de praktijk is de 
NON-emissie gemiddeld 27 g/GJ. 
De eenheden  EC-3,  EC-4 en  EC-5 hebben voor het eerst in 1995 elektriciteit aan het net 
geleverd, de eenheden  EC-6 en  EC-7 hebben voor het eerst in 1996 elektriciteit aan het 
net geleverd. In 1997 zijn alle 5 eenheden tegelijk officieel in bedrijf gesteld. 

WKC Diemen 33 

Over de inbedrijfstelling van de eenheid ultimo 1995 is bericht in de vorige voortgangs-
rapportage. Sindsdien zijn bij deze eenheid problemen opgetreden tijdens het proefbedrijf 
en in de eerste fase van het commerciële bedrijf Oorzaak hiervan was de optredende 
vlaminstabiliteit welke veroorzaakt werd door de NON-arme bedrijfsvoering. Tijdelijke 
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maatregelen hebben ertoe geleid dat de NOS-uitworp over het jaar 1997 gemiddeld hoger 
is dan over het jaar 1996. Na onderzoek heeft de leverancier enige modificaties voorge-
steld, die in het jaar 1998 zullen worden gerealiseerd. De verwachting bestaat dat een 
aanmerkelijke NOK-vermindering gerealiseerd zal worden bij een overigens stabiele be-
drijfsvoering. 

WKC IJmond 1 

In de warmte/kracht-eenheid IJmond 1 worden uitsluitend hoogovengassen als brandstof 
verstookt. Wanneer de calorische waarde van deze gassen beneden een minimum komt, 
wordt verrijking met aardgas toegepast. Op het moment van officiële inbedrijfstelling, 1 
september 1997, was het de eerste hoogovengasgestookte gasturbine van dit type buiten 
Japan. De eenheid is gebouwd op het terrein van Hoogovens. Deze plaats is gekozen om 
de transportleidingen van stoom en gas zo kort mogelijk te houden. 
De hoofdcomponenten van de installatie zijn: een hoogovengascompressor, een lucht-
compressor, een gasturbine, een stoomturbine, een generator en een afgassenketel. Een 
nat elektrostatisch filter in de hoogovengastoevoer zorgt ervoor dat de maximaal toe-
laatbare stofbelasting van de gascompressor de waarde van 1 mg/Nm3 niet overschrijdt. 
Hiermee is de stofemissie naar de lucht tevens gemaximaliseerd. In de afgassenketel 
wordt stoom geproduceerd die wordt geleverd aan de stoomturbine en/of als proces-
stoom aan de hoogovens. De maximale stoomlevering aan Hoogovens bedraagt 110 ton 
per uur bij een druk van 67 bar en een temperatuur van 513°C. De stoomturbine wordt 
gebruikt als startmotor voor de gasturbine. Daarvoor wordt gedurende korte tijd stoom 
van Hoogovens geïmporteerd. De generator levert maximaal 144 MWe. 

WKC RoCa3 

De warmtekrachteenheid RoCa3 bestaat uit een gasturbine met nageschakelde afgassen-
ketel, een stoomturbine en een zogenaamde bijstookketel. De bijstookketel wordt ge-
bruikt voor de productie van CO2-houdend rookgas dat aan de glastuinbouw in het ge-
bied van Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk wordt geleverd. Het CO2-
houdend rookgas wordt gebruikt voor de bevordering van de groei van de diverse teel-
ten in de kassen. 
De productie van CO2-houdend rookgas gebeurt door een deel (ca. 12%) van de rook-
gassen van de gasturbine te verbranden in de bijstookketel. Dit is mogelijk aangezien 
deze rookgassen nog ca. 14% zuurstof bevatten. 
De gasturbine is voorzien van een NOS-arme verbrandingskamer. Het systeem berust op 
voormenging van aardgas met lucht en tweetrapsverbranding. Een deel van het aardgas 
wordt eerst voorgemengd met lucht. Bij verbranding van dit arme mengsel wordt de 
vorming van NO s  beperkt. Door het resterende deel van het aardgas en lucht verderop in 
de brander toe te voegen gebeurt ook hier de verbranding in een arm mengsel. 
Door toepassing van dit systeem bedroeg de NOS-emissie van de gasturbine gemiddeld 
over 1997 slechts 17 g/GJ. 
De bijstookketel is voorzien van een systeem van drietrapsverbranding. De branders 
werken onderstoechiometrisch. Hierdoor ontstaat een brandstofrijke reducerende zone 
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waarin de NO„ uit de rookgassen van de gasturbine wordt gereduceerd. Boven de bran-
ders bevinden zich op twee niveaus bovenluchtpoorten. 
De poorten direct boven de branders zijn bedoeld om de in de branders gevormde CO 
met de rookgassen van de gasturbine om te zetten in CO2. De bovenste poorten dienen 
om extra rookgassen toe te voeren. Ten gevolge van intensieve menging worden de laat-
ste sporen CO omgezet in CO2. 
Ten gevolge van de drietrapsverbranding bedroeg de NOS-emissie van de bijstookketel 
gemiddeld over 1997 slechts 12 g/GJ. 

WKC Moerdijk 

In februari 1997 is de WKC Moerdijk in bedrijf gegaan. De WKC Moerdijk is als STEG-
installatie uitgevoerd: een combinatie van stoom en gasturbine. De installatie telt drie 
gasturbines en drie afgassenketels. Elke afgassenketel bestaat uit een hoge-, midden-, en 
lage druk-gedeelte. Van de naast de WKC gelegen afvalverbrandingsinstallatie wordt 
hoge-druk-stoom ingenomen; naar de afvalverbrandingsinstallatie wordt lage-druk-
stoom teruggeleverd. Uit het midden-druk-deel van de stoomturbine wordt stoom voor 
Shell Nederland Chemie (SNC) afgetapt. Maximaal kan er 200 ton midden-druk-stoom 
per uur geleverd worden; hiervan neemt SNC momenteel maximaal 150 ton/uur af, zodat 
er nog ruimte is voor andere industriële gebruikers. Het elektrisch vermogen van de 
WKC is maximaal 339  MW.  

De NOx-emissie wordt naast de aardgasbesparing door warmtelevering (in de vorm van 
stoom) beperkt door technische maatregelen bij de WKC. Deze is uitgerust met NO.-
arme branders. De verbrandingskamers van de gasturbines zijn bovendien zodanig ge-
construeerd dat NON-vorming wordt beperkt. In 1997 was de NON-concentratie gemid-
deld 34 mg/m30  (bij 11% 02). 

2.4 	Emissies van SO2   en NO1  in 1996 en 1997 

Meetresultaten 

De elektriciteits-productiebedrijven hebben conform art. 10 lid 2 van het convenant aan 
Sep en aan het College van Gedeputeerde Staten dat vergunning heeft verleend, een op-
gave verstrekt van de emissies van SO2  en NOS. Deze gegevens zijn beschreven in tabel 
5 voor het jaar 1996 en in tabel 6 voor 1997. In dit overzicht zijn alle eenheden opgeno-
men die in de lijst van het produktievermogen in het E-plan zijn aangegeven. 

Uit tabel 5 blijkt dat in 1996 de totale uitworp van SO2  -uitworp 18,3 kton heeft bedra-
gen. Na correctie voor de S02-uitworp tijdens storingen (545 ton) resulteert een S02-
uitworp van 17,8 kton. Dit resultaat voldoet aan het emissieplafond van 18 kton dat in 
artikel 2 van het convenant werd overeengekomen voor het jaar 2000. 
Als gevolg van de buitenbedrijfstelling van Maascentrale 6 is de S02-uitworp in 1997 
verder gedaald tot 12,4 kton. Na correctie voor storingen aan de ontzwavelingsinstalla-
ties resulteert een SO2  -uitworp in de zin van artikel 2 van het convenant van 11,3 kton. 
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De NON-uitworp bedroeg in 1996 42,6 kton en daalde tot 35,2 kton in 1997. Deze daling 
werd met name veroorzaakt door de buitenbedrijfstelling van Maascentrale 6, de be-
drijfsvoering met  SCR  in  Amer  81 en de inbedrijfstelling van modern gasgestookt ver-
mogen met hoge omzettingsrendementen en lage NO,-emissies, met name de Eemseen-
heden, IJmond 1, RoCa 3 en Moerdijk 1. Hiertegenover staat de buitenbedrijfstelling van 
Hengelo 1, 2, Waalhaven 4 en  Amer  71. 
In 1997 werd voor het eerst juist voldaan aan het NOx-emissieplafond van 35 kt. Dit 
plafond is opgebouwd uit 30 kt NON, te bereiken in het jaar 2000 (art. 2), en verhoogd 
met 5 kt NO, in verband met de realisatie van het warmteplan (art. 3). 

.11 
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Tabel 5 / blad 1 Emissiegegevens SO2  en NO x  over 1996 

Bedrijf  Prod.  
eenheid 

brandstof 	% S 	brandstof- 
verbruik TJ 

e-prod.  
GWh 

SO2  
ton 

NO' 
ton 

EPON EC20 gas 16 029 1979 511 
EC-3 gas 7 856 1130 
EC-4 gas 12 695 1858  totaal  3/7 
EC-5 gas 12 667 1800 1667 
EC-6 gas 7 380 1072 
EC-7 gas 8 103 1184 
BGIO gas 10 358 1289 833 
BG20 gas 12 252 1535 995 
HC50 gas/olie 	-/1,33 6 857 842 12 715 
HC60 gas/olie 	-/1,33 7 647 950 11 441 
HGG1 gas 26 2 
HGG2 gas 32 2 
FL30 gas/olie 	-/1,32 11 888 1407 38 564 
FLG1 gas/olie 15 1 
AL-1 gas 2 738 320 300 
AL-2 gas 2 134 250 65 
G-13 kolen/olie 	0,87/- 30 006 3192 2188 1027  

Totaal  EPON 2249 7118 

UNA DM33 gas 9 499 1 300 242 
HW-7 gas/olie 	<1 4.343 463 17 216 
HW-8 kolen/gas 	<1 32 947 3 827 2712 2 817 
LWE5 gas/olie 	<1 2 976 325 5 153 
LWE6 gas 10 520 1 441 432 
MK10 gas 1 527 154 389 
MK11 gas 2 621 269 16$ 
MK12 gas 5 451 689 157 
PU-1 gas 1 945 215 212 
VN24 HO/gas 14 361 1 467 93 1 167 
VN25 HO/gas/kg/olie 26 081 2 844 482 1 643 
VNGI gas 19 1 1  

Totaal UNA 3 309 7 597 
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Tabel 5 / blad 2 Emissiegegevens SO2  en NO x  over 1996 

Bedrijf 	Prod. 	brandstof 
eenheid 

Vo S brandstof-
verbruik TJ 

e-prod. 
GWh 

SO2  
ton 

NO, 
ton 

EZH 	EFW4 	gas/olie 40,98 4 316 481 14 415 

EFW5 	gas/olie 40,98 10 329 1 190 46 1 006 
EFG1 	gas 9 239 1 049 815 
RoCa 1 	gas 1 263 86 211 
RoCa 2 	gas 1 127 79 186 
RoCa 3 	gas 6 846 864 111 
DE 
1 t/m 4 	gas 107 8 19 
GV15 	gas 2 503 261 238 
LD12 	gas 1 910 175 168 
EFM1 	kolen/gas 0,76/- 31 305 3 410 1532 4 526 
EFM2 	kolen/gas 0,76/- 30 900 3 406 1511 4 433 
Do6 	gas/olie 40,99 1 464 171 11 148 

Totaal EZH 3114 12 276 

EPZ 	BS12 	kolen/gas 
(incl. BS20) 

0,78/- 24 239 2 584 1263 3 247 

A-71 	gas 2 256 236 172 
A-81 	kolen/olie 0,94/- 25 141 2 559 1771 5 299 
A-91 	kolen/gas 0,95/- 38 254 4 165 2648 4 754 
DGS1 	gas 354 41 41 
MD-1 	gas en stoom 4 109 419 56 
MC-6 	kolen/gas 0,62/- 11 106 1 033 3972 1 206 
CC-A 	gas/olie -/1,12 2 088 215 13 171 
CC-B 	gas/olie -/1,12 5 823 604 354 693 

Totaal EPZ 10 021 15 639  

Totaal Elektriciteits-productiebedrijven 18 693 42 630 
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Tabel 6 / blad 1 Emissiegegevens SO2  en NO:, over 1997 

Bedrijf  Prod.  
eenheid 

brandstof % S brandstof- 
verbruik TJ 

e-prod.  
GWh 

SO2  
ton 

NO, 
ton 

EPON EC-20 gas 5 153 627 136 
EC-3 gas 17 623 2 685 406 
EC-4 gas 15 108 2 295 391 
EC-5 gas 16 585 2 510 438 
EC-6 gas 17 735 2 712 481 
EC-7 gas 15 006 2 274 474 
BG10 gas 4 470 497 300 
BG20 gas 6 631 742 471 
HC50 gas/olie 320 35 36 
HC60 gas/olie -/1,33 4 284 520 9 210 
FL30 gas/olie -/1,4 13 685 1 654 237 682 
FLG1 gas/olie 16 1 2 
A1-1 gas 1 580 179 154 
A1-2 gas 2 286 270 72 
G-13  kolen  0,78 23 585 2 516 1906 841  

olie  162  
hout  291 
gas 18  

Totaal EPON 2152 5094 

UNA DM33 gas 10 735 1 399 620 
PU-1 gas 2 770 307 365 
HW-7 gas/olie -/<1 6 027 669 3 286 
HW-8 kolen/gas 0,79/- 21 616 2 489 1120 2 224 
LWE5 gas/olie -/<1 1 795 194 10 98 
LWE6 gas 9 944 1 364 410 
MK10 gas 738 74 196 
MK11 gas 1 628 165 101 
MK12 gas 9 577 1 204 263 
VN24 hog/g 20 519 2 095 145 932 
VN25 ho/ko/g/o 19 280 2 098 266 912 
VNGT gas/olie 17 1 1 
IJMO1 ho/gas 949 114 14 57  

Totaal UNA 1558 6465 
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Tabel 6 / blad 2 Emissiegegevens SO2  en NO x  over 1997 

Bedrijf 	Prod. 	brandstof 
eenheid 

Vo S brandstof- 
verbruik TJ 

e-prod.  
GWh 

SO2  
ton 

NO, 
ton 

EZH 	EFW5 	gas/olie 40,98 6 881 786 4 668 
EFG1 	gas 9 905 1 135 871 
RoCal 	gas 723 52 - 121 
RoCa2 	gas 439 31 72 
RoCa3 	gas 11 600 1 417 186 
DE 1 trn/ 4 gas 99 7 17 
GV15 	gas 2 813 294 267 
LD12 	gas 1 972 220 173 
EFM1 	kolen/gas 0,59/- 33 345 3 658 1459 4 765 
EFM2 	kolen/gas 0,59/- 33 134 3606 1433 4 784 
D06 	gas 82 9 8  

Totaal EZH 2896 11 932 

EPZ 	BS12 	kolen/gas 
incl. BS20 

0,76/- 22 198 2 355 1207 3 072 

A-81 	kolen/olie 0,74/- 35 199 3 584 2137 2 784 
A-91 	kolen/gas 0,81/- 37 971 4 148 2431 4 931 
DGS1 	gas 431 50 51 
MD-1 	gas en  stoom  13 474 1 675 257 
CC-A 	gas/olie 1 751 179 58 116 
CC-B 	gas/olie 4 451 474 7 472  

Totaal EPZ 5 840 11 683 

Totaal Elektriciteits-productiebedrijven 12 446 35 174 
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2.5 	Rookgasontzwaveling in Polen 

In 1990 heeft Sep als onderdeel van het Convenant de verplichting 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 me-
definanciering aan het ontwerp van 4 en de bouw van 2 rookgasontzwavelingsinstallaties 
in de bruinkoolgestookte centrale te Belchatow. In 1993 heeft door middel van een con-
tractwijziging een herschikking van de beschikbare financiële middelen plaatsgevonden, 
waardoor Sep thans ook medefinanciering heeft verleend aan de 3e en 4e ROT-eenheid. 
Overeenkomstig het contract van Sep met de  Polish Power  Grid  Company  en de Bel-
chatow centrale heeft de centrale het rapport  "Flue  Gas Desulphurization  Plants Opera-
tion  at Units 8 and 10 in 1996" aan Sep verstrekt. Uit het rapport blijkt dat de installaties 
goed voldeden. De ontzwavelingsgraad bedroeg meer dan 93% en de beschikbaarheid 
van de installaties was hoog. In 1996 werd aldus bij de eenheden 8 en 10 te zamen meer 
dan 58 kton SO2  vermeden. De ROI's van de eenheden 11 en 12 werden na geslaagd 
proefbedrijf van de leverancier overgenomen. De totale vermeden S02-emissie van de 
vier eenheden bedroeg 107 kton. 
Het rapport  "Flue  Gas Desulphurization  Plants Operation  at Units 8 and 10 in 1997" 
bevestigt de goede resultaten die eerder werden verkregen. Bij eenheid 8 en 10 werd de 
emissie van bijna 62 kton SO2  vermeden. Door de vier eenheden te zamen werd een 
emissie van ruim 130 kton SO2  vermeden. 

2.6 	Warmteplan 

In het convenant is afgesproken (Artikel 3) dat als gevolg van de door Sep geleverde 
warmte in het kader van de uitvoering van het warmteplan, uitgaande van 1250 MWe, 
de vastgelegde emissiedoelstelling voor NON, met maximaal 5 kiloton mag worden ver-
hoogd. 

Bij het opstellen van het convenant werd nuttige warmtelevering uit warmte/kracht een-
heden met een gezamenlijk vermogen van 1250 MWe beoogd. In het E-plan 1991-2000 
werden in het kader van het warmteplan 5 eenheden genoemd (zie tabel 7). Het betrof 
hier voorwaardelijke besluiten met de uitdrukkelijke bepaling dat andere daarvoor in de 
plaats zouden kunnen komen. 
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Tabel 7 Oorspronkelijke samenstelling warmteplan 

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 zijn 
wordt weergegeven in tabel 8. Alleen de eenheid Swentibold te Geleen is nog in aan-
bouw. Ten opzichte van de vorige rapportage ontbreekt de eenheid GV16 te Den Haag. 
In afwachting van de ontwikkelingen binnen de e-sector wordt er nog geen besluit ge-
nomen over GV16. 

Tabel 8 Definitieve samenstelling Warmteplan 

WKC-eenheid in bedrijf MWe 

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

totaal 1435 

In de tijd gezien zijn de meeste projecten naar voren geschoven en is het geplande opge-
stelde vermogen toegenomen van 1250 naar 1435 MWe. Het betreft projecten met 
warmtelevering aan stadsverwarmingssystemen, maar ook aan tuinbouw en industrie. 

Tabel 9 Warmtelevering door warmteplan-eenheden (TJ) 

WKC-eenheid 1996 1997 

Lage Weide 6 1777 1189  
Diemen  33 1031 1502 
IJmond 1 87 
ROCA 3 3200 
Moerdijk 1 714 
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In tabel 9 is een overzicht gegeven van de warmtelevering door de warmteplaneenheden. 
In Utrecht heeft de eenheid Lage Weide 6 de warmtelevering van de eenheden Merwe-
dekanaal 10 en 11 deels overgenomen. Het totaal aan warmte geleverd aan het stads-
verwarmingsnet Utrecht en omstreken vertoont een lichte stijging. 
De eenheid llmond 1 levert proceswarmte aan Hoogovens. 
In 1996 is begonnen met het leveren van restwarmte door de eenheid  Diemen  33 naar 
het stadsdeel Bijlmer. De warmte-afzet groeit gestaag. In de komende jaren zal steeds 
meer warmte worden geleverd, aangezien ook het stadsdeel Amerdam zuid-oost op het 
stadsverwarmingsnet zal worden aangesloten. Voorbereidingen voor de bouw van het 
nieuwe warmte-overdrachtstation zijn in 1997 begonnen. 

RoCa 3 produceert warmte voor de glastuinbouw in het gebied rond Berkel Rodenrijs, 
Bleiswijk en Bergschenhoek. Bij de planvorming van RoCa 3 is ervan uitgegaan dat 275 
ha met een gelijktijdigheidsfactor van 90% zou worden aangesloten. De prognose voor 
de warmtelevering bedroeg 3500 TJ. Momenteel is 260 ha aangesloten met een iets ho-
gere gelijktijdigheidsfactor, hetgeen betekent dat een verdere uitbreiding niet mogelijk is. 
In 1997 is aan de glastuinbouw 3200 TJ geleverd. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat 
RoCa 3 voor de warmtelevering volgeboekt is. 

De WKC Moerdijk 1 is in 1997 in bedrijf gekomen. Momenteel heeft SNC 150 ton/uur 
middendrukstoom gecontracteerd. Er is nog 50 ton/uur beschikbaar voor levering aan 
andere industriële gebruikers. 

2.7 Milieuzorg 

Inleiding 

In art. 23 van het convenant is overeengekomen dat Sep met de elektriciteits-productie-
bedrijven een milieuzorgsysteem op zal zetten. 
In samenwerking met vertegenwoordigers van Sep en de produktiebedrijven is door een 
extern adviesbureau een globale opzet voor een bedrijfsintern milieuzorgsysteem bij de 
elektriciteits-productiebedrijven ontwikkeld. Dit "Raamwerk voor een bedrijfsintern mi-
lieuzorgsysteem bij de elektriciteits-productiebedrijven" is het basisdocument op grond 
waarvan de individuele bedrijven hun milieuzorgsysteem nader uitwerken. Deze werk-
wijze waarborgt dat het milieuzorgsysteem optimaal is toegesneden op de aard van het 
betreffende bedrijf, terwijl de systematiek van milieuzorg onderling vergelijkbaar blijft. 
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Stand van zaken ten aanzien van de invoering van milieuzorgsystemen 

Bedrijfsinterne milieuzorg bij EPON 

Alle EPON centrales hebben een gecertificeerd milieuzorgsysteem, opgezet volgens  ISO  
14001. De basisstructuur van dit systeem ziet er als volgt uit: 

planning 3 

) 

 

6 

2  
milieubeleid 
/ 

directie-beoordeling 

5  controle 
corrigerende 
maatregelen 

implementatie/ 
uitvoering 

4 

continue verbetering 

De directie formuleert een milieubeleid. Om het milieubeleid uit te voeren wordt een 
planning opgesteld. Allereerst wordt gekeken hoe het milieu wordt beïnvloed en wat de 
wettelijke milieu-eisen zijn. Hieruit worden doelstellingen geformuleerd. Om de doelstel-
lingen te halen wordt jaarlijks een milieuprogramma opgesteld. Middels het uitvoeren 
van projecten en het opstellen van procedures wordt ervoor gezorgd dat het milieupro-
gramma wordt geïmplementeerd. Regelmatig wordt door middel van het uitvoeren van  
audits  gecontroleerd of het milieuzorgsysteem zo functioneert, als dat het bedoeld is. 
Zonodig worden corrigerende maatregelen getroffen. Eén keer per jaar wordt een direc-
tie-beoordeling opgesteld, zonodig worden beleid en doelstellingen bijgesteld. Het direc-
tiebeleid is één van de ingangen voor het tot stand komen van het milieuprogramma. 

Het milieuzorgsysteem bestaat uit: 
beschrijvende documenten 
registrerende documenten 
bedrijfsmiddelen 
medewerkers die conform vastgelegde afspraken werkzaamheden uitvoeren. 

Bedrijfsinterne milieuzorg bij UNA 

De Milieubeleidsverklaring is opgesteld. 
Het Milieuprogramma is geconcretiseerd in de Bedrijfsmilieuplannen.  
BIM  is geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Procedures zijn of worden geschreven en 
worden regelmatig geëvalueerd. Inkoop van-, omgaan met-, en afvoer van chemische 
stoffen is vastgelegd in procedures. Bijsluiter wordt gegeven bij uitlevering van che- 
mische stoffen. 
Metingen en registraties staan beschreven in de handboeken. 
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Per vestiging worden periodiek milieucontrolerondes gehouden. 
Terzake van voorlichting en opleiding is begonnen aan het opzetten van een "Milieu In-
formatie Data Systeem" (voor iedere werknemer toegankelijk). Externe firma's die bij 
UNA worden ingehuurd, worden via een videoband voorgelicht betreffende de bij UNA 
geldende Arbo- en Milieuregels. 
Milieujaarverslagen worden gemaakt voor in- en externe verspreiding (overheden). 
Twee vestigingen per jaar worden uitvoerig door het auditteam doorgelicht. Bevindingen 
hierover worden gerapporteerd aan de directie. 

Bedrijfsinterne milieuzorg bij EZH 

Teneinde de milieuzorg beter in de dagelijkse bedrijfsvoering te integreren zijn voor alle 
locaties procedures opgesteld voor die werkzaamheden, die een relatie met het milieu 
hebben. In de procedures zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast-
gelegd. Iedere locatie beschikt over een door het bevoegd gezag goedgekeurd meet- en 
registratiesysteem. 
De komende periode zal in een locatie milieu-handboek worden vastgelegd op welke 
wijze de verschillende elementen van het milieuzorgsysteem zijn ingevuld. In deze sys-
teembeschrijving wordt tevens vastgelegd welke activiteiten plaatsvinden, wie hiervoor 
verantwoordelijk is en op welke wijze wordt zeker gesteld dat de activiteiten conform de 
gemaakte afspraken verlopen. Daarna zal regelmatig door middel van interne  auditing  
worden getoetst of de bestaande werkwijzen nog voldoen en welke verbeteringen moe-
ten worden ingevoerd. Het voornemen bestaat om voor de grootste locatie - de Centrale 
Maasvlakte - medio dit jaar een Bedrijfs Milieu Programma in te dienen bij het bevoegd 
gezag. Tevens bestaat het plan om beginnend met het jaar 1998 een milieujaarverslag uit 
te brengen voor de Centrale Maasvlakte. Hiermee wordt vooruit gelopen op de wet en 
regelgeving terzake. 
Jaarlijks wordt een Milieujaarverslag over alle bedrijfsactiviteiten uitgebracht. 

Bedrijfsinterne milieuzorg bij EPZ 

In november 1997 is de nieuwe milieubeleids-verklaring officieel uitgebracht. Deze vol-
doet aan de NEN-EN-ISO 14001. In deze beleidsverklaring worden een drietal belang-
rijke doelstellingen genoemd: 
a 	milieuzorg en  good housekeeping  zijn een integraal onderdeel van het management; 
b 	EPZ dient een bijdrage te leveren aan een duurzame energie-ontwikkeling; 
c 	het productieproces van de nucleaire eenheid wordt zo veilig als redelijkerwijs mo-

gelijk (ALARA) uitgevoerd. 
Aan deze drie resultaatgebieden zijn prestatie-indicatoren  (Environmental  Performance 
Indicatoren) gekoppeld. 
De bedrijfsmilieuplannen 1998-2001 voor de verschillende EPZ-locaties worden in 1998 
afgerond. 
In 1997 is de implementatie van milieuzorgsystemen op de verschillende EPZ-
vestigingen gestart. Deze implementatie zal in oktober 1998 voor alle EPZ-vestigingen 
afgerond zijn. Voor eind 1998 dienen de EPZvestigingen dan conform NEN-EN  ISO  
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14001 gecertificeerd te zijn. 
Iedere locatie beschikt over een door de overheid goedgekeurd metingen- en registratie- 
systeem. 
Periodiek vinden er interne controles plaats. De milieucoördinatoren rapporteren aan de 
verantwoordelijke vestigingsmanagers. 
Opleiding vindt plaats parallel aan de implementatie van het milieuzorgsysteem; dit ge- 
beurt tijdens zogenaamde "trainersessies". 
Voorlichting aan derden geschiedt via de Arbo-voorlichting. Via het personeelsblad 
wordt het personeel periodiek geïnformeerd over milieuzorg. 
Een werkgroep Bim rapporteert over de voortgang van de implementatie van het milieu- 
zorgsysteem aan de directie. 
Periodiek vindt er overleg plaats met de diverse vergunningverlenende overheden. 
Milieujaarverslagen zullen worden gemaakt voor in- en externe verspreiding. 
Periodiek worden intern  audits  gehouden. 
In het kader van de  ISO  14001-certificering voor eind 1998, zullen in de eerste helft van 
1998 proefaudits op de verschillende vestigingen gehouden worden. De certificerende  
audits (main-audits)  zullen dan tussen mei en december 1998 gehouden worden. 
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3 	S02-BESTRUDINGSPROGRAMMA 1998-2000 

3.1 	Ontwikkeling van de S02-emissie 

In figuur 1 is grafisch de ontwikkeling van de emissie van SO2  weergegeven. De doel-
stelling 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 onderschre-
den zal worden en de doelstelling van 90% vermindering gerealiseerd zal worden. 

3.2 	S0,-bestrijdingsmaatregelen  

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: 

Inbedrijfstelling van nieuw kolenvermogen met rookgasontzwaveling c.q. stook-
gasreiniging 
Demonstratieproject KV/STEG te Buggenum. Na inbedrijfstelling van de eenheid in 
1993 is een begin gemaakt met het demonstratieproject voor de toepassing van de ko-
lenvergassingstechnologie. Volgens planning wordt de Willem Alexandercentrale uiter-
lijk in 2000 opgenomen in de lijst van het produktievermogen 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 inacht-
neming van een redelijke kosteneffectiviteit, zoveel mogelijk beperkt zal worden door bij 
kolencentrales, welke van rookgasontzwaveling voorzien zijn, zwavelarme kolen te ge-
bruiken en het ontzwavelingsrendement te optimaliseren. 
Het zwavelgehalte in de kolen wordt bepaald door ontwikkelingen op wereldmarkt. Cir-
ca 12,5% van de wereldproductie van kolen is bestemd voor export. Het grootste deel 
van de kolen wordt binnenlands verbruikt. De voornaamste exportlanden zijn Australië, 
de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. 
De Verenigde Staten vervullen de rol van swing producer op de wereldmarkt. Bij stij-
gende prijzen wordt de productie en daarmee de export vergroot. Amerikaanse kolen 
hebben een relatief hoog zwavelgehalte, welke veelal binnenlands worden verbruikt. 

Enige jaren geleden is in de Verenigde Staten fase 1 van de Clean Air Act in werking 
getreden. Als gevolg hiervan ontstond er in de Verenigde Staten een grote vraag naar 
zwavelarme kolen en liep de zg. zwavelpremie op. Begin 1997 is er in de Verenigde 
Staten een veiling gehouden van zwavel emissierechten, die een sterke daling te zien 
heeft gegeven van de waarde van deze rechten. Dit had tot gevolg dat in de loop van 
1997 de zwavelpremie op de wereldmarkt voor kolen weer is gedaald. 
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Het zwavelgehalte van de kolen voor de Nederlandse elektriciteitsproductie bedroeg in 
1995 0,66%. In 1996 steeg dit zwavelgehalte, onder invloed van de genoemde markt-
ontwikkeling tot 0,85% en daalde in 1997 tot 0,71% (as  received).  Voor 1998 wordt 
verwacht dat het zwavelgehalte van de in te zetten kolen zal stabiliseren op 0,7% onder 
invloed van de genoemde marktontwikkelingen. 

De Nederlandse kolencentrales zijn ontworpen voor de toepassing van kolen van uit-
eenlopende samenstelling. Gelet op de veranderingen in de kolensamenstelling zijn de 
gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering onderzocht. Hierbij is onder meer onderzoek 
gedaan naar wat de gevolgen zullen zijn van een toenemend zwavelgehalte in de kolen 
op het functioneren van de rookgasontzwavelingsinstallaties, in het bijzonder bij absorp-
tie, oxidatie, gipsproductie, waterzuivering en herverhitting. Geconcludeerd is dat bij de 
verwachte beperkte toename van het zwavelgehalte in de kolen alle ROI's toereikend 
zijn. 

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 ROT (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 2  
De S02-uitworp van de elektriciteitsproduktiebedrijven in de periode van 1980 t/m 2000 
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4 	NOx-BESTRIMINGSPROGRAMMA 1998-2000 

4.1 	Ontwikkelingen m.b.t. het Warmteplan 

In tabel 8 is een overzicht gegeven van de 7 centrale warmte/ kracht-eenheden met een 
opgesteld vermogen van 1435 MWe, welke deel uitmaken van het Warmteplan. In §2.6 
is de afzet van warmte in de jaren 1996 en 1997 van deze eenheden beschreven. Gecon-
cludeerd kan worden dat het voornemen bestaat om de capaciteit van deze eenheden om 
nuttige warmte te leveren volledig te benutten. 
De eenheid Lage Weide 6 is opgenomen in het stadsverwarmingsnet van Utrecht. De 
warmteleveringsmogelijkheid van de eenheden  Diemen  33 en RoCa 3 is volledig gecon-
tracteerd. De overige projecten betreffen warmte/kracht-vermogen voor warmtelevering 
aan industrievestigingen. De eenheid Umond 1 levert stoom aan Hoogovens. De warm-
televeringscapaciteit van deze eenheid wordt volledig benut. De eenheid Moerdijk 1 le-
vert stoom aan Shell Chemie. Er is nog enige ruimte voor warmtelevering aan enige an-
dere bedrijven die vestiging op het industrieterrein Moerdijk overwegen. De warmte/ 
kracht-centrale Sentibold is nog in aanbouw. De eenheid zal slechts een deel van de be-
nodigde warmte van DSM kunnen leveren en derhalve is de warmtelevering volledig 
gecontracteerd. 

Gelet op deze beoogde warmtelevering wordt het NO,-emissieplafond voor het jaar 
2000 verhoogd met 5 kiloton tot 35 kiloton. 

4.2 	Ontwikkeling van de NOS-emissie 

In figuur 2 is de ontwikkeling van de emissie van NO x  grafisch weergegeven. Na een 
fluctuerende emissie in de jaren tachtig is vanaf 1988 een daling ingezet. De emissiever-
mindering bedroeg in 1997 ruim 60% ten opzichte van de emissie in 1980. Voor het 
eerst werd in 1997 het emissieplafond voor het jaar 2000 namelijk 35 kiloton bereikt. 

4.3 	Narbestrijdingsmaatregelen  

Alle maatregelen die beschreven zijn in het Plan van aanpak zijn uitgevoerd en het emis-
sieplafond voor het jaar 2000 is bereikt. 
Er zijn nog 2 veranderingen voorzien die van invloed zullen zijn op de NOS-emissie in 
het jaar 2000. In de eerste plaats is dat de bouw van de warmte-kracht-eenheid Swenti-
bold welke in 1999 in bedrijf zal worden gesteld. Deze eenheid zal voldoen aan de uit-
worpeis van 65 g/GJ als vermeld in artikel 5 van het convenant. 
Hiernaast wordt volgens het Plan van aanpak een jaargemiddelde verwachtingswaarde 
gehanteerd van 45 g/GJ. 
Tenslotte wordt volgens planning in het jaar 2000 de KV/STEG te Buggenum opgeno-
men in de lijst van het productievermogen en zullen de emissies van deze eenheid wor-
den meegenomen bij de berekening van de totale jaarlijkse uitworp in 2000. 
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Volgens de huidige berekeningen zal in het jaar 2000 de NON-uitworp 32,7 kiloton be-
dragen. Gelet op het overeengekomen emissieplafond van 35 kiloton is het NOx-emis-
siebestrijdingsprogramma voltooid. 

Figuur 3 De NO. -uitworp van de elelctriciteitsproductiebedrijven in de periode 
1980 t/m 2000 
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