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INLEIDING 

In verband met de bouw en exploitatie van de Biomassa elektriciteitscentrale (BEC) van 

aviTwente vraagt aviTwente B.V. vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) 

en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) aan bij het bevoegd gezag, 

respectievelijk de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het Dagelijks Bestuur 

van het Waterschap Regge en Dinkel. De provincie Overijssel is coordinerend bevoegd 

gezag voor beide procedures. 

Wet milieubeheer 
De vergunning wordt aangevraagd voor uitbreiding van aviTwente met een BEC voor de op 

het moment van beschikken maximaal te vergunnen termijn. De huidige Wm

revisievergunning voor de bestaande installatie is van 2 september 2003. Momenteel is de 

procedure voor de uitbreiding van aviTwente met een derde avi-lijn beeindigd. De 

vergunning voor de Wvo is onherroepelijk, die voor de Wm neg niet. Deze eventuele 

uitbreiding staat los van de plannen met betrekking tot de BEC. 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
In artikel 1, tweede lid, van Wet verontreiniging oppervlaktewateren is bepaald, dat het 

verbod, bedoeld in het eerste lid, niet geldt voor een lozing met behulp van een werk, dat op 

een ander werk is aangesloten. Deze uitzondering geldt niet voor lozingen waarbij bij 

algemene maatregel van bestuur aan te wijzen stoff en in oppervlaktewateren worden 

gebracht en voor lozingen van uit bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen soorten 

van inrichtingen. Het besluit van 4 november 1983, Stb.no. 577, gewijzigd bij besluiten van 8 

mei 1989, Stb.no.213 en 26 november 1990, Stb.no. 598, houdende aanwijzing van soorten 

van inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1, tweede lid en 31, vierde lid, van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren heeft in artikel 1 onder meer bedrijven die afvalstoffen 

opslaan, behandelen of verwerken aangewezen als zodanige inrichtingen. Dit houdt in, dat 

een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is vereist voor het 

via de riolering afvoeren van afvalwater. 

De vergunning in het kader van de Wvo voor de bestaande installatie heeft geen 

vervaldatum. V~~r uitbreiding van de activiteiten van aviTwente met een derde lijn is een 

nieuwe Wvo-vergunning ingediend, die de bestaande vervangt. Daar deze vergunning 

gekoppeld is aan de Wm-vergunning en die vergunning nog niet is beschikt, wordt voor de 

BEC een aparte Wvo-aanvraag ingediend, waarbij ervan uit wordt gegaan, dat rechtstreeks 

op de rioleringen wordt aangesloten en niet via de AVI wordt de geloosd. De aanvraag om 
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vergunning ingevolge de Wvo en Wm worden tezamen ingediend. 
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Leeswijzer 
De hoofdstukindeling van de vergunningaanvraag is ontleend aan het formulier van de 

provincie Overijssel. Gestreefd is naar een leesbare en duidelijke vergunningaanvraag. Een 

gedeelte van de bijlagen bevat bedrijfseconomische informatie. aviTwente verzoekt het 

bevoegd gezag deze informatie vertrouwelijk te behandelen. 

De te verlenen vergunningen dienen naar de mening van aviTwente maatwerk te zijn en aan 

te sluiten bij de aantoonbare en voorgenomen eigen verantwoordelijkheid op milieugebied 

die aviTwente neemt en middels een gecertificeerd milieuzorgsysteem intern en extern wil 

uitstralen. 

aviTwente BV. verzoekt beide bevoegde gezagen om de informatie in: 

• de Wm aanvraag wat betreft biomassasamenstelling en -doorzet, zoals aangegeven 

binnen de grenzen van het verbrandingsdiagram, figuur 4.3, alsmede de beschikbaarheid 

van de installatie 

• de bijlagen 
te interpreteren als te wijzigen informatie en deze informatie niet integraal vast te leggen in 

de te verlenen vergunningen ingevolge de Wm en de WYo. 

Een uitgangspunt bij het verbrandingsdiagram (figuur 4.3) is de stookwaarde van 10 tot 15 

MJlkg, de biomassadoorzet van 160 kton~aar (14,4 MJ/kg) en de beschikbaarheid van de 

installatie van 8.000 uur/jaar. Een wijziging in een van deze factoren heeft gevolgen voor 

wijziging van de andere factoren. 

In de vergunningaanvraag komen aileen de gegevens die in het kader van het Inrichtingen

en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb), hoofdstuk 5 "gegevens verstrekkingn verplicht zijn 

gesteld. Voorbeelden hiervan zijn : NAWgegevens, procesinformatie, toe te passen 

technieken of installaties, aangevraagde productie-omvang, absolute emissieplafonds naar 

milieucompartimenten, maatregelen en voorzieningen die zijn of worden getroffen (dus zijn 

voorzien) om nadelige milieugevolgen te voorkomen of te beperken, het voldoen aan 

richtlijnen (voorbeeld: de opslag van maximaal 500 kg gevaarlijke stoffen voldoet aan CPR 

15-1 of ISO 14001) en andere kenmerkende gegevens als een functiegerichte locatie 

plattegrondtekening. 

In bijlagen van de vergunningaanvraag komt aile informatie die een toelichting geven op 

hetgeen wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld het complete geluid onderzoek 

(toelichting/onderbouwing bij de geluidbijdrage die ter plaatse van meetpunten wordt 

aangevraagd), gedetailleerde gegevens/product informatiebladen over de aard en omvang 
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van aile (gevaarlijke) (afval-) stoffen, detaillistische plattegrondtekeningen. Met andere 

woorden aile informatie waarvan de gegevens bij wijze van spreken dagelijks kunnan (of in 

het kader van een continue verbetering van de milieuprestaties zelfs moeten) veranderen, 

zonder dat effecten hoeft te hebben op de aangevraagde milieuruimte van de 

vergunningaanvraag. 

Opsomming van de nog te maken concept keuzes door aviTwente 

In de onderliggende vergunningaanvraag worden een aantal conceptkeuzes open gelaten, 

met als motief de eerder gememoreerde gewenste fJexibiliteit, in relatie tot de nog af te 

sluiten contracten. aviTwente vraagt vergunning aan v~~r de BEC met de mogelijkheid 

navolgend genoemde conceptkeuzes binnen de vergunning te kunnen maken. 

Het betreft de onderstaande conceptkeuzes, waarbij conform het MER is aangegeven op 

welke milieuaspecten verschillen zijn te constateren: 

• toepess!!1g van \A!stergekce!d, dan ~:.'e! !uchtgskosld roostai 
• de te kiezen stoomdruk en temperatuur en de resulterend netto rendement. De druk zal 

liggen tussen 40 en 80 bar en de temperatuur tussen 430 en 500°C. 

• toepassing van aardgas- of gasoliegestookte steun=/hulpbranders. 
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1 ALGEMENE GEGEVENS 

1.1 Adresgegevens inrichting: 

aviTwente B.V. 

Boldershoekweg 51 

7554 RT 

Hengelo 

tel. 074 240 44 44 

-10-

1.2 Kadastrale aanduiding percelen inrichting: 

Gemeente: Enschede 

sectie: Lonneker nrs: 1930, 1932, 1927 (deels) en 1480 (deels). 

1.3 Adres aanvrager: 

ing. H. Nijkamp 

Boldershoekweg 51 

7554 RT Hengelo 

tel. 074 240 44 44 

fax. 074 240 43 33 

e-mail: h.nijkamp@twence.nl 

1.4 Adres contactpersoon: 

B. Oudenhoven 

tel: 07424044 94 

fax: 074 240 43 33 

e-mail: b.oudenhoven@twence.nl 
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1.5 a Regeling van de feitellJke leiding en naam en adres van degene die de 
feitelijke leiding van de activiteiten in de inrichting heeft. 

De manager verbranden is binnen de organisatie van Twence BV be last met de feitelijke 

leiding van de afvalverbrandingsinstallatie en (na de bouw) ook van de nieuwe Biomassa 

elektriciteitscentrale. 

Manager verbranden; De Heer H.H.P. Nijkamp 

DeAa 22 

7642 HC WIERDEN 

b Adres van de eigenaar dan wei drijver van de inrichting: 

aviTwente B.V. 

t.a. v. de heer H. Nijkamp manager verbranden 

Boldershoekweg 51 

7554 RT HENGElO 

c Regeling van de feiteliJke leidlng en naam en adres van degene die de 
feitelijke leiding van de activiteiten in de inrichting heeft. 

Moederbedrijf Twence B.V. exploiteert de afvalverbrandingsinstallatie en zal ook de 

biomassa elektriciteitscentrale exploiteren. 

Twence B.V. 

t.a.v. de heer H. Nijkamp manager verbranden 

Boldershoekweg 51 

7554 RT Hengelo 

1.6 Hoofd- en deelactiviteiten van de inrichting. 

aviTwente B.V. (verder aviTwente) is eigenaar en vergunninghouder van de 

afvalverbrandingsinstallatie van huishoudelijk- en bed rijfsafva I met een jaarlijkse 

verwerkingscapaciteit van circa 500.000 ton per jaar (inclusief autonome ontwikkeling) op het 

industrieterrein Boeldershoek in Hengelo. aviTwente heeft het voomemen om een 'Biomassa 

Elektriciteitscentrale (BEC) te bouwen en te exploiteren voor de thermische verwerking van 

80 MWth (capaciteit 160.000 tot 230.000 ton biomassa per jaar, al naar gelang stookwaarde). 
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De BEC maakt gebruik van reeds aanwezige voorzieningen. Mede in relatie met de 

bestaande AVI zijn de volgende voorzieningen en activiteiten van belang: 

• weegbruggen met registratie voorzieningen (deze maken geen deel uit van de 

aanvragende inrichting) 

• bewerking van de bodemassen, bestaande uit zeven, verkleinen, ten behoeve van 

nuttige toepassing van de bodemassen, de bodemassen van de BEC worden verwerkt in 

de bestaande bewerkingsinstallatie 

• parkeerplaatsen, blusvijver en gasdrukregelstation, eventuele uitbreidi.ngen ten behoeve 

van de BEC zijn afhankelijk van nog te plegen ontwerpkeuzes 

• kantoren, bedrijfsruimten, werkplaatsen, magazijnen, kantine, was- en kleedruimten etc.; 

uitbreiding ten behoeve van de BEC is vooralsnog niet voorzien 

De inrichting valt onder categorie 28.1 lid b van het inrichtingen en vergunningenbesluit (Ivb) 

en conform categorie 28.4 lid e is provincie Overijssel het bevoegd gezag. 

Ondertekening 

Datum /;//~~ 
Naam ondertekenaar ing. H. Nijkamp 

Hoedanigheid Manager verbranden 

Uit het handelsregister of uiteen afzonderiijke machtiging moet blijken dat de gene die namens het bedrijf 
de aanvraag ondertekend d oe ook daadwerkeli'k bevoegd is, 
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1.7 Kruis aan wat voor soort vergunning wordt aangevraagd. 

D Vergunning voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting. 

• Veranderingsvergunning. 

D Vergunning mede strekkende tot gehele of gedeeltelijke vervanging van eerder verleende 
vergunningen (revisievergunning). 

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) wordt aangevraagd voor de bouw en 

exploitatie van de BEC. Tegelijkertijd wordt een vergunning aangevraagd ingevolge de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), uitsluitend voor het terreindeel BEC. Deze 

aanvraag wordt separaat aangevraagd bij het Waterschap Regge en Dinkel. 

1.8 Periode waarvoor vergunning wordt gevraagd 

Vergunning op grond van de Wm wordt aangevraagd bij het college van Gedeputearda 

Staten van Overijssel voor de bouw en exploitatie van de BEC voor de maximaal te 

vergunnen periode en op grond van de Wvo aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap 

Regge en Dinkel voor onbepaalde tijd. Voorts zal er een ontheffingsaanvraag ex artikel 75 

van de Flora- en faunawet worden aangevraagd bij de minister van LNV. 

1 .9 Overzicht bestaande vergunningen en meldingen 

Verleende vergunningen I Datum Nr 

Revisievergunning Wet milieubeheer 2 september 2003 EMT/2003/3550 

yeranderingsvergunning Wet milieubeheer voor 31 augustus 2004 EMT/2004/2522 

uitbreiding met 3e lijn 

Vergunning ingevolge de Wet verontreiniging 10 maart, 1994 40734 

oppervlaktewateren 

Vergunning ingevolge de Wet verontreiniging 10 september 2004 138215 

oppervlaktewateren voor uitbreiding met 3e lijn 

Bouwvergunning 18 mei, 1994 931151BWT 
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V~~r de bestaande activiteiten zijn de volgende meldingen gedaan (art. B.19 Wm) 

Meldingen art. 8.19 Wm Datum Nr. 
Melding verplaatsing units t.b. v. contractors 23 oktober 2003 EMT/2003.3919 
Melding installatie extra non-ferro afscheider 11 maart 2004 EMT/20041B33 

Voorts is een aanvraag (Wm en Wvo) ingediend voor de uitbreiding met een derde lijn en 

heeft de ontwerp-beschikking ter visie gelegen. 

1.10 Bouwvergunning 

Onderhavige aanvraag betreft een vergunning voor uitbreiding van een reeds bestaande 

installatie, derhalve is tevens een bouwvergunning vereist. De bouwvergunning kan pas van 

kracht worden als de Wm-vergunning is verleend. 

aviTwente heeft reeds wijziging van het bestemmingsplan (uitbreiding van bestemming 

stortterrein tot afvalbe- en verwerking) opgestart. 

1.11 Niet-technische samenvatting 

In Nederland worden nog steeds grote hoeveelheden brandbaar afval gestort of 

geexporteerd voor verwerking elders. aviTwente heeft het voomemen om een deel van dit 

brandbaar afval, de biomassa, in Hengelo thermisch te gaan verwerken in een nieuw te 

bouwen Biomassa-elektriciteitscentrale (BEC) van circa BO MWIh• De installatie zal 

verschillende brandstoffen gaan verwerken, waarbij aviTwente zich als eerste richt op AlB

hout, compostoverloop en snoeihout. Om flexibel te kunnen inspelen op marktontwikkelingen 

wil Twence daamaast de mogelijkheid open houden om andere biomassa in de BEC in te 

zetten, zoals biomassa uit de voeding- en genotmiddelen industrie en biomassa uit de 

landbouw, zoals bijvoorbeeld palmpitten, cacaodoppen, bermgras en stro. 

De voorgenomen activiteit is geprojecteerd op de locatie Boeldershoek (zie figuur 3.1). Op 

deze locatie vinden verschillende afvalbe- en verwerkingsactiviteiten plaats: recycling, 

compostering van groen- en GFT-afval, scheiding van bed rijfsafva I en verbranding van 

huishoudelijk- en bedrijfsafval. Tevens is er een stortplaats aanwezig. 

De voorgenomen activiteit betreft het bouwen en in bedrijf nemen en houden van een stand

alone Biomassa-elektriciteitscentrale van aviTwente met een roosteroven van circa BO MWth 
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v~~r de opwekking van elektrische energie door verbranding van biomassa. Uitgaande van 

een gemiddelde stookwaarde van 14,4 MJ/kg zal deze ketel circa 160.000 ton biomassa per 

jaar verwerken. Er wordt vergunning aangevraagd voor een capaciteit van 230.000 ton per 

jaar, waarbij de stookwaarde circa 10 MJ/kg is. De thermische belasting blijft hierbij 80 MWIh• 

Bij het ontwerp van de installatie wordt uitgegaan van een robuuste instal/atie, waarin de 

ervaringen binnen de bestaande afvalverbrandingsinstallatie zoveel mogelijk worden benut. 

Het uitgangspunt is dat aileen bewezen technieken zullen worden toegepast, om een zo 

hoog mogelijke beschikbaarheid te verkrijgen. De nieuwe installatie bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

ontvangstvoorziening met een mobiele shredder 

- 1 roosterverbrandingsoven van circa 80 MWIh met ketel 

- stoomturbine en luchtcondensor 

- rookgasreiniging 

- reststoffenafvoer. 

Door uitbreiding van bestaande scheidingsinstallaties (Essent Wijster en Twence 

Afvalscheiding (TAS» en de bouw van nieuwe scheidingsinstallaties (Afvalsturing Friesland, 

bouw- en sloopinstallaties) is er zoveel scheidingscapaciteit binnen een straal van circa 100 

km dat er voldoende B-hout aanwezig is om dat uit de markt te halen. 

Gevolgen voor het milieu 

De nieuwe BEC zal hoofdzakelijk gevolgen hebben voor de emissies naar de lucht en geluid. 

In tabel 1.1 is aangegeven welke emissies .De emissies van de verschillende componenten 

naar de lucht hebben een minimale invloed op het milieu. 

De invloed op het geluidniveau is in een uitgebreid akoestisch onderzoek vastgelegd. De 

geluidbelasting naar de omgeving neemt toe, maar door verdergaande geluidisolatie van de 

gebouwen en demping van in- en uitlaten van de gebouwen blijkt dat ter hoogte van de 

geluidzone de bijdrage van aviTwente maximaal 46 dB(A} etmaalwaarde bedraagt. De 

geluidbijdrage op de zone is lager dan de voor het gehele industrieterrein gereserveerde 

geluidruimte 
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Tabel 1.1 Verwachte emissies naar de lucht 

1) daggemiddelde 

2} bemonsteringsperiode min. ~ tot max. 8 uur 

3} bemonsteringsperiode min. 6 tot max. 8 uur 

4} maandgemiddelde 

5} NH3-eis uit Ner (Klasse gA.3) (SVA kent geen els voor NH3) 

6} daggemiddelde = 200 mglm3 

267 

0,05 44mg/a 

De belasting van water en bod em zal niet wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. 

Onder norma Ie omstandigheden zal de nieuwe BEC geheel afvalwatervrij opereren. 

Emissies naar de bodem worden vermeden door de voorgeschreven (bouw)technische 

voorzieningen. Ook de geuremissies zijn verwaarloosbaar gering. De voorgenomen ingreep 

zal geen negatief effect hebben op de duurzame instandhouding van beschermde planten, 

zoogdieren en amfibieen, maar leidt wei tot een lokaal verlies aan biotoop voor broedvogels 

van open kruidenrijke vegetaties. Het aantal verkeersbewegingen op de Diamantstraat 

neemt iets toe. 

De emissievracht van de BEC is gerelateerd aan een verbranding van 230.000 ton biomassa 

per jaar. met een gemiddelde stookwaarde van 10 MJ/kg. 
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Toetsing aan IPPC-kaderrichtliin 

De BEC-installatie valt onder de IPPC-richUijn voor grootschalige stookinstallaties (LCP), 

afvalverbranders (WI), en de horizontale BREF's industrie!e koelsystemen en monitoring en 

de eis van toepassing van Best Available Technology (BAT). De BEC voldoet op aile punten 

aan de BREF's be halve voor de emissie van ammonia van de stikstofoxidenreductie. 

Meer specifiek kan worden opgemerkt dat met het voorgestelde procesontwerp van de BEC 

en de daarbij behorende rookgasreiniging de BEC tot de stand der techniek behoort. 

a. door toepassing van de best beschikbare technieken (zie tevens hoofdstuk 19) voldoet 

de installatie aan de IPPC kaderrichtlijn. De onderzochte altematieven zijn ten opzichte 

van de voorgenomen activiteit niet kosteneffectief 

b. de ontstane emissies worden zodanig gereduceerd dat ze een verwaarloosbaar effect op 

het milieu hebben en ook geen grensoverschrijdende effecten teweegbrengen 

c. door een minimaal netto rendement van 27% wordt de energie doelmatig benut voor een 

stand-alone installatie van deze capaciteit. 

d. daar aile reststoffen nuttig worden hergebruikt 

e. het streven is aile afvalwater te hergebruiken, slechts indien vraag en aanbod niet 

overeenstemmen, wordt het water op de RWZI van Hengelo geloosd. Daar er minimale 

lozingen plaatsvinden op een standaard zuivering wordt ook hier voldaan aan de IPPC

kaderrichtlijn. 
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2 DE INRJCHTING 

Bijgevoegd zijn d.e tekeningen 02V06 en BEC 002 waarop de onderdelen en vQOrzieningen 
van de BEC zijn aangegevEtn. 
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DE LlGGING VAN DE INRICHTING 

Topografische kaart 

50351949-KPSfTPE 04-1075a 

De ligging van de inrichting in de omgeving is in figuur 3.1 weergegeven. 

Figuur 3.1 Locatie BEC AviTwente 
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3.2 Situatietekening 

De situatie van het Twence-terrein is aangegeven op figuur 3.2. De BEC komt op de 

locatie van het stortterrein, tussen de AVI en het overgebleven deel van de huidige 

stort (Lob 3). De stort wordt gedeeltelijk afgegraven. Het afgegraven dee I wordt 

elders op het Twence-terrein weer gestort. Het afgraven wordt geregeld door middel 

van een melding onder de huidige stortvergunning. 

Situating bouwblok BEC 

/. i ... I 
I \ 

\ 

" \ 
\ 

tZI. bouwblok BEC 

inriohtlng avITwente 

:\.'\.~ af te graven stortlob 

Figuur 3.2 Situering bouwblok BEC 
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4 DE ACTIVITEITEN 

4.1 Aigemene gegevens 

De voorgenomen activiteit betreft het bouwen en in bedrijf nemen en houden van een 

Biomassa-elektriciteitscentrale van aviTwente met een roosteroven van circa 80 MWth voor 

de opwekking van elektrische energie door verbranding van biomassa. Uitgaande van een 

gemiddelde stookwaarde van 14,4 MJ/kg zal deze ketel circa 160.000 ton biomassa per jaar 

verwerken. Voor de aanvraag wordt uitgegaan van een totale capaciteit van 230.000 ton per 

jaar met een stookwaarde van 10 MJ/kg. 

Bij het ontwerp van de installatie wordt uitgegaan van een robuuste installatie, waarin de 

ervaringen binnen de bestaande afvalverbrandingsinstallatie zoveel mogelijk worden benut. 

Het uitgangspunt is dat aileen bewezen technieken zullen worden toegepast, om een zo 

hoog mogelijke beschikbaarheid te verkrijgen. De nieuwe installatie bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

- ontvangstvoorziening met een mobiele shredder 

- 1 roosterverbrandingsoven van circa 80 MWth met ketel 

- stoomturbine en luchtcondensor 

- rookgasreiniging 

- reststoffenafvoer. 

Door uitbreiding van bestaande scheidingsinstallaties (Essent Wijster en Twence 

Afvalscheiding (TAS)) en de bouw van nieuwe scheidingsinstallaties (Afvalsturing Friesland, 

bouw- en sloopinstallaties) is er zoveel scheidingscapaciteit binnen een straal van circa 100 

km dat er voldoende B-hout aanwezig is om dat uit de markt te halen. 

4.2 Beschrijving installatiedelen 

4.2.1 Biomassa voor de BEC 

De installatie is geschikt voor compostoverloop, afvalhout (AlB-kwaliteit), groenhout, en 

biomassa uit de voedingsmiddelenindustrie en landbouw (zie voor de Eural-codes paragraaf 

4.2.9). Ais hoofdbrandstof wordt uitgegaan van: 

- afvalhout van AlB-kwaliteit. Het betreft schoon hout en geverfd, gelijmd en/of 

geplastificeerd hout, spaanplaat en dergelijke 

- compostoverloop. Dit zijn uitgezeefde takken uit het composteringsproces 
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- groenhout. Dit is snoeihout en dunningshout uit parken en bossen. 

Tabel4.1 Stookwaarde (a.r.) en samenstelling (op droge stofbasis en asvrij) van de 

hoofdbrandstoffen 

eit!~iJscllap.;':~i ".;~ =.,;:,:ti::O:UI ~::'J &en ,!: x I ~~'!.lJi~i~,~Jtr..i I.I!J!l,;.lJOut~". ';:r2!, ov . •. o.~ijJ.f§§.~~ ,grcre'fit1ouf",·r ' .,.' ~"""'": . ,~ 

stookwaarde MJ/kg 14-17 13,8 -15,4 8,5 - 14,0 9,2 
vocht % 4-17 10- 20 37-43 41 
as % 3 2,5- 6,5 3,5 -16 17 
C % 46-50 46-50 42-49 42 

H % 5-6 5-6 5,6 4,6 

N % 0,3-0,6 1,0 - 2,4 0,5-2 0,52 

0 % 41 35-40 44-50 36 

S % 0,05 - 0,16 0,08 - 0,12 0,08- 32 0,089 

CI mg/kg 550 100 -1600 3000-8800 82 

F mg/kg 10- 30 20 < 25 51 

Hg mg/kg - - 0,1 0,060 

Cd +TI mg/kg 0,9 2 0,1 - 0,4 0,27 

zware metalen"} mg/kg 670 317 150 - 500 205 

1) ECN, Phyllis database, Twence 

2) Twence 

3) KEMA-database 
4) 9 zware metalen: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V 

4.2.2 Ontwerpgegevens 

Hoewel de BEC een flexibele installatie is en een brede range van biomassa kan verbranden 

is het bedrijfspunt van de BEC gedefinieerd voor de situatie die zich naar verwachting het 

meest zal voordoen: 

- 20% aanvoer van composteringsoverloop 

- 80% A of B-hout. 

De daarbij behorende stookwaarde is circa 14,4 MJ/kg. Voordat andere biomassa wordt 

verbrand zullen deze worden uitgetest (zie acceptatieprocedure). 
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De belangrijkste ontwerpuitgangspunten van de BEC zjjn samengevat in tabel 4.2. Aan de 

hand van deze data is het stookdiagram (zie figuur 4.1.4) voor de BEC opgesteld. 

Tabel 4.2 Basisontwerpuitgangspunten BEC 

I '~.:c~ ~)f.r ~;;~"::L~~ j. ;"r ''''''~'":< ::,: )~ ~a 

biomassa input: 

- stookwaarde 14,4 15 1)-10,0 MJ/kg 

- doorzet 20 19,2 -28,8 ton/uur 

mechanische overcapaciteit 125 :t) - % 

thermische input 80 90:t) -60 MWth 

keteluittrede temperatuur 180 150 - 200 °C 

I\t:lt:n vI IUvl Ivnt 87,5 87,5 -90,0 % 

stoomdruk 3) 40-80 vaste waarde bar 

stoomtemperatuur "J 430-500 vaste waarde °C 

bruto elektrisch rendement 30,5 - % 

netto elektrisch rendement 27,0 - % 

bodemasproductie 950 750 -1200 kg/uur 

I vliegasproductie 250 150 - 400 kg/uur 

rookgasreinigingresidu 210 100 - 450 kg/uur 

chemicaliengebruik 

- ammoniaverbruik (25%-opl.) 200 150 - 250 kg/uur 

- ab- en adsorbens 155 120 - 350 kg/uur 

- waterverbruik RGR 0,6 0-1,5 m3/uur 

• 
1) een hogere stookwaarde kan onderhandelingsinzet worden indien bij totstandkoming van biomassacontraeten zieht komt 

op eontraeteerbare partijen biomassa met stookwaarden die duidelijk boven de 15 MJ/kg IIggen 

2) 25% meehanisehe overcapaeiteit en 10% thermisehe overcapaeiteit zijn onderhandellngspunten (hoe groot is de 

meerinvestering in verhouding tot de flexibiliteit) 

3) er wordt een minimaal rendement van de leverancier gevraagd van 27% netto 

4) als ab-/adsorbens kalklaetief koollhok en/of natriumbicarbonaat ingezet worden. 

4.2.3 Opslag en toevoersystemen 

De biomassa wordt grotendeels geshredderd aangeleverd met vrachtwagens. Na acceptatie 

wordt de aangevoerde biomassa vanuit de vrachtauto's in de storthal gestort. Vanuit de 

opslagvoorziening kunnen de boxen met de afzonderlijke stromen worden gevuld (zie figuur 

4.1 ). Vanuit de verschillende boxen die voorzien zijn van schuifbodems worden de 

afvalstromen gedoseerd aan een gesloten transportsysteem. Een voordeel is dat het 

mogelijk is om de verschillende stromen zodanig te mengen dat de 

homogeniteitlverbrandingswaarde en de concentratie chemische componenten zo constant 
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mogelijk blijft. Het transportsysteem transporteert de biomassa naar een buffervoorziening 

waarna het middels een doseersysteem aan het rooster wordt toegevoerd. 

In de ontvangsthal wordt een mobiele shredder geplaatst om de eventuele te grote stukken 

biomassa te kunnen verkleinen. 

Figuur 4.1 Boxen voor de opslag en dosering van de biomassa 

4.2.4 Roosterverbrandingslijn 

De verbrandingslijn bestaat uit een roosteroven, een stoomketelinstallatie en een 

rookgasreiniging. Via het stoomcircuit wordt stoom naar de stoomturbine geleid waar 

elektriciteit wordt opgewekt. In figuur 4.2 is een flowschema van de verbrandingsinstallatie 

opgenomen. De installatie is continu in bedrijf. Voor de capaciteit is gerekend met 8000 

vollasturen. 

Rooster 

Het belangrijkste onderdeel van de verbranding is het rooster. Het rooster vormt de 

draagconstructie voor de biomassa en zorgt voor het transport en menging van de biomassa 

om een optimale verbranding te bewerkstelligen. Aan het rooster worden een aantal eisen 

gesteld: 
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- geschikt voor verwerking van een grote bandbreedte van biomassa (onder andere 

stukgrootte en stookwaarde) 

- de biomassa moet gelijkmatig en beheersbaar zijn door aanpassing van de 

roostersnelheid 

- regelbare luchtverdeling over het rooster 

- minima Ie roosterdoorval 

- voldoende roosterkoeling, temperatuur van de roosterstaven mag niet te hoog worden. 

- voldoen aan emissie-eisen (CO, VOS). 

Het is belangrijk dat het rooster voldoende wordt gekoeld, waardoor degradatie van de 

roosterstaven, als gevolge van een hoge thermische belasting, wordt voorkomen. Het rooster 

kan worden gekoeld met water of met primaire verbrandingslucht. Momenteel is nog geen 

keuze gemaakt. 

Vooruitschuifrooster lucht of watergekoeld 

Het doseren van biomassa op een vooruitschuifrooster geschiedt door middel van 

hydraulisch aangedreven doseerschuiven of een vultrechter van waaruit het op het rooster 

valt. Het vooruitschuifrooster is opgebouwd uit roosterstaven welke afwisselend vast en 

beweegbaar zijn. De roosterstaven worden heen en weer geschoven, waardoor de biomassa 

geJijktijdig wordt gemengd en getransporteerd. Doordat bij het verbranden van biomassa de 

restfractie (bodemassen) minimaal is wordt het rooster niet in z'n geheel beschermd door 

een laag bodemassen. Hierdoor is de thermische belasting groot en dit is ook de reden dat 

veel leveranciers een vooruitschuifrooster bij biomassa watergekoeld uitvoeren. De keuze 

voor wei of geen waterkoeling hangt mede af van de leverancier. En deze keuze is 

momenteel nag niet gemaakt. Dit water zal in een gesloten circuit gekoeld worden met lucht. 

De keuze wordt in de aanbestedingsfase bepaald. Het toepassen van waterkoeling vraagt 

een hogere investering, het totale systeem (rooster + waterkoeling) vergt meer onderhoud en 

is storingsgevoeliger. Bovendien is het energetisch rendement van een watergekoeld rooster 

lager. 
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Kettingrooster 

Het principe van deze verbranding is gebaseerd op het principe dat de brandstof boven het 

rooster door middel van een werpdosering. in tegengestelde richting aan de draairichting van 

het rooster gedoseerd wordt. Daardoor zullen de fijne delen boven het rooster verbranden en 

zullen de zwaardere delen op het rooster terechtkomen. Het voordeel van dit systeem is dat 

het rooster in z'n geheel beschermd wordt en daardoor thermisch niet zwaar belast wordt, 

bovendien wordt het gehele rooster door de roterende beweging niet continue thermisch 

be last. Door de roterende beweging is dit rooster ook zelfreinigend. Afhankelijk van het 

percentage fijne deeltjes waardoor de verbranding zich voor een deel boven het rooster 

afspeelt kan het rooster kleiner worden uitgevoerd. 

Oven/ketel 

Op het rooster doorloopt het afval met behulp van de aanwezige warmte en primaire 

verbrandingslucht, de diverse stadia in het verbrandingsproces, te weten dragen, ontgassen. 

verbranden en uitbranden. Door de geometrie van de ketel en de vormgeving van de 

naverbrandingsruimte is de vereiste verblijftijd meer dan 2 seconden bij een 

rookgastemperatuur van ten minste 850°C. Hierdoor wordt een volledige verbranding 

gegarandeerd. Daamaast is in de oven de mogelijkheid voorzien om twee opstart- en 

ondersteuningsbranders te installeren die gestart worden indien de vuurhaardtemperatuur 

beneden de 850°C komt, behoudens bij afstoken. Na de opstart zal de operationele 

temperatuur gevolgd worden voordat de branders ge'installeerd worden. 

De installatie wordt ontworpen voor het verbranden van biomassa met stookwaarden die 

liggen tussen circa 10 en 15 MJ/kg, waarbij de ketelinstallatie nog op vollast kan worden 

bedreven: 

- 10 MJ/kg en 28,8 ton/uur biomassadoorzet (20% overloop, 20% B-hout, overig groen 

hout) 
- 15 MJ/kg en 19,2 ton/uur biomassadoorzet ( aileen B-hout). 

Figuur 4.3 toont het stookdiagram van de BEC-installatie. De nomina Ie 

verbrandingscapaciteit bedraagt 20 ton/uur bij een gemiddelde stookwaarde van 14,4 MJ/kg. 

Dit betekent dat bij deze stookwaarde circa 160.000 ton biomassa per jaar kan worden 

verbrand. Bij een stookwaarde van 10 MJ/kg kan er 230.000 ton biomassa per jaar worden 

verwerkt. 
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Figuur 4.3 Stookdiagram BEC 

De vuurhaard bestaat uit een plaatstalen k.anaal mst ssn rachthoekige doorsnede waariil 

diverse pijpenbundels zijn geplaatst. De pijpenbundels zijn verbonden met toevoer- en 

afvoerpijpen. De stoomketel wordt gevoed met gedemineraliseerd water. De stoomdruk en -

temperatuur zijn respectievelijk 40 - 80 bar en 430 - 500 °c. Temperatuur en druk zijn 

afhankelijk van de leverancier, waarbij echter wei een minimaal netto rendement wordt 

vereist van 27%. De keteluittreetemperatuur van de rookgassen is ontworpen op 200 °c. 

DeNOx-instaliatie 
NOx-reductie vindt plaats met behulp van selectieve niet-katalytische reductie (SNCR). Er 

wordt na de eerste trek ammonia (25%-ige oplossing) vanuit een nieuwe installatie in de 

ketel verstoven. Ammoniak reageert met NOx onder vorming van stikstof en waterdamp. De 

reactie treedt op bij temperaturen tussen 850 °c en 1000 °c. De reactiesnelheid bij lagere 

temperaturen is veel te laag om enige reductie op te leveren. Daar niet aile ammoniak zal 

worden omgezet, zal er een kleine ammoniakslip plaatsvinden. Uit recente ervaring bij 

soortgelijke installaties in Nederland en AVl's in Duitsland (Hamburg) is gebleken dat de 

ammoniakconcentratie in de rookgassen lager is dan 20 mg/m3
. 

Ontslakker 
Aan het eind van het rooster wordt de bodemas in de ontslakker gestort. In het waterbad van 

de ontslakker koelt de bodemas af en tegelijkertijd wordt het binnendringen van valse lucht 

voorkomen. 

40 
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4.2.5 Stoomturbine en luchtcondensor 

De rookgassen die de vuurhaard verlaten hebben een betrekkelijk hoge temperatuur. Deze 

warmte wordt gebruikt om stoom te maken die dan via een stoomturbine en generator, die 

volledig onafhankelijk opereert van de bestaande installaties, in elektrische energie wordt 

omgezet. Normale afvalverbrandingsinstallaties kunnen door het hoge chloorgehalte slechts 

met matige stoomcondities (40 bar, 400°C) opereren. In de startnotitie zijn deze condities 

eveneens als uitgangspunt genomen. Na het verkrijgen van meer data betreffende de 

compositie van de biomassa, is besloten naar hogere stoomcondities te gaan, omdat daarmee 

een hoger rendement wordt behaald. Hierdoor wordt de elektriciteitsopwekking hoger en wordt 

er meer CO2 emissie van tossiele oorsprong venneden. Een netto elektrisch rendement van 

27 % wordt voor deze installatie haalbaar geacht. De elektriciteitsopwekking is 24,4 MWe, 
waarvan circa 2,8 MWe voor eigen gebruik noodzakelijk is. Het resterende deel (21,6 MWe) 
wordt geexporteerd naar het openbare elektriciteitsnet. 

De stoom uit de turbine wordt in een luchtcondensor, die op de grond ten noordoosten van de 

ketel is geplaatst, gecondenseerd. De luchtgekoelde condensor (zie figuur 4.4) bestaat uit 

koelelementen met pijpen waarin de stoom condenseert als gevolg van koeling door lucht die 

door ventilatoren langs de pijpen wordt gevoerd. 

gevlnde 
koelpij)en 

opgewormde 
lucht 

condenseet 

pomp 

Figuur 4.4 Luchtgekoelde condensor 

5? 
I I 

ventDetor 

lucht 
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4.2.6 Rookgasreiniging 

De rookgasreiniginginstallatie bestaat uit diverse onderdelen, met achtereenvolgens DeNOx, 

(ammoniadosering in de ketel, zie paragraaf 4.2.4), een cycloon voor het atvangen van 

vliegas en vonken, een reactor, waarin de noodzakelijke absorbentia en adsorbentia worden 

gedoseerd en een doekfilter voor het atvangen van stot, zure componenten, dioxines en 

zware metalen. V~~r de normale schommelingen in de emissies na de ketel, die bij de 

voorgenomen brandstoffen verwacht worden is het voorgestelde ontwerp uitermate geschikt. 

Het ontwerp is zo ontworpen dat bij de maximale doorzet van 230.000 ton per jaar en de 

verwachte samenstellingen van de biomassa, de emissieconcentraties ruimschoots aan het 

BVA voldoen. De hoge doorzet wordt gezien als de slechts denkbare situatie. Daar de 

rookgasreiniging ruim voldoende wordt uitgelegd en natriumbicarbonaatdosering eenvoudig 

verhoogd kan worden, heeft deze situatie geen significante invloed op emissies. In 

onderstaande tabel is als voorbeeld de werking van natriumbicarbonaat (NaHC03) gegeven. 

In tabel 4.3 is als voorbeeld de werking van natriumbicarbonaat (NaHC03) gegeven. 

Tabel 4.3 Overzicht van de emissies bij installaties met natriumbicarbonaat als absorbens 

(Duitsland) 

aile waarden in op 

In aile gevallen worden eindwaarden bereikt die liggen onder de in het BVA gestelde 

norm en. De eindwaarden zijn afhankelijk van de input uit de brandstof en de overmaat van 

NaHC03. Door middel van de overmaat is het mogelijk de eindwaarden te bepalen. 

In figuur 4.2 staat de configuratie van de rookgasreiniging weergegeven. Direct na de ketel 

wordt een cycloon als vonkenvanger ge"installeerd. De vonkenvanger is nodig om gloeiende 

deeltjes af te vangen en zodoende brand in het doekenfilter te voorkomen. Hiermee wordt 

bovendien op basis van centrifugaal- en zwaartekracht stot afgescheiden. Met deze techniek 

is het niet mogelijk om tot onder de gestelde eis te komen. Deze techniek wordt dan ook 
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gebruikt als voorafscheider. Het merendeel van de afgevangen vliegas wordt weer in de 

oven teruggevoerd. Een klein deel wordt naar de vliegassilo gespuid. De cycloon zorgt voor 

de grootste afvangst. Het nageschakelde doekenfilter zorgt voor de afvangst van de fijne 

deeltjes. 

Na de cycloon wordt een reactor ge"installeerd. De reactor is onderdeel van het droge 

systeem, waarbij absorbens zoals natriumbicarbonaat of geconditioneerd CaO of Ca(OHh 

wordt gedoseerd. In de reactor worden de zure componenten HCI, S02 en HF gebonden. 

Tevens wordt droog actief kool of cokes toegevoegd, waardoor ook organische 

koolwaterstoffen (inclusief dioxines) en zware metalen worden afgevangen. 

De injectiestap wordt gevolgd door een doekfilter. Het adsorbens vormt samen met het 

absorbens, gevormde zouten en vliegas een laagje op het doekfilter, waar het rookgas 

doorheen stroomt. Hier vindt de noodzakelijke reactie plaats tussen de schadelijke stoffen en 

het adsorbens. Het neergeslagen product wordt periodiek afgescheiden. Het afgescheiden 

rookgasreinigingresidu wordt grotendeels weer teruggevoerd naar de reactor. De rest wordt 

naar de reststofsilo getransporteerd, welke direct naast het doekenfilter staat. 

Na de rookgasreiniging worden de rookgassen door een zuigtrekventilator via de 80 m hoge 

schoorsteen naar de atmosfeer afgevoerd. 

4.2.7 Raststoffenvarwerking an -afvoer 

Bij de verbranding ontstaan: 

- bodemas (4.000 -10.000 tla) 
- cycloonas (vliegas) (250 tla) 

- rookgasreinigingresidu (800 - 3.500 tla). 

De bodemas wordt met een transportband naar een container afgevoerd. De vliegas uit de 

cycloon wordt grotendeels pneumatisch teruggevoerd boven het rooster. Een deel wordt 

afgevoerd naar een silo. Deze reststoffen worden conform de AVI nuttig toegepast. 

Het rookgasreiningsresidu (mengsel van zouten, vliegas en adsorbens) wordt opgeslagen in 

silo's. Vanuit de silo's wordt het RGR in silovrachtauto's afgevoerd. Het RGR wordt 

afgevoerd voor nuttige toepassing in de Duitse mijnen conform de bestaande afvoer en 

verwerking of wordt gestort, indien de afzet stagneert. 
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4.2.8 Massa- en energiebalansen 

Tabel 4.4 en 4.5 geven de jaargemiddelde massabalans en energiebalans bij een doorzet 

van 160 kton per jaar en een gemiddelde stookwaarde van 14,4 MJ/kg. De gegevens zijn 

berekend met een 02-gehalte van circa 6%. In tabel 4.2 zijn de belangrijkste gegevens 

vermeld voor de uitersten in stookwaarde van de biomassa. Een stookwaarde van 10 MJ/kg 

representeert de laagste mix van 20% compostoverloop, 20% AlB-hout en overig groen hout. 

Wijziging van de stookwaarde geeft verandering van de doorzet, maar ook verandering in de 

samenstelling van de biomassa (meer of minder inert en vocht). De hoeveelheden 

reststoffen kunnen dUs over een grote range varieren. De jaargemiddelde massabalans bij 

de laagste stookwaarde is in tabel 4.6 opgenomen. 

Tabel 4.4 Jaargemiddelde massabalans voor de verwachte stookwaarde 

biomassa 

lucht 

ab- en adsorbents 

water 

totaal 

157,5 rookgas, incl. waterdamp 

973 bodemas 

2,5 vliegas 

43 RGR-residu 

1176 totaal 

Tabel 4.5 Jaargemiddelde energiebalans voor de verwachte stookwaarde in MW 

biomassa 

lucht 

totaal 

80 elektriciteit 

0,4 rookgas 

keeling 

(ketel)verliezen 
assen, RGR 

80,4 totaal 

1165 

7,5 

2 
1,5 

1176 

24,4 

7,8 

46,9 

0,8 

0,5 

80,4 
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Tabel 4.6 Jaargemiddelde massabalans voor de laagste stookwaarde met maximale 

biomassatoevoer 

biomassa 227 rookgas, incl. waterdamp 

lucht 1006 bodemas 

ab- en adsorbents 4 vliegas 

water 31 RGR-residu 

totaal 1268 totaal 

4.2.9 Acceptatleprocedures en -criteria 

Biomassa 

1254 
8 
2 
4 

1268 

Doel van de BEC is het verbranden van biomassa voor het genereren van groene 

elektriciteit. De basisbrandstof voor de BEC is, zoals reeds eerder vermeld: 

B-hout 

composteringsoverloop 

snoei- en dunningshout. 

Naast deze biomassa's zal de BEC geschikt zijn om andersoortige biomassa's te 

verbranden. Om deze reden wordt een bredere range aan biomassa's aangevraagd 

gebaseerd op Euralcodes. De volgende biomassastromen worden aangevraagd, waarbij het 

in aile gevallen gaat om niet gevaarlijk afval en ook geen C-hout: 

02.01 afval van landbouw etc. bijv.: 

02.01.03 afval van plantaardige weefsels 

02.01.07 afval van de bosbouw 

02.01.99 niet elders genoemd afval waarvan aileen plantaardige biomassa 

02.03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen ed, bijv; 

02.03.04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02.03.99 niet elders genoemd afval waarvan aileen plantaardige biomassa 

03.01 afval van de houtverwerking ed, bijv: 

03.01.01 schors en kurkafval 

03.01.05 niet onder 03.01.04(=gevaarlijk afval} vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, 

hout, spaanplaat en fineer 

03.01.99 niet elders genoemd afval waarvan aileen plantaardige biomassa 
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03.03 afval van de produetie en verwerking van pulp, papier en karton, bij: 
03.03.01 sehors en houtafval 

03.03.99 niet elders genoemd afval waarvan aileen plantaardige biomassa 
15.01 verpakkingsafval: 

15.01.03 (houten verpakking) 
16.03 afgekeurde charges en ongebruikte produeten. 

16.03.06 (plantaardig organiseh afval). 
17 Bouw en sloopafval, bijv: 

17.02.01 hout 
19.05 afval van de aerobe behandeling van vast afval, bijv: 

19.05.01 niet gecomposteerde fraetie van huishoudelijk en soortgelijk afval 
19.05.02 niet-gecomposteerde fraetie van plantaardig afval 
19.05.03 afgekeurde compost 
19.05.99 niet elders genoemd afval waarvan aileen plantaardige biomassa 

1 Q 1? ~fv~1 v~n niAt AlnA~ nAnnornno rno,.h ... ni .. ,.h .... ""f""'I,, ......... ,...I,; ... - ... ;; ... .... ___ . __ . __ ..... _. _. __ ._ ~_I. __ .'.'W,., """"V'"W'"~""'''' gIYQIV"'I"ywll\.lIl~, UIJV. 

19.12.01 papier en karton 
19.12.07 niet onder 19.12.06 (=gevaarlijk afval) vallend hout; dit valt onder de hoofdgroep 

afva! van niet elders genoemde mechanische afvalver .... erking 
19.12.12 overig, niet onder 19.12.11 (=gevaarlijk afval) vallend afval (inelusief mengsels en 

materialen) van meehanisehe afvalverwerking waarvan aileen plantaardige biomassa 
20.01 stedelijk afval, geseheiden ingezamelde fraeties, bijv: 

20.01.38 niet onder 20.01.37 (=gevaarlijk afval) vallend hout 
20.01.99 niet elders genoemde fraeties waarvan aileen plantaardige biomassa 

20.02 tuin- en plantsoenafval, bijv: 
20.02.01 biologiseh afbreekbaar afval 

Randvoorwaarden acceptatie 
Voor de BEC heeft Twence een acceptatie- en verwerkingsprocedure (A V beleid BEC 
Twence) opgesteld (zie bijlage H). Belangrijkste doel van deze procedure is het voorkomen 
van het contraeteren van biomassa welke: 
1. niet vergund is (waaronder C-hout) 
2. er voor zorgt dat niet kan worden voldaan aan de (milieu)eisen (emissies, geur) die 

opgelegd zijn door het Bevoegd Gezag 
3. problemen kan opleveren voor de bedrijfsvoering. Hierbij gaat het met name om 

onaeeeptabele corrosie en vervuiling. 

Oit zal geld en voor aile biomassastromen die gecontraeteerd worden. 
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Over de basisbrandstof is voldoende bekend (met name bij gelijksoortige installaties in 

Ouitsland) om zeker te zijn van een ongestoorde bedrijfsvoering, waarbij voldaan wordt aan 

de gestelde emissie-eisen. 

Van de overige biomassa's, zoals hiervoor genoemd, is dat niet altijd het geval omdat het 

vaak om specifieke (industriale) biomassastromen gaat. Voordat overgegaan wordt tot 

contractering zal dan ook een uitgebreide procedure van karakterisering en testen worden 

uitgevoerd, om zeker te zijn dat deze biomassa voldoet aan de door Twence gestelde 

randvoorwaarden, zoals hiervoor genoemd. Oit traject zal in overleg met het bevoegd gezag 

worden doorlopen. 

Uitgangspunten acceptatieprocedure 

Het AV-beleiddocument is opgesteld op basis van bijlage V,,, (richtlijn basis acceptatie- en 

verwerkingsbeleid) en bijlage VI (randvoorwaarden monstemame- en analyseprocedures) 

van het rapport "De verwerking verantwoord" van de commissie Hoogland van februari 2002. 

Oit rapport is opgenomen in het LAP (dee I 2 LAP gewijzigde versie van april 2004, toelichting 

sectorplannen) en is de richtlijn voor het acceptatie en verwerkingsbeleid (AV beleid) voor 

aile afvalverwerkende bedrijven. 

Acceptatiebeleid 
In het acceptatieproces van biomassa binnen de BEC kunnen twee fases worden 

onderscheiden, namelijk: 

- de vooracceptatiefase 

- de acceptatiefase. 

Vooracceptatiefase 
In de vooracceptatiefase wordt onder andere beoordeeld: 

- Of de aangeboden biomassastroom conform de wet- en regelgeving geaccepteerd mag 

worden. 

- Of be- en verwerking in de BEC mogelijk is. 

- Of de acceptatie en of verwerking logistiek mogelijk is. 

De ontdoener geeft hierbij een omschrijving van de biomassa waarbij in ieder geval de 

volgende informatie wordt verstrekt: de herkomst, de aard en samenstelling, Euralcode, de 

verwachte hoeveelheid, de wijze van aanlevering en de frequentie van aanlevering. Op basis 

van deze gegevens wordt bepaald waaruit het vooraccaptatieonderzoek moet bestaan. 

Indien de biomassa geaccepteerd mag worden en be-en verwerking mogelijk is wordt een 

overeenkomst gemaakt. Na ondertekening en afgifte van afvalstroomnummer eindigt de 
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vooracceptatietase. In de overeenkomst worden ook afspraken gemaakt over de frequentie 

van vervolgonderzoek, welke afhankelijk is van de risico-indeling. 

Acceptatiefase 

Deze tase start op het moment dat de partij biomassa fysiek wordt aangeleverd bij Twence. 

Na controle van de gegevens wordt de vracht onderzocht. Asn de hand van de verkregen 

informatie wordt een beslissing genomen omtrent de definitieve acceptatie van de biomassa. 

Bij afwijking van hetgeen overeengekomen is in het contract, zal de partij niet worden 

overgenomen voor verbranding in de BEC. Afhandeling zal plaatsvinden conform algemene 

acceptatie en levervoorwaarden Twence. Indien kleine hoeveelheden niet toelaatbaar afval 

worden aangetroffen, worden deze verwijderd. Bij grotere hoeveelheden niet toelaatbaar 

afval wordt de gehele lading geweigerd. De geconstateerde kleine afwijkingen worden 

geregistreerd en periodiek gerapporteerd aan de leveranciers. Bij meerdere overtredingen 

wordt het contract van de leverancier ingetrokken. 

Organisatie 
Twence heeft speciale functionarissen, die belast zijn met de acceptatie, het toezicht OPt het 

wegen. registreren en het c.ontroleren van de binnenkomende bicmassa en afvalstoffen. De 

BEC-installatie zal ook onder het toezicht van deze functionarissen vallen. Deze 

tunctionarissen werken met een kwaliteitssysteem. Hierbij wordt gewaarborgd dat het belang 

van kwaliteitsbeheersing ten opzichte van het belang van de productieafdelingen voldoende 

tot haar recht komt. Aile procedures zijn vastgelegd in "De algemene leveringsvoorwaarden 

van Twence B.V. Afvalverwerking", welke jaar1ijks opnieuw wordt uitgebracht. Sinds eind 

2003 heeft Twence een milieuzorgsysteem dat voldoet aan ISO 14.001. 

In bijlage H is tevens een bijlage opgenomen met de "Toelichting op administratieve 

correcties in procedures rondom acceptatie van afvalstoffen" toegevoegd. De f10wsheets zij 

voorbeelden zoals die bij de AVI in gebruik zijn. Voor de BEC zullen analoge procedures 

worden opgezet. Met name 13 POO "Inspectie brandbaar afval" zal worden aangepast na de 

ontwerpfase. 
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4.2.10 Logistieke aspecten 

4.2.10.1 Bedrijfstijden 

Een groot deel van de instal/aties bij aviTwente is reeds volcontinu in bedrijf. De nieuwe 

BEC-instal/atie zal ook volcontinu in bedrijf zijn. De aanvoertijden van de biomassa is tussen 

7 en 19 uur, maar niet op zondagen en erkende feestdagen. De aan- en afvoer van 

reststoffen, grondstoffen en hulpstoffen vindt plaats tussen 7 en 23 uur. 

4.2.10.2 Verkeer aan- en afvoer 

De voorgenomen activiteit kenmer1d zich door een toename van de verkeersbewegingen van 

en naar Twence. Daar een groot deel van de brandstof reeds bij Twence wordt, zal er nog 

circa 100.000 ton per jaar aangevoerd moeten worden. Het aantal vervoersbewegingen van 

de aan- en afvoer zal met circa 70 bewegingen per werkdag toenemen. In de 

geluidberekeningen is rekening gehouden met 116 bewegingen. De verwachting is dat de 

toename van het aantal vervoersbewegingen 70 per werkdag is. Daar niet geheel duidelijk 

wat de dichtheid van de aangevoerde biomassa op de vrachtauto's is, is in de 

geluidsprognose een "worst case" situatie .berekend, waarbij als uitgangspunt 116 

vervoerbewegingen is genomen. 

4.3 Hulpsystemen 

Ten behoeve van de BEC zijn een aantal hulpsystemen opgenomen die deels nodig zijn voor 

de normale bedrijfsvoering en deels van belang zijn voor noodsituaties. 

4.3.1 Demi-installatie 

Ten behoeve van de water/stoomkringloop wordt zuiver water van de demineralisatie

instal/atie van de AVI betrokken. 

Ketelwaterspui-installatie 
Deze instal/atie dient om de kwaliteit van het condensaat en het ketelwater op peil te 

houden. Door een continue meting van de geleidbaarheid van het ketelwater wordt de 

kwaliteit van de stoom bewaakt. Bij overschrijding van het kwaliteitsniveau van het ketelwater 

wordt de spuihoeveelheid verhoogd. Het tekort aan ketelvoedingwater wordt in dat geval 
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aangevuld. De installatie werkt met zo weinig mogelijk verlies van condensaat. Eventueel 

overtollig condensaat wordt naar de ketelwaterbuffertank geleid waama het: 

- bijgemengd wordt in de ontslakker. alwaar het verdampt in de oven/ketel van de BEC en 

wordt opgemengd in de bodemas 

- op het riool wordt geloosd. 

Hulpketel 

Tijdens de startfase van de BEC moet zolang de ketel nag geen stoom produceert. stoom 

van een exteme bron aan de installatie worden toegevoerd. Om bovenstaande reden wordt 

een hulpketel met een vermogen van 5 MWth ge"installeerd. De ketel wordt gestookt met 

aardgas of dieselolie. De NOx-concentratie is circa 70 mg/mo
3 (droog rookgas); dit komt 

overeen met 20 g/GJ. het aantal vollasturen wordt geraamd op 800 uur per jaar. De 

schoorsteenhoogte is 35 tot 40 m boven het maaiveld. De jaarlijkse NOx-emissie is 288 kg 

per jaar. 

Brandblussysteem 

Het brandblussysteem van de bestaande installatie wordt uitgebreid. De ringleiding dient te 

worden uitgebreid. Toetsing van pompcapaciteit en buffercapaciteit (bluswatervijver) worden 

in overleg afgestemd met de brandweer. 

Regel- en werkluchtinstallatie 

De BEC krijgt een eigen persluchtinstallatie. 

Gelijkspanningsvoorziening 

Elektrotechnisch is de BEC-installatie volledig gescheiden van die van de bestaande 

installatie. Wei kan er een elektrische koppeling gerealiseerd worden. Qua functionaliteit wijkt 

de gelijkspanningvoorziening niet af van de bestaande AVI. 

Noodstroomvoorziening 

In de BEC is een separaat noodstroomaggregaat noodzakelijk. die met een dieselmotor 

wordt aangedreven. Voor de opslag van de dieselolie is een tank voorzien. De functionaliteit 

ervan is gelijk aan die van de bestaande AVI. 
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4.4 Bedrijfsvoering, procesbeheersing en registratie 

BedriJfsvoering, procesbeheersing en registratie 

De bedrijfsvoering, procesbeheersing en registratie zijn identiek aan de bestaande AVI. 

Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering van de BEC wordt integraal opgenomen in de volcontinue bedrijfsvoering 

van aviTwente. Vanwege de toename van de totale aanvoer, de hoeveelheid te verbranden 

biomassa, en de omvang van de procesinstallatie, zal de bestaande organisatie van 

aviTwente belast worden met extra taken. De bestaande bedrijfsvoering blijft in principe 

gehandhaafd. Het onderhoud en de revisiestops van de BEC kunnen eenvoudig worden 

afgestemd op het bestaande onderhoud- en revisieprogramma. De huidige bemanning heeft 

jarenlange ervaring met de procesvoering van de AVI's. De procesvoering van de BEC kan 

dan ook eenvoudig worden ge·integreerd. 

'-: __ -.:--_;:c __ -; 00· ~- - - - - , ___ • - ';\ ... ~~ 

.-.... -" '~4_-': __ ._. ___ . __ •• _.. _ _ _ ..... ~ 
.'.-'-; .,. - _. ~ 

.t.~_. __ • __ 1. _ _ _ _ _ ___ -~ • : .... ~jf'~ 

a) directie 3 3 

b) productie t.b.v. bediening en onderhoud 62 70 

c) technische staf en ondersteuning 8 10 

d) acceptatie en voorbewerking 17 17 

e) slakkenopwerking en reststoffenverlading 587 587 

Totaal 95897 1078109 

* verwachtlng 5 - 10 fte's extra v~~r BEC 

Bedieningspersoneel 
Er zal voor 5 tot 10 fte's werkgelegenheid worden gecreeerd, door het in gebruik nemen van 

de BEC (bediening en onderhoud). De personeelstoename leidt in principe niet tot een 

wijziging van de personeelsorganisatie. 

Bedrljfsvoeringfilosofie 
Met droge rookgasreinigingsystemen is het mogelijk om snel te reageren op aanwezige 

emissiepieken. Hierdoor kan sturend worden opgetreden om te zorgen voor een goede 

beheersing van de schoorsteenemissies. Om deze reden zal reeds na de ketel een aantal 

emissies (met name HCI en 502) on-line worden gemeten. Door middel van de gemeten 

waarden wordt de hoeveelheid te doseren chemicalien bepaald. De voordelen hiervan zijn: 



50351949-KPsrrPE 04-1075a -40-

- er kan worden gestuurd op schoorsteenemissie door middel van een proactieve regeling 

in plaats van te reageren op schoorsteenemissies 

pieken worden voortijdig afgevangen, de kans op emissieoverschrijdingen in de 

schoorsteen wordt geminimaliseerd 

- een optimalisatie dan wei minimalisatie van te gebruiken chemicalien. 

Uit ervaring van de huidige afvalverbrandingsinstallatie is bekend dat met name HCI er toe 

bijdraagt dat er corrosie kan ontstaan aan ketelpijpen. De snelheid van de corrosie wordt 

daarbij bepaald door: 

- de concentratie Chloor in de rookgassen 

- de rookgastemperatuur in de nabijheid van de pijpen 

- de stoomtemperatuur in de pijpen. 

Doelstelling van de installatie is een zo hoog mogelijk rendement met zo weinig mogelijk 

bedrijfsvoeringrisico. oftewel corrosie in de ketel. Om hier grip op te krijgen zal gestuurd 

worden op de chloorconcentratie in de rookgassen. Aan de hand van de meting wordt de 

concentratie gevolgd. In geval er een dreiging bestaat dat deze boven een bepaalde 

(kritische) waarde komt zal worden ingegrepen. Dit ingrijpen bestaat uit het veranderen van 

de brandstoftQevoer via de toevoerboxen. Er zullen namelijk altijd verschillende biomassa's 

(met verschillende chloorconcentraties) verstookt worden. Door de toevoer van chloorarrne 

biomassa te verhogen of verlagen wordt gestuurd op de chloorconcentratie in de ketel en 

wordt daarrnee corrosie verkomen dan wei beperkt. 

Op deze wijze wordt getracht op een verantwoorde manier een zo hoog mogelijk energetisch 

rendement te behalen. 

Registratie afvalacceptatie 

De weegbruginstallatie (buiten deze vergunning) en bijbehorend registratiesysteem van de 

bestaande installatie zullen geschikt gemaakt worden voor aanname van het toegenomen 

biomassa-aanbod. Hiermee wordt ingespeeld op de uitbreiding met het voomemen. De 

gehanteerde procedure voor registratie en acceptatie van het aangevoerde afval zal niet 

worden gewijzigd ten opzichte van de bestaande installatie. 

Emissiemetingen 

Emissiemetingen zullen conform het gestelde in het eVA worden uitgevoerd. 
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Registratie procesgegevens 

De bestaande systemen voor procesbeheersing en -registratie zullen worden uitgebreid. De 

gehele installatie wordt geregeJd en bestuurd vanuit de bestaande centrale regel- en 

controlekamer van de AVI, waarin de noodzakelijke metingen, regelingen en beveiligingen 

zijn ondergebracht. Aile essentiele procesgegevens worden in een centraal 

computersysteem opgeslagen en verwerkt. Dit geldt ook voor de registratie van de kwaliteit 

van de rookgassen. 

4.5 Voorzieningen met betrekking tot de bescherming van het milieu 

Ten behoeve van de BEC is het voorzieningen niveau ter bescherming van het milieu 

identiek aan dat van de bestaande AVI: 

Er zijn diverse voorzieningen en maatregelen getroffen om emissies naar de verschillende 

milieucompartimenten bij biomassaaanvoer, acceptatie, voorbewerking en opslag zoveel 

mogelijk te beperken. Deze voorzieningen worden als voigt beschreven. 

Lucht 
AlB-hout, groenhout en compostoverloop verspreiden nauwelijks enige geur. Bij het lossen 

zal enige geur ontstaan. 

Stot wordt in de opslaghal veroorzaakt door het laden en lossen van biomassa, alsmede 

door de werking van de mobiele shredder. De losactiviteiten betreffen het deponeren van 

biomassa uit vrachtwagens. Het laden van biomassa behelst het met shovels voeden van de 

boxen. De volgende maatregelen in de bedrijfsvoering, tezamen met het aanbrengen van 

specifieke voorzieningen, beperken de stofhinder: 

- het beperken van de storthoogte tijdens het voeden van de wltrechters van de 

verbrandingsinstallatie; 

- rustig lossen van de biomassa van de vrachtauto's in de opslaghal. De verspreiding van 

stot zal dientengevolge beperkt blijven tot de loshal 

- in de opslaghal en de boxen wordt een vemevelingsinstallatie ge"installeerd (zoals in de 

TAS) om stofemissies tegen te gaan. 

De emissies naar lucht zijn nader omschreven in hootdstuk 7 en bijlage B. 

Bodem en grondwater 

Dit aspect wordt behandeld in hoofdstuk 11. 
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Oppervlaktewater 

De waterhuishouding van aviTwente wordt behandeld in hoofdstuk 12. 

Geluid 

Het aspect geluid wordt behandeld in hoofdstuk 9. 

Verwaaiing (en andere overlast) 

De opslaghal heeft voor het vrachtverkeer een aan- en afvoeropening en is verder gesloten. 

Het lossen vindt binnen het gebouw plaats. Door deze opzet wordt overlast door zwerfafval 

ten gevolge van verwaaiing van biomassa voorKomen. Het grootste risico op zwerfafval 

wordt gevormd door niet volledig geleegde wagens die het terrein verlaten. Dit verschijnsel 

wordt voorkomen door een goede controle op het losproces. De stofemissies wordt 

geminimaliseerd door een vemevelingsinstallatie. 

Overlast voor de omgeving ten gevolge van de aantrekkende werking van de biomassa op 

knaagdieren en vegels wordt voorkomen door: 

• preventie van het ontstaan van zwerfafval 

• het regelmatig schoonmaken van de terreinen/opslaghal 

• de bestrijding van ongedierte. 

4.6 Essentiale beveiligingen en veiligheidssystemen 

4.6.1 Externe veiligheid en opslag chemicaliin 

De belangrijkste risicofactoren voor de veiligheid en gezondheid van omwonenden van 

Twence zijn de verbrandingsprocessen en potentia Ie calamiteiten daarmee. Andere risico's 

betreffen met name calamiteiten met (vervoer van) chemicalian en brandgevaar in 

opgeslagen biomassa. Het MER voor de derde lijn aviTwente heeft destijds geconcludeerd 

dat door passende maatregelen geen aanleiding voor significante risico's voor de 

volksgezondheid in de omgeving van Twence bestaat. Ook in de huidige vergunning voor de 

bestaande AVI heeft het bevoegd gezag voldoende eisen gesteld met het oog op de 

brandveiligheid en opslag van chemicalien. 

Het gemiddelde jaarlijkse chemicalienverbruik van de BEC is gepresenteerd in tabeI16.2. Dit 

verbruik zal kunnen varieren, afhankelijk van de afwijkingen in biomassasamenstelling. 
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Opslagvoorzieningen zijn nodig voor het op voorraad houden van ammonia en absorbens, 

voor de duur van tenminste 5 dagen continu bedrijf. Ammonia wordt opgeslagen in twee 

tanks van 25 m3
• V~~r de opslag van absorbens worden silo's met een inhoud van 100 m3 

voorzien. Het aantal vaten I silo's zal nader bepaald worden in de ontwerpfase van de BEC. 

Wijze van opslag 

Tijdens normaal bedrijf van de centrale moet een bepaalde hoeveelheid van de relevante 

chemicalien als voorraad zijn opgeslagen. De chemicalien worden apart opgeslagen en 

verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater wordt voorkomen. De opslag, het 

gebruik en de lozing van de chemica lien vinden plaats volgens de geldende regels 

(CPR 15-1). 

Opslag van conditioneringmiddelen 

Onder de opslagtank voor de waterconditioneringmiddelen zal een vloeistofdichte opvangbak 

voorzien van een chemicalienbestendige afdeklaag worden geplaatst met een inhoud die 

gelijk is aan die van de opslagtank + 10%. 

Opslag van ammonia 

Onder de opslagtank voor de ammonia zal een vloeistofdichte opvangbak voorzien van een 

chemicalienbestendige afdeklaag worden geplaatst met een inhoud die gelijk is aan die van 

de opslagtank + 10%. 

Opslag van dieselolie 

De dieselolie voor de noodstroomvoorziening en de opstartbranders wordt opgeslagen in 

een tank met een inhoud van ongeveer 100m3 volgens CPR 9-6. Deze tank wordt 

dubbelwandig uitgevoerd of geplaatst in een opvangbak die voorzien is van een tegen 

dieselolie bestendige coating. De opvangbak kan de maximale inhoud van de tank bevatten 

+ 10%. 

Opslag van smeerolie 

De smeerolie voor de gas- en stoomturbines wordt in tanks opgeslagen. Deze tanks worden 

bovengronds opgesteld volgens CPR 9-6. Waterdichte opvangbakken met een 

chemicalienbestendige laag aan de binnenzijde worden onder de tanks gezet. ledere 

opvangbak kan de maximale inhoud van de tank bevatten + 10%. 

Transformator 

De transformator is niet met olie gevuld. 
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Olielekkage 

Het bedrijf en het onderhoud van de machines kunnen tot lekkages van smeerolie leiden. 

Om echter olieverontreiniging van de bodem te voorkomen, zal in de ruimte waar 

onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd een ondoordringbare vloer worden gelegd. 

Opslag van gevaarlijke stoffen 

Acetyleen, zuurstof en de overige gas sen die voor de emissiemetingen worden gebruikt, 

worden in cilinders opgeslagen. 

4.6.2 Monitoring- en onderhoudsprogramma 

Voor het keuren van stoom- en damptoestellen, drukvaten en de apparaten van de 

insluitsystemen worden de wettelijke vereiste keuringsintervallen aangehouden. Deze 

pericaieke ksuringsn staan cndai tcezicht vali bevoegde keur'ingsinstanties. instrumenteie 

beveiligingen en alarmeringen worden periodiek getest. Een aantal beveiligingen, welke bij 

falen gevolgen hebben voor mens, milieu en/of economie, worden regelmatig getest. 

Aile installaties zijn voorzien van veiligheidsmaatregelen om tijdens onvoorziene 

gebeurtenissen en start/stops, calamiteiten en emissies te beperken. Onvoorziene 

gebeurtenissen zoals uitval van de elektriciteit en instrumentenlucht worden hier kort 

weergegeven. 

Uitval elektriciteit 
Bij uitval van elektriciteit ontstaat een totale bedrijfsuitval. Het besturingssysteem blijft echter 

intact door onder andere een ononderbroken energie voorziening en de eigen 

noodstroomgenerator. Enkele voor de veiligheid noodzakelijke pompen, ventilatoren, op 

afstand regelbare kleppen en de verlichting in de installatie en controlekamer van de AVI en 

de watercirculatiepompen worden door de noodstroomgenerator voorzien van stroom. Met 

de noodstroomgenerator kan de BEC gecontroleerd worden gestopt. 

Uitval instrumentenlucht 
Wanneer de instrumentenlucht uitvalt en de buffertanks zijn leeggetrokken, dan zal de 

installatie automatisch gestopt worden en aile pneumatisch gestuurde kleppen hun veilige 

stand innemen. Bij uitval van de instrumentenlucht zijn geen emissies richting lucht en water 

te verwachten. 
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Uitval rookgasreiniging 

Mocht de zUigtrekventilator uitvallen dan wordt de toevoer van biomassa stilgelegd. De 

luchttoevoer middels ventilatoren zal worden verminderd en uiteindelijk worden gestopt, om 

te voorkomen dat er een overdruk in de ketel ontstaat. Door de natuurlijke trek zal 

verbrandingslucht worden aangezogen en zullen de rookgassen door de rookgasreiniging 

gaan en gezuiverd de buitenlucht bereiken. 

Indien een pomp van de ammonia- of ab- en adsorbensdosering uitvalt dan wordt dit direct 

overgenomen door de tweede pomp. Beide doseringen zijn met dubbele pompen uitgevoerd. 

Voorts kan nog vermeld worden dat indien de adsorbenspomp enige tijd stilstaat dit nog 

geen invloed op de emissies van zware metalen, dioxines en 502 heeft daar de 

adsorbenslaag op het filter intact blijft, waardoor het afscheidingsrendement een tijd in stand 

wordt gehouden. 

4.6.3 Voorzieningen voor na de levensduur van de voorgenomen activlteit 

Wanneer de productie-installatie uit bedrijf genomen wordt zal het sloopmateriaal 

hoofdzakelijk bestaan uit staal, metselwerk en beton. Dit materiaal zal conform wettelijke 

eisen afgevoerd worden. De keuze van de materialen wordt dusdanig gekozen dat 

hergebruik van deze materialen eenvoudig is toe te passen. De dan nog aanwezige afval-, 

grond- en hulpstoffen zullen conform wettelijke eisen worden afgevoerd. 

Om niet in financiele problemen te komen heeft aviTwente een verzekering om in geval van 

calamiteiten en onverwachte bedrijfsbeeindiging gedekt te zijn. De in een vertrouwelijke 

bijlage opgenomen verzekering is als voorbeeld gegeven. De betreffende verzekering is 

opgezegd en er is een nieuwe aangegaan, waarvan momenteel nog geen polis beschikbaar 

is. Voor de BEC zal een gelijksoortige verzekering worden aangegaan. 

4.6.4 Bedrijfsinteme milieuzorgsysteem 

Het milieubeleid van aviTwente maakt samen met het beleid met betrekking tot kwaliteit en 

arbeidsomstandigheden deel uit van het integrale KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van 

Twence. 

Milieu is een onderwerp dat niet apart staat, maar het is ge"integreerd in de normale 

bedrijfsvoering, het Twence-beleid en de strategie. aviTwente onderschrijft tevens de 
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gedragscode van de VA (Vereniging van Afvalbedrijven). Het KAM-beleid is door de directie 

vastgelegd in de milieubeleidsverklaring van Twence. Sinds eind 2003 heaft aviTwente een 

milieuzorgsysteem dat voldoet aan ISO 14.001. De milieubeleidsverklaring is in bijlage G 

opgenomen. 

Bedrijfsnoodplan (BNP) 

De installaties en gebouwen van aviTwente zijn ontworpen en gebouwd met een hoge graad 

van bedrijfsveiligheid. Bij het gebruik van de installaties zijn en worden veel maatregelen 

getroffen om die hoge graad van bedrijfsveiligheid in stand te houden. In dit BNP wordt ervan 

uitgegaan dat, ondanks aile zorg die wordt gegeven, zich toch onverwachte voorvallen 

kunnen voordoen. De BEC zal ook in dit BNP worden opgenomen. 

Doelstellingen van het plan zijn: 

1. het beperken van de gevolgen bij brand en andere calamiteiten 

2. he! melden en near vermogen beperken van mUisu-incidantan 

3. het zo goed mogelijk beveiligen van ons personeel en onze omgeving tegen mogelijke 

onverwachte gebeurtenissen 

4. het vastleggen van de organisatorische opzet en hst systsmatiseren van de werkwijzen 

5. een hulpmiddel bij voorlichting en instructie aan medewerkers. 

Het BNP is in bijlage D opgenomen. 

Er is een medische en sociale paragraaf opgenomen. Voorts zijn ontruimingsplannen 

opgenomen. 
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5 STOFFEN 

5.1 Opslag hulpstoffen 

In tabel 16.2 worden de hulpstoffen omschreven die voor de BEC van aviTwente worden 

opgeslagen. De nummers in de rechter kolom verwijzen naar tekening BEC 0001. De 

veiligheidsbladen van de belangrijkste hulpstoffen zijn ter informatie opgenomen in bijlage C. 

5.2 Vervoer en op- en overslag hulpstoffen 

In tabel 5.2 is een overzicht gegeven van het vervoer, de opslag en de overslag van 

hulpstoffen. 

Tabe! 5.2: Vervoer, opslag en overslag van huJpstoffen 

~~~~~'?,:,};';;~::~i:F~,-;- -:-7_:"'-:'-~-=-::-:-_' __ -~-;-O- --" '-.-- :-.. ,.;-';'-0 •• - -,'0-•.• --.;-=.-:'. 
~'~r;>t--..~~(~"1\"" 'j,:'!-i;,,:': • ::f'-,r " " "", . ',,' ': '. ' . ., . . -.- .. 
~ r:.u'J,· _ .'.,-:!....:.!:~~~~:.[.:!:......:- .y_-'~ .... ,' •• _" __ ' __ 1-. _ "~, _ .. _ _ _ . _ _ 

A mmonla 0 4 (25~ NH OH) b Ik U pomp 2ta k n svan 25m 

Absorbens (bijv. natriumbicarbonaat) bulk pneumatiseh 1 silo van 100 m" 

Adsorbens (bijv. aetief cokes) bulk pneumatiseh 1 silo van 100 m" 



50351949-KPsrrPE 04-1075a -48-

6 ALGEMENE INFORMATIE 

6.1 MER-beoordelingsplicht 

Onderhavige aanvraag voor een vergunning is niet MER-beoordelingsplichtig (zie tevens 

punt 6.2). 

6.2 MER-plicht 

Onderhavige vergunningaanvraag voor de uitbreiding van aviTwente met een BEC-installatie 

is m.e.r.-plichtig ingevolge het besluit m.e.r. van 1994, onderdeel C, artikeI18.4. 

De m.e.r.-procedure is gestart met de kennisgeving van de startnotitie en een aanvulling 

daarop in de Staatscourant en heeft ter inzage gelegen ten behoeve van de ir!8praak. Met 

inachtneming van onder andere het advies van de Commissie voor de milieu

effectrapportage heeft het bevoegd gezag op 1 juni 2004 de richtlijnen voor het MER 

vastgesteld. 

Op basis van de richtlijnen is het MER voor de uitbreiding van aviTwente met een BEC 

opgesteld. Oit MER is separaat bijgevoegd bij onderhavige vergunningaanvraag. 

6.3 Maatregelen uit bedrijfsmilieuplan 

aviTwente is niet verplicht om een bedrijfsmilieuplan te hebben. Eind 2003 heeft aviTwente 

een kwaliteitssysteem ge"introduceerd dat gecertificeerd is conform ISO 9001 :2000. 

Tegelijkertijd is tevens de milieunorm ISO 14001 ge·implementeerd en gecertificeerd. 

6.4 Bedrijfsmilieuplan 

Zie6.3. 
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6.5 Parkeeroverlast 

aviTwente beschikt over ruim voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein zodat geen 

openbare parkeerplaatsen worden benut. 

6.6 Verkeersopstoppingen 

Filevorming van wagens op de openbare weg bij de weegbrug is hoogst uitzonderlijk. De 

aan- en afvoer van afvalstoffen geschiedt via de bestaande weegbruggen met ruime 

opstelmogelijkheden zodat het open bare wegennet niet in beslag wordt genomen. Er zijn 

opstelstroken en een aantal opstelplaatsen om controle mogelijk te maken dan wei om niet 

toegelaten vrachten met afval separaat te kunnen behandelen. 

6.7 Visuele hinder 

De visuele hinder tengevolge van de AVI is ten tijde van de m.e.r. procedure ten behoeve van de 

eerste twee lijnen en de derde lijn uitgebreid behandeld. De BEC-installatie wordt ten zuiden 

van de AVI gebouwd tussen de Oude Hengelosedijk en Kwinkelerweg. op het noordelijke 

afgegraven deel van het stort (lob 3). De schoorsteen wordt op korte afstand van de BEC 

gebouwd. De veranderingen door de voorgenomen activiteit zullen in visueel opzicht zeer 

beperkt zijn. De installaties zijn van relatief kleine afmetingen en vallen vanuit het noorden en 

oosten geheel weg ten opzichte van de AVI en het stort en zijn aileen vanaf de Oude 

Hengelosedijk zichtbaar. Vanaf die zijde ziet men de BEC tussen de AVI en het stortlichaam. 

De hoogte van de schoorsteen is 80 m, evenals de huidige schoorstenen van de AVI. 
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7 LUCHT 

7.1 Emissies naar de lucht 

De voomaamste emissies naar lucht van de BEC van aviTwente betreffen de schoorsteen 

van de verbrandingslijn. Het emissiebeleid ten aanzien van bio-energiecentrales kent 

verschillende emissienormen voor enerzijds "schonen en anderzijds "vervuilden 

biomassastromen. Hierbij fungeren de Europese richtlijnen 2000nS/EG betreffende 

afvalverbranding (Waste Incineration Directive WID) en 2001/BO/EG betreffende grote 

stookinstallaties (Large Combustion Plants LCP) als uitgangspunt. De inzet van schone 

biomassa valt onder de werkingssfeer van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties BEES 

en de inzet van vervuilde biomassa onder het Besluit verbranden afvalstoffen (BVA). 

V~~r de onderscheiding schoon of vervuild wordt als algemeen kader de definitie voor 

biomassa uit Richtlijn 2001/BO/EG voor grote stookinstallaties gel1anteerd~ KnIT same!"!gevat 

worden zuiver plantaardige stromen en onbehandeld afvalhout als schone stromen 

aangemerkt, andere stromen als vervuild. De vervuilde stromen betreffen verontreinigde 

biomassa (bijvoorbeeld B-hout), biomassastromen van dierlijke oorsprong, of 

biomassastromen vermengd met materiaal van fossiele oorsprong. Voor de BEC hebben we 

het over zowel schone als "vervuilden biomassastromen, waar het BVA op van'toepassing is. 

Europese richtlijn 96/61/EG IPPC 

Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen 

voldoen aan de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn. Deze 

richtlijn heeft de ge"integreerde preventie en beperking van verontreiniging ten doel. Zij bevat 

maatregelen ter voorkoming en, wanneer dat niet mogelijk is, beperking van emissies door 

de bedoelde activiteiten in lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen voor 

afvalstoffen. Deze richtlijn bepaalt onder andere dat vergunningen voor energie-installaties 

met een thermische input van 50 MW of meer (categorie 1.1) en installaties voor de 

verbranding van stedelijk afval (categorie 5.2) moeten waarborgen dat in die inrichtingen aile 

passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, met name 

door toe passing van beste beschikbare technieken (Best Available Techniques BAT). In 

tegenstelling tot de Wm, die op inrichtingenniveau handelt, richt de richtlijn zich op 

installaties. De BEC-installatie valt onder categorie 1.1 en het BREF LCP wordt in de 

toekomst van toepassing. Het begrip BAT komt grotendeels overeen met het begrip 'stand

der-techniek'. Om richting te geven aan het beg rip BAT organiseert de Europese Commissie 

een uitwisseling van informatie over BAT. Hiervoor worden een aantal nationale BAT

documenten opgesteld. Het resultaat van de informatie-uitwisseling in de nationale BAT

documenten wordt vastgelegd in zogeheten BREF's (BAT Reference Documents). 
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Er worden BREF's opgesteld voor een aantal industriele activiteiten, waaronder grote 

stookinstallaties en afvalverbranding. De IPPC richtlijn verplicht de lidstaten (en indirect dus 

ook het bevoegd vergunningverlenend gezag) de BREF's in "aanmerking te nemen" bij het 

opstellen van de voorschriften voor milieuvergunningen; ook worden BREF's in de IPPC 

richtlijn aangeduid als "documenten waarmee rekening moet worden gehouden". De BREF's 

voor grote stookinstallaties en voor afvalverbranding zijn nog niet vastgesteld. Eenmaal 

vastgesteld fungeert het als een officieel referentiedocument voor Nederlandse 

vergunningverleners 

Momenteel is wei een Nederlands BAT -document voor afvalverbranding beschikbaar dat 

opgesteld is als input voor de BREF (Infomil, 2002). Hierin wordt ten aanzien van de 

rookgasreiniging onder andere een natte wasser als BAT beschouwd. De NL-BAT heeft 

geen formele status en vervalt zodra de BREF voor afvalverbranding is vastgesteld. Sinds 

eind maart 2004 is het ontwerp-BREF voor waste incineration gepubliceerd. Hierin wordt 

geen duidelijke uitspraak gedaan welke technologie moet worden geselecteerd. Echter daar 

de BEC als een stookinstallatie moet worden geschouwd (categorie 1.1 IPPC-kaderrichtlijn) 

is het BREF voor afvalverbranders niet van be/ang. 

De BEC valt dus onder de IPPC-richtlijn waarvoor de verplichting geldt om de beste 

beschikbare technieken (BAT) toe te passen. Wat dit concreet betekent voor met name 

emissiegrenswaarden wordt in de toelichting bij het Besluit verbranden afvalstoffen BVA 

verduidelijkt (Stcrt. 2004-97). Bij het opstellen van de emissie-eisen in het BVA is het principe 

van BAT meegenomen. De emissie-eisen dienen te worden beschouwd als algemene regels 

(als bedoeld in artikel9, achtste lid, van de IPPC-richtlijn) waarmee een even hoog niveau van 

bescherming van het milieu als geheel wordt gewaarborgd als bij vergunningverlening. Het 

BVA is rechtstreeks werkend. Vanuit milieuoogpunt is geen verdere aanscherping van de 

normering nodig. Op het moment dat bovenbedoelde BREF voor afvalverbranding bindend is 

zal VROM bezien of de grenswaarden in het BVA moeten worden bijgesteld (Tweede Kamer, 

2004). 

Emissies 

De rookgassen die vrijkomen bij de verbranding worden behandeld in de SNCR-installatie en 

het reinigingssysteem en zullen in ieder geval voldoen aan de BVA-eisen. De verwachte 

emissies naar de lucht staan in tabel 7.1. 

De bemonstering- en meetpunten t.b.v. de rookgassen zullen in de schoorsteen worden 

gesitueerd, die voor een ieder toegankelijk kunnen zijn om metingen te verrichten zoals 
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voorgeschreven volgens de bepalingen van het Besluit verbranden afvalstoffen. 

V~~r de samenstelling van de reststoffen (bodemassen, vliegas, RGR-zout) bevinden zich 

de bemonstering- en meetpunten in de diverse transportsystemen. 

Tabel 7.1 Verwachte emissies naar de lucht 

1) 
2) bemonsteringsperiode min. Yz tot max. 8 uur 

3) bemonsteringsperiode min. 6 tot max. 8 uur 

4) maandgemiddelde = 70 mglmo3 

5) daggemiddelde = 200 mgl mo3 

De emissievracht van de BEC is gerelateerd aan een verbranding van 230.000 ton biomassa 

per jaar, met een gemiddelde stookwaarde van 10 MJlkg. 

Voor de imissieberekeningen is echter uitgegaan van de BVA grenswaarden. Deze 

benadering is de meest veilige en is gebaseerd op garantiewaarden van leveranciers. In 

werkelijkheid zullen de emissies naar verwachting lager zijn voor NOx, S02, CO, stof, HF en 

zware metalen, waarbij opgemerkt wordt dat de verwachtingswaarden van emissies van 

zware metalen nog aan de hoge kant zijn ingeschat. Ook bij bestaande installaties blijken de 

gemeten emissies voor vrijwel aile componenten lager te zijn dan de verwachtingswaarden. 

Toetsing aan IPPC-richtlijn vindt plaats in hoofdstuk 19. 
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7.2 Maatregelen teneinde aan de NeR te voldoen 

De BVA kent geen eis voor ammoniak. De NeR echter weI. Deze staat in tabel 7.2 vermeld. 

Tabel 7.2 Verwachte emissie van ammoniak naar de lucht 

7.3 Maatregelen en voorzieningen ter reductie van de emissie naar de 
lucht 

De maatregelen en voorzieningen om emlssle naar de lucht te beperken zijn reeds 

omschreven in de voorgaande hoofdstukken. 

7.4 Stofemissie 

De maatregelen en voorzieningen om emissie naar de lucht te beperken zijn reeds 

omschreven in de voorgaande hoofdstukken. 

Stofbronnen 
De voornaamste stofbronnen bij aviTwente zijn: 

- stofopwerveling door transportbewegingen 

- lossen in ontvangsthal 

- bodemassen bewerking 

- buitenopslag van bodemassen. 

Deze stofbronnen worden hiema toegelicht. waarbij wordt ingegaan op de getroffen 

maatregelen en voorzieningen. 

Stortvloer en ontvangsthal 
De storthal betreft een gesloten gebouw. waarbij aan een zijde deuren zitten. om de 

biomassa naar binnen en buiten te brengen. De deuren zijn tijdens de aanleveringstijden 

geopend. Daar erop toe zal worden gezien dat de vrachtwagens langzaam hun vracht lossen 
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("walking floor"), zal de stofopwerveling matig zijn. Voorts bestaat de biomassa grotendeels 

uit houtchips met relatief weinig kleine deelijes. Ondanks dat de stofemissie zeer matig zal 

zijn, zal er toch een vemevelingsinstallatie (zoals in de TAS) worden ge·installeerd om het 

stof zo veel mogelijk neer te slaan. 

Bodemas 

De bodemas gaat naar de huidige gemeenschappelijke bewerking. De bewerking vindt 

inpandig plaats waarbij afzuiging plaatsvindt op twee plaatsen, namelijk bij de trommelzeef 

en de shredder. De afgezogen lucht wordt over een doekenfilter geleid. De toename valt 

binnen de huidige vergunning. Transport van de bodemas van de BEC naar het 

bodemassenopwerkingsgebouw vindt plaats via gesloten containervervoer. 

Opslag van stuifgevoelige goederen 

De behandelde bodemassen worden afgevoerd en opgeslagen op het bestaande 

bcdemagssndapot. Pagt binnen de huidige veiguiiiiiiiQ. Ter yoorkoming van diffuse 

stofemissie van het bodemassendepot wordt het materiaal bevochtigd door middel van een 

sproeisysteem. Dit sproeisysteem is zo opgesteld dat de gehele bodemassenopslag 

bevochtigd kan worden. 

Bij de opslag van stuifgevoelige goederen zijn een tweetal emissiebeperkende maatregelen 

mogelijk: 

Aanleg van windreductieschermen: Bij de inrichting van de bodemassenopslag is gebruik 

gemaakt van de afschermende werking van de reeds aanwezige stortplaats en de AVI; 

Nat- en/of schoonhouden van onbezette opslagterreinen: Door gebruik te maken van het 

aanwezige sproeisysteem wordt het gehele bodemassendepot, dus inclusief de onbezette 

gedeelten, nat gehouden. 

Gezien de grootte van de opslagdepots en de frequentie van aan- en afvoer is het niet 

mogelijk om het materiaal af te dekken; 

Opslag en breken van bodemassen 

Het breken van de bodemassen is waarschijnlijk niet nodig daar de kans op slakken klein 

wordt ingeschat. AlB-hout brandt prima uit. Indien toch nodig dan zal dit tezamen met de 

AVI-slakken gebeuren en vindt een aantal keren gedurende enkele weken per jaar plaats. 

Hierbij worden grote hoeveelheden bodemassen gebroken. Dit vindt buiten plaats op het 

bodemasdepot. In verband met de stuifgevoeligheid van de bodemassen, wordt dit materiaal 

conform de NeR ingedeeld in klasse 54, zijnde licht stuifgevoelig, wei bevochtigbaar. 
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Derhalve dienen de voorschriften uit paragraaf 3.5 van de NeR in acht te worden genomen. 

Deze voorschriften kunnen worden opgedeeld in vier aspecten, te weten: 

- Opwerking en bereiding stuifgevoelige goederen; 

- Opslag van stuifgevoelige goederen; 

- Transport alsmede laden en lossen van stuifgevoelige goederen; 

- Verkeer. 

Laden en lossen van stuifgevoelige goederen 

Tijdens het transport of het laden en lossen wordt stofvorming voorkomen door: 

- De storthoogte te beperken. Oit houdt in dat bijvoorbeeld het laden van het 

transportmiddel bij voorkeur plaatsvindt middels lossen in het transportmiddel en niet 

boven het transportmiddel 

- Installatie van een vernevelingsinstallatie om stof neer te laten slaan 

- Aanvoer geschiedt in gesloten vrachtauto's 

- Storten geschiedt met gesloten deuren van het gebouw 

- Boven een bepaalde windkracht het laden en lossen te staken. Voor klasse S4 geldt dat 

bij een windsnelheid van 20 m/s ( windkracht 8 I stormachtige wind). 

Stofopwerveling door transportbewegingen 
Om stofverspreiding ten gevolge van verkeer te beperken worden de volgende maatregelen 

genomen: 

- Vrachtverkeer wordt enkel op verharde wegen binnen het bodemassendepot uitgevoerd. 

Deze wegen worden door middel van het sproeisysteem natgehouden; 

- Er geldt op gehele terrein een maximumsnelheid van 15 km/uur voor aile verkeer, 

waarmee stofhinder wordt verminderd; 

- Regelmatig worden de oprit naar het stortbordes en het stortbordes zelf met een 

veeg/zuigwagen schoongemaakt. De wegen rond de BEC worden indien nodig op 

dezelfde wijze schoongemaakt. 

- De afvoer van bewerkte bodemassen en schroot vind plaats in transportmiddelen welke 

deugdelijk zijn af te sluiten, zodat nauwelijks stof vrijkomt bij het transport. 

7.5 Incidentele bronemissies 

Bij de BEC vinden geen relevante incidentele emissies plaats. 
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7.6 Emissies bij start, stop en noodstopprocedures 

Tijdens bedrijf zullen op de kritieke plaatsen in de BEC metingen worden verricht om de 

juiste procesgang te waarborgen. Ais bij deze metingen een waarde wordt gevonden die 

buiten de ingestelde procesgrenswaarden vall. wordt een signaal geactiveerd. V~~r een 

aantal situaties zullen corrigerende maatregelen worden getroffen om de voor de 

procesgang normale waarden te herstellen. 

Aile signalen voor meting, regeling en beveiliging van het proces van de installatie zijn 

ondergebracht in de bediening- en bewakingsruimte van de bestaande AVI. In deze 

controleruimte is continue bewaking aanwezig. 

7.6.1.1 Afwijkend bedrijf bij opstarten en stoppen 

Aile installaties zijn voorzien van veiligheidsmaatregelen om tijdens onvoorziene 

gebeurtenissen en start/stops, calamiteiten en emissies te beperken. Bij het geleidelijk 

afstoken treden geen noomenswaardige effecten naar het milieu op. De kvvaliteit van hat 

verbrandingsproces blijft gehandhaafd en de rookgassen worden via de rookgasreiniging en 

de schoorsteen afgevoerd. Door het langzaam afstoken met aardgas of dieselolie ontstaat 

aileen NOx (circa 20 g/GJ). daar de rookgasreiniging langzaam op temperatuur komt zal 

deze ook steeds beter gaan werken. Op het moment dat de temperatuur van de oven 850°C 

is, wordt de biomassatoevoer gestart. Daar de gehele rookgasreiniging dan op temperatuur 

is verschilt de situatie niet met normaal bedrijf. 

Bij versneld afstoken is kortstondig sprake van een slechte uitbrand, met als gevolg 

verhoogde concentraties aan onvolledig verbrande koolstofverbindingen in de rookgassen. 

De hoeveelheid rookgassen blijft beperkt omdat de verbrandingsluchtventilator direct wordt 

stopgezet. De rookgasreiniginginstallatie blijft overigens in bedrijf. Relevante milieu-effecten 

buiten de installatie zijn daarom niet te verwachten. 

De opstartbranders van de BEC (gas- en lof oliebranders), die tevens dienst kunnen doen 

als steunbranders worden conform de zeer streng geldende veiligheidsvoorschriften bevei

ligd. Een vergelijkbare situatie betreft het gas- en of olie opslag en afleversysteem, waar het 

gas en of de olie naar de steunbranders wordt getransporteerd. Ook hier gelden zeer strenge 

veiligheidsvoorschriften. Bovendien wordt bij de situering van deze opslag rekening 

gehouden met het vermijden van exteme veiligheidsrisico's. 
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Ais de BEC wordt gestopt wordt de biomassatoevoer gestopt en de steunbranders gestart 

om de temperatuur boven 850°C te houden. Ais de biomassa is verbrand wordt de installatie 

geheel gestopt. Daar de rookgasreiniging tot het laatst in bedrijf blijft heeft het stoppen geen 

invloed op het milieu. 

7.6.1.2 Bedrijf bij storingen 

Onvoorziene gebeurtenissen zoals uitval van de elektriciteit en instrumentenlucht is reeds in 

paragraaf 4.6.2 weergegeven. 

7.7 Emissies bij batchprocessen 

De BEC is een continu bedrijf dat geen batchprocessen kent. 

7.8 Emissiekarakteristiek bronnen die een belangrijke bijdrage leveren 
aan de immissieconcentratie en de depositie 

De emissies van de BEC die een belangrijke bijdrage leveren aan de immissieconcentratie 

en de depositie betreffen zoals reeds vermeld in paragraaf 7.1 voomamelijk de schoorsteen 

van de verbrandingslijn. De BEC zorgt voor emissies naar de lucht die voldoen aan de 

wetlelijke normen zoals vastgelegd in het BV A. De verwachting is dat de emissies in 

werkelijkheid lager zijn dan de eisen. 

V~~r de berekeningen van de concentraties in de omgeving is bij de BEC uitgegaan van de 

emissies volgens het BV A. De berekende concentraties kunnen daarmee als worst case 

worden beschouwd. In hoofdstuk 4 en 5 van het MER en bijlage B zijn de invoergegevens en 

de resultaten van de immissieconcentraties weergegeven. 

Conclusie 
V~~r S02 en N02 worden geen overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarden, 24-

uurgemiddelde grenswaarden en de jaargemiddelde grenswaarde respectievelijk 

jaargemiddelde plandrempel berekend (zie tabel 7.3). Er vinden voor fijn stof overschrijdingen 

plaats van de 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 J.l.g/m3
• Het aantal overschrijdingen 

neemt met 0,02% toe. Hiermee wordt nog steeds voldaan aan het besluit luchtkwaliteit waarbij 

er minder dan 35 overschrijdingen per grid punt per jaar magen plaatsvinden. De gemiddelde 
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immissieconcentratie van ammoniak neemt met 0,006 Ilg/m3 toe. De hoogste 

uurwaardeconcentratie woren 2,25 Ilglm3
• Daar de geurdrempel van ammoniak tussen 0,031 

en 38 mglm3 ligt, vindt er geen extra geurhinder plaats. De hoogste waarden liggen op 250 m 

ten noordoosten van de BEC-schoorsteen. 

Voor kwik, cadmium en de zware metalen zijn de concentraties eveneens berekend (zie tabel 

7.4). De lage toenames zullen een verwaarloosbaar effect op het milieu hebben. De verwachte 

jaarimmissie van dioxine van AVlTwente bedraagt 2,9.10-17 g/m3 en is dus 0,07 tot 0,3% van de 

achtergrondwaarde. Chlorides zijn voor de mens niet schadelijk, waardoor er geen MTR- en 

grenswaardes zijn vastgesteld. Wei heeft de emissie invloed op de verzuring in de omgeving, 

maar door de algemene lage concentratie is de HCI-depositie verwaarloosbaar. De 

fluorideconcentratie blijft ver onder de MTR-waarden. 

Depositie 

De zure depositie, bestaande uii Nux, 5U2 en NH3, in het studiegebied neemt toe van 

2,7 mollha.a naar 6,6 mollha.a. De gemiddelde zure depositie in Overijssel is 2960 mol/ha.a. 

De totale gemiddelde bijdrage hieraan is dan 0,2%. De effecten van deze depositie zijn 

daarmee verVllaarioosbaar. 
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Tabel7.3 Uitbreiding van de activiteiten met een BEC, referentiejaar 2007 

inclusief autonome ontwikkeling 
de totala maximaal berekende immissieconcentratie is weergegeven 
berekend voor aile zware metalen als Pb respectievelijk As 
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Tabe17.4 

Hg 

Pb 

As 

zware 

metalen 

dioxine 

n.b. = niet 

Achtergrondconcentraties (RIVM, 2002). maximaal toelaatbare risico's {MTR} 
streefwaarden volgens NeR 2000, en berekende maxima Ie Oaar}gemiddelde 
omgevingsconcentraties in .... g/m3 ten gevolge van AVI en BEC 

1,2 

17 

1,2 

1,1 1,6 

0,0126 0,5 

0,5 

0,18 n.b n.b 2,8.1 0,12 0,16 

2,9.1 0,11-0,4 
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8 GEUR 

De extra geuremissie van aviTwente kan optreden door de ammoniakemissie uit de 

schoorsteen en het storten van het hout in de opslaghal. In de voorgenomen activiteit zal 

evenals bij de huidige AVI geen substantiele hoeveelheid geur vrijkomen. De lucht uit het 

ketelhuis wordt afgezogen ten behoeve van de luchttoevoer aan het verbrandingsproces. Bij 

de ontslakker en de opslag van bodemas komen (evenals bij de huidige AVI) geen 

significante hoeveelheden geur vrij. De rookgassen van de installatie zullen door het 

gecontroleerde verbrandingsproces en de nageschakelde rookgasreiniging vrijwel geen 

geurbestanddelen bevatten. Bovendien heeft de schoorsteen een hoogte van 80 meter, 

waardoor geurbelasting op leefniveau uitgesloten is. Berekeningen van de immissie van 

ammoniak tonen dat de hoogste uurwaarde concentratie 1,5 J,Lg/m3 is. Met een geurdrempel 

tussen 31 J,Lg/m3 en 38 mglm3 is dit niet waameembaar. 

Het storten in de storthal zal wei enige geuremissie geven, daar het hier hoofdzakelijk AlB

hout en compostoverloop betreft, die nauwelijks enige geur verspreidt, zal de geur slechts op 

enkele meters merkbaar zijn. Uit onderzoek is gebleken (Witteveen en Bos, 1999) dat de 

hedonische waarde van houtsnippers laag is. Dit betekent dat er een hoge geurconcentratie 

nodig is voordat mensen dit onaangenaam vinden. V~~r de storthal is een geuremissie van 

12.000 ge/h.m2 is 9.106 ge/h aangehouden. Deze hoeveelheid is van dezelfde grootte-orde 

als niet afgedekt huishoudelijk afval en circa de helft van de organisch natte fractie (ONF) 

van Essent Wijster. ONF heeft veel van GFT en ruikt nogal sterk. Daar het storten in de 

storthal plaatsvindt, is dit kental eerder een overschatting dan een onderschatting. Voor de 

BEC schoorsteen is dezelfde geuremissie als van de bestaande AVI-schoorsteen genomen 

(750 ge/m3 = 86.106 ge/h). 

De geurimmissie van de autonome ontwikkeling en de voorgenomen activiteit zijn beide 

berekend. De gemiddelde bijdrage van de BEC is 0,0043 ge/m3 en de maximale bijdrage is 

0,26 ge/m3
• De 98 en 99,5 percentiel contouren verschillen nauwelijks van elkaar. Ten 

zuidwesten van de AVI-schoorstenen (oorsprong) wordt de 98-percentielcontour van 1 ge/m3 

minder dan 50 m wijder. Ten noordoosten rekt de contour circa 50 mop. De 99,5-

percentielcontour van 3 ge/m3 wordt over het geheel circa 60 m wijder. Op een diameter van 

circa 4.000 m heeft de voorgenomen activiteit nauwelijks enige bijdrage (zie bijlage B). 

Voorts moet nog worden opgemerkt dat de hedonische waarde van aile geuremissies van de 

bronnen lineair bij elkaar zijn opgeteld, voor zowel de autonome situatie als de nieuwe 

situatie. De hedonische waarde van hout is echter aanzienlijk lager (minder hinderlijk) dan 

van afval en zal dus veel minder snel tot overlast leiden. 
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9 GELUID 

De geluidbronnen bestaan uit mobiele bronnen (transport vanwege aan- en afvoer 

afvalstoffen. bodemas. chemicalien. shredder. etc.) en stationaire bronnen (storthal. 

ketelhuis, rookgasreiniging, tUrbine). De storthal is grotendeels een gesloten gebouw met 

uitzondering van openingen voor vrachtwagens (storthal). Het energiegebouw met de 

turbines is voorzien van een geluidisolerende omkasting. Voor de bestaande situatie is voor 

de geluidemissie van de derde lijn die situatie genomen, die de grootste geluidbijdrage 

levert, daar deze de worst case situatie is.Het eindrapport over het akoestisch onderzoek is 
opgenomen in bijlage A. 

Conelusie 

Door de extra geluidreducerende maatregelen zoals zwaardere gebouwisolatie en 

geluiddemping op de uitlaatroosters van het ketelhuis wordt de geluidbelasting verlaagd ten 

opz!chte van het eerste antwerp. De ge!uidbe!esting van aviTwsiits op de LOiie is dar. 

maximaal 46 dB (A). De berekende bijdrage is lager dan de voor het gehele industrieterrein 

gereserveerde geluidruimte. Op de zonebewakingspunten wordt voldaan aan de berekende 

restruimte. Dit zou betekenen dat de installatie inpasbaar is binnsn de voor hat gahala 

industrieterrein gereserveerde geluidruimte. Door het bevoegde gezag en de zonebeheerder 

dient te worden beoordeeld of dit daadwerkelijk het geval is. Op basis van deze prognose 

zijn de extra geluidreducerende maatregelen opgenomen in de voorgenomen activiteit. 

Uit de toetsing van de berekeningsresultaten van de maximale geluidniveaus blijkt dat de 

door de provincie voorgestelde grenswaarden worden overschreden. Deze grenswaarden 

zijn gebaseerd op de huidige gebruikelijke en autonome ontwikkeling exclusief de BEC. De 

nieuwe installatie en daarmee ook de transportbewegingen zijn dichter bij de 

vergunningspunten gelegen. Op aile beoordelingspunten bedraagt het maximale 

geluidniveau minder dan 62 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 39 

dB(A) tijdens de nachtperiode. Op een afstand van ongeveer 500 m liggen 3 woningen 

(waarvan 2 zeer dicht bijelkaar) en 1 bedrijfswoning. De woningen zijn gelegen op de 

zonegrens. Door de grote afstand van de bron. worden de volgens de Handreiking 

Industrielawaai en Vergunningverlening maximaal toelaatbare grenswaarden van 70 dB(A) 

tijdens de dagperiode. 65 dB(A) tijdens de avondperiode en 60 dB(A) tijdens de nachtperiode 

bij geen enkele woning overschreden. 
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10 TRILLINGEN 

Binnen de inrichting zijn enkele installaties opgesteld die mogelijk trillingen of laag frequent 

geluid produceren. Het betreft hier met name de triltransporteurs nabij de oven en de 

stoomturbine. Deze installaties zijn allen zodanig in een gebouw opgesteld dat geen 

significante overdracht plaatsvindt tussen deze installaties en het gebouw. De afstand tussen 

de installatie en de woningen bedraagt circa 500 meter zodat gesteld kan worden dat ter 

plaatse van geluidgevoelige bestemmingen buiten het industrieterrein geen sprake zal zijn 

van hinder vanwege trillingen of laagfrequent geluid. Ten aanzien van trillingen wordt met 

'hinder' de kwantificering volgens de SBR-richtlijnen gehanteerd (zie het Akoestisch rapport 

van Cauberg Huijgen, opgenomen in bijlage A). 
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11 BODEM 

11.1 Bestaande situatie 

11.1.1 Bodem 

Binnen de verschillende gemeenten in Twente is in het verleden op vele plaatsen. zowel in 

woon- als buitengebied. kwik- en HCH {hexachloorcyclohexaan)-houdend industrieel afval 

gestort. Deze stortplaatsen zijn ge'inventariseerd en op de betreffende locaties zijn 

onderzoeken uitgevoerd naar de verontreinigingssituatie. Vervolgens zijn de verontreinigde 

locaties gesaneerd. 

Een van de verontreinigde plaatsen op het Boeldershoek-terrein ligt juist ten westen van de 

voorgenomen locatie van de BEC langs de Oude Hengelosedijk. Het terrein is verontreinigd 

tot een diepte van maximaal 4 m. Er dient voorkomen te worden dat er contact kan optreden 

tussen de gebruikers van het terrein en de verontreiniging. Deze verontreiniging heeft geen 

invloed op de voorgenomen locatie. Over andere delen van Boeldershoek is geen informatie 

voorhanden. maar aangenomen wordt dat zich daar geen verontreinigde plaatsen bevinden 

gezien de voorgeschiedenis en de kwaJiteit van het grondwater. 

11.1.2 Grondwater 

In verband met het storten van bouw- en sloopafval en met HCH verontreinigde grond is het 

grondwater op de locatie langs de Oude Hengelosedijk tot ten minste 8 meter diepte 

vervuild. De verontreiniging met HCH heeft zich nauweJijks buiten het terrein verspreidt. In de 

rapportage van Tauw. 2001 bJijkt voor de grondwaterverontreiniging geen actueel 

verspreidingsrisico te worden voorspeld. De stromingsrichting van het grondwater is 

overwegend noordwestelijk. dit is overeenkomstig het regionale stromingspatroon. Op de 

voorgenomen locatie wordt dan ook verontreiniging verwacht. 

De kwaJiteit van het ondiepe grondwater beneden- en bovenstrooms van het AVI

bodemassendepot wordt regelmatig geanalyseerd. De resultaten laten een wisselend patroon 

zien van de (niet verhoogde) chloride concentratie. zowel boven- als benedenstrooms. Dit 

heeft te maken met de natuurlijke aanwezigheid van zout en de zoutwinning. Andere 

onderzochte parameters zoals nikkel en VOCI (vluchtige organochloorverbindingen) zijn 

gevonden in een concentratie rond de detectiegrens. 
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11.2 Risico van bodemverontreiniging 

De gemeente Enschede heeft in een brief van 17 november 2003 (Gemeente Enschede, 

2003) gesteld, dat indien Twence Afvalverwerking het terrein in gebruik wil nemen dan dient 

bij het bevoegd gezag een saneringsplan te worden ingediend. Oit plan zal dan door het 

bevoegde gezag (gemeente Enschede) worden beschikt waarna uitvoering aan het plan kan 

worden gegeven. Daar dit op de voorgenomen locatie niet speelt is een saneringsplan nu 

niet aan de orde. 

Risico's voor de bodem als gevolg van de opslag van biomassa en het bedrijven van de 

nieuwe installaties zijn nagenoeg uitgesloten (zie bijlage F - Bodemrisico-analyse). De 

installaties, de opslaglocaties van afvalstoffen en de opslag van hulp- en reststoffen worden 

conform de NRB aangelegd, dat deze een verwaarloosbaar risica hebben voor 

verontreiniging van de bodem. De nulsituatie van de locatie zal na het afgraven van de stort 

bepaald worden. 

11.3 Monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater 

Voor de bestaande installatie wordt aileen het grondwater van het slakkendepot gemonitord. 

Deze monitoring zal gehandhaafd blijven. 

11.4 Bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied 

De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied en derhalve zijn geen 

extra bodembeschermende maatregelen en voorzieningen vereist. 

11.5 Zoutboringen 

In de directe omgeving van de voorgenomen activiteit bevinden zich zoutcavernes. Deze 

cavernes zijn na afloop van exploitatie gevuld met een kalkslurrie. Dit is gedaan om de holle 

ruimte in de cavernes zo veel mogelijk te beperken. De holle restruimtes zijn volgens 

metingen nog steeds in tact. Mochten deze instorten dan zal aan het maaiveld uitsluitend 

zettingen optreden, als gevolg van het inklinken van nastortend materiaa\. 
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Door AKZO Nobel wordt rondom de boringen een cirkel met een diameter van ongeveer 

350 m aangegeven als het gebied waarbinnen voorzorgsmaatregelen bij bebouwing nodig 

zijn. De bestaande installatie en de voorgenomen activiteit Jiggen binnen de cirkels van 

350 m. Daarom zal rekening moeten worden gehouden met enige zettingen ter plaatse van 

de voorgenomen activiteit. In bijlage I is een kopie opgenomen van een overzicht van Akzo 

Nobel en een recent funderingsadvies voor de BEC. De conclusie van het funderingsadvies 

is dat op de locatie bij caveme 146 en 147 momenteel geen bodemdaling optreedt en in de 

toekomst niet wordt verwacht. Door het afgraven van de stort en het daama opnieuw 

belasten van de grond kan er zetting optreden. V~~r zwaardere en meer gevoelige 

constructies, die niet nagesteld kunnen worden. wordt een fundering op palen aanbevolen. 

Installaties met hoge eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid van de positie waarbij een 

nastelmogelijkheid wenselijk is, is fundering op staal mogeJijk. Met de uitvoering van de 

aanbevelingen wordt voor de levensduur van de BEC de locatie geheel verantwoord geacht. 



-67- 50351949-KPsrrPE 04-1075a 

12 WATER 

12.1 Aigemeen 

aviTwente beschikt over een vergunning d.d. 10 maart 1994 ingevolge de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren voor de bestaande lozingen, samenhangend met de 

activiteiten in de eerste en tweede verbrandingslijn. Bij de uitbreiding met de derde lijn is een 

Wvo-vergunning aangevraagd voor de gehele lozing vanuit de inrichting na de uitbreiding. 

12.2 Bestaande situatie 

- aviTwente is een afvalwatervrije verbrandingsinstallatie. Dit wil zeggen dat de installatie 

zodanig is ontworpen dat er bij nominale bedrijfsvoering geen afvalwater uit het proces 

vrijkomt en er dus geen lozingen daarvan plaatsvinden op de open bare riolering. Dit is 

het geval voor de bestaande installatie en ook voor het ontwerp van de derde 

verbrandingslijn en de BEC. 

Incidentela badrijfssituatias 
Incidenteel blijkt dat de interne waterbalans niet sluitend is. Op die momenten wordt meer 

afvalwater geproduceerd dan dat de installatie kan verwerken (zowel indampcapaciteit als 

opslagcapaciteit). Dit gebeurt uitsluitend indien er in een keer een grote hoeveelheid 

ketelwater vrijkomt omdat: 

- het ketelwater wordt afgelaten bij de stop- of opstartfase, 6f 

- de kwaliteit van het stoom-watercircuit zodanig is dat er een veel grotere hoeveelheid 

ketelwater moet worden gespuid. 

In deze situaties is het noodzakelijk dat een deel van het ketelwater (als spuiwater) 

incidenteel geloosd wordt op het vuilwaterriool van aviTwente. 

Calamlteiten 
Daarnaast kan het in geval van grote calamiteiten voorkomen dat water geloosd wordt 

(bijvoorbeeld bluswater bij een grote brand). Gelet op de afgelopen jaren moet rekening 

gehouden worden met een range van: 

0- 5000 m3/jaar. 

Ais blusactiviteiten samenvallen met het moment waarop de blusvijver op het minimum 

niveau gevuld is, dan is er extra bluswater nodig. In dat geval wordt bedrijfswater ingenomen 
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uit het Twentekanaal via een separaat leidingsysteem. dat het water zonder aanvullende 

conditionering door AviTwente rechtstreeks aanlevert aan de blusvijver. Deze voorziening is 

uit veiligheidsoverwegingen aangebracht en komt in de praktijk bij hoge uitzondering v~~r. 

12.3 Situatle na uitbreiding 

Op het terrein van de BEC loopt een vuilwaterriolering voor afvoer van hemelwater van de 

bestrating en voor afvoer van schrob(spoel)water en ketelspuiwater uit de installatie. Tevens 

is er een separate afvoer van huishoudelijk afvalwater op het BEC-terrein dat via een 

zogenaamde droogweerafvoer weggevoerd wordt. Beide rioleringen komen uit op de 

gemeentelijke droogweerafvoer. van waaruit het naar de RWZI te Hengelo wordt afgevoerd. 

Voor de BEC wordt een aparte Wvo-vergunning aangevraagd. Afvalwater wordt weer zoveel 

mogelijk in !'let proc.es ingezet, met name bij de onts!akker van de SEC en ;n de AVI. 

Hierdoor zal de nieuwe installatie onder normale omstandigheden geen afvalwaterlozing 

hebben. De enige afvalwaterstromen die overblijven zijn: 

- huishoudelijk afvalwater naar het riool 

schoon regenwater van de daken naar oppervlaktewater 

potentieel verontreinigd regenwater van de straat naar het vuilwaterriool 

- schrobwater naar het vuilwaterriool 

spuiwater van de ketel naar de ontslakker of naar het vuilwaterriool. 

Om storingen en incidenten in waterverbruik te kunnen opvangen. zijn tanks (80 m3
) voorzien 

om het teveel aan ketelspuiwater te kunnen opvangen. Vraag en aanbod komen dan niet 

met elkaar overeen. Dit gebeurt uitsluitend indien er in een keer een grate hoeveelheid 

ketelwater vrijkomt omdat: 

- het ketelwater wordt afgelaten bij de stop- of opstartfase van de BEC-verbrandingslijn. 6f 

- de kwaliteit van het stoom-watercircuit zodanig is dat er een veel grotere hoeveelheid 

ketelwater moet worden gespuid. 

Het overschot wordt op het vuilwaterriool geloosd. Het vuilwater wordt op het BEC-terrein via 

een nieuwe buffer voorziening (inhoud 120 m3) afgevoerd naar de RWZI middels pompen 

met een maxima Ie capaciteit van 20 m3/h. Volgens opgave van gemeente Hengelo is er een 

afvoercapaciteit voor de BEC van 20 m3/h beschikbaar. Dit komt overeen met de 

pompcapaciteiten voor vuilwaterafvoer vanuit de BEC. Het aanbrengen van buffers en 

pompen voorkomt dat er teveel water op de gemeentelijke riolering wordt geloosd. 
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De hoeveelheid schoon hemelwater zal door de bouw van de instal/atie iets toenemen ten 

opzichte van de huidige situatie, daar het dakoppervlak toeneemt. Het schoon regenwater 

wordt via het BEC-schoonwaterriool naar een sloot geleid, die uitmondt in watergang 20-0-7. 

Het potentieel verontreinigde regenwater van de verharde oppervlakten van de BEC

installatie wordt via een slib-, zand-, oliescheider en buffervoorziening, via de gemeentelijke 

droogweerriolering afgevoerd naar de RWZI Hengelo. 

Het huishoudelijk afvalwater zal evenredig toenemen met het toegenomen 

personeelsbestand. Het huishoudelijkafvalwater wordt via het gemeentelijk droogweerriool 

afgevoerd naar de RWZI Hengelo. 

Om de kwaliteit van de stoom op niveau te houden vindt er continu een spui uit de ketel 

plaats. Deze spui is circa 0,5 m3/h. De verwachting is dat er maximaal 2000 m3 per jaar wordt 

geloosd op het vuilwaterriool. Deze stroom zal waarschijnlijk naar de RWZI Hengelo worden 

afgevoerd. Aan het ketelwater wordt ammonia en fosfaat toegevoegd. De concentraties 

ammonia en fosfaat in het ketelspuiwater zijn respectievelijk 3,2 en 7,0 mg/l. 

Daar de ketelspuiwaterhoeveelheden laag zijn en het merendeel in de processen zullen 

worden hergebruikt en eventuele overschotten naar de RWZI Hengelo gaan is de invloed op 

het oppervlaktewater verwaarJoosbaar. Het streven is aile afvalwater te hergebruiken, slechts 

indien vraag en aanbod niet overeenstemmen, wordt het water op de RWZI van Hengelo 

geloosd. Toetsing aan de IPPC-kaderrichtlijn vindt plaats in hoofdstuk 19. 

12.4 Rioleringstekening 

In tekening 02V04 van de Wvo-aanvraag zijn de wijzigingen van de riolering door uitbreiding 

met de BEC van aviTwente opgenomen. 



50351949-KPSITPE 04-1075a -70-

13 ENERGIE 

13.1 Meerjarenafspraak 

Niet van toepassing. 

13.2 Convenant Benchmarking 

Niet van toepassing. 

13.3 Energiebesparingsonderzoek 

Momenteel is het gedetailleerde ontwerp nog niet uitgewerkt. Echter, de installatie zal 

volgens de laatste stand der techniek worden gerealiseerd, conform de daarvoor opgestelde 

aanbestedingsdocumenten. Bij de uitwerking hiervan zullen de volgende prioriteiten ten 

aanzien van energiebesparing worden gesteld: 

- bij het ontwerp van installatie en gebouwen wordt geen concessie gedaan t.a. v. 

veiligheid en arbo. Ten aanzien van verlichting en ventilatie hebben deze twee aspecten 

voorrang 

hie rna zullen die anergiebesparende maatregelen worden toegepast die een 

terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar en als zeker kunnen worden beschouwd. 

Hierbij moet aan het volgende worden gedacht: 

- De BEC is's 'nachts een onbemande installatie. De verlichting zal hierop worden 

aangepast. 

- Er wordt geen complete verwarming ge"installeerd, be halve enkele specifieke plaatsen, 

zoals de emissieregistratieruimte en de MCC. 

- Door de zwaardere gebouwisolatie t.a. v. het geluid zal ook de warmte-isolatie beter zijn 

dan normaa!. 

- Isolatie van ketel en stoomleidingen is stand der techniek. 

13.4 Analyse van het energiegebruik 

In onderstaande tabel 13.1 is een samenvatting gegeven van de energieproductie en het 

eigen verbruik bij de elektriciteitsopwekking. 
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Tabel 13.1 Overzicht van het energiegebruik en energieproductie 

~~t:l:~~E:J£:~:Z:~~::~~ ::.~~~·;~~z;~=~~;~~~~~·,-~,-,· !~~.!-~~-~_ -- ...... :~-~).~.~ .. _.,._-. _ . .. . ~ ... ":-'~ . . 
Bruto opwekking GWhla 195 

Eigen verbruik GWhla 22 
Netto levering GWhla 173 

Vermeden CO2 kton/a 85,8 

Netto TJ/a 0 
warmtelevering 

Vermeden CO2 kton/a 85,8 

Elektriciteitsopwekking 

Bij exploitatie van de BEC wordt uit het verwerkte biomassa energie teruggewonnen in de 

vonn van elektriciteit. Na aftrek van het eigen verbruik zal de BEC jaarlijks 173 GWh aan het 

openbare net leveren. Uitgaande van een biomassadoorzet van 160.000 ton per jaar, 

resulteert de opwekking van elektriciteit tot een te verwachten netto elektrisch rendement 

van circa 27%. 

Energieverbruik opstart- ondersteuningsbranders 
Het energieverbruik van de gas- of oliebranders hangt samen met de thermische capaciteit 

van de installatie en van de bedrijfstoestand waarin de branders worden bedreven. In de 

opstartsituatie moeten de branders de installatie opwarmen tot de temperatuur waarbij op 

biomassa kan worden overgeschakeld. In deze situatie is het maximale verbruik: 

- 6000 m3/uur aardgas 

- 5 m3/uur olie. 
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14 PREVENTIE 

14.1 Waterverbruik 

In hoofdstuk 12 is de waterhuishouding bij aviTwente beschreven. In tabel 14.1 is het 

jaarlijks waterverbruik gepresenteerd. 

Tabe114.1 Waterverbruik BEC aviTwente 

Soortwater hoeveelheid Kosten Processen 

[m3/a] [EUR/a] 

industriewater 10.000 1.400 Aile overige water toepassingen in de 
installatie 

drinkwater 500 600 Huishoudelijk gebruik 

14.2 Afvalstoffen 

in onderstaande tabel 14.2 zijn de verwachte hoeveelheden afval gepresenteerd van de 

BEC. Tevens zijn de hoeveelheden van de bestaande installatie, inclusief autonome 

ontwikkeling opgenomen ter iIIustratie (genoemd tussen twee haakjes). 

Tabe114.2 Hoeveelheden te verwachten reststoffen van de BEC 

reststof I restproduct hoeveelheid kosten per ton[ totale kosten 
[ ton/a] EURlton] [EUR/a] 

complementair afval 

bodemas 10.000 20 200.000 

Incl. straalgrit (121.000) (2.420.000) 

vliegas 250 100 25.000 
(7.250) (725.000) 

Gevaarlijk afval 

Residu RGR 3.500 (8.350) 100 350.000 ( 835.000) 

Afgewerkte olieNast 2 (4) 400 800 (1.600) 

oliehoudend afval 
TOTAAL: 575.800 (3.981.600) 



-73- 50351949-KPSrrPE 04-1075a 

De genoemde kosten voor afvoer van reststoffen zijn te beschouwen als worst case 

gegevens. Dit kostenniveau is gerelateerd aan storttarieven. In de praktijk wordt gestreefd 

naar maximale nuttige toepassing van de reststoffen, met een gelijk of lager kostenniveau. 

14.3 Preventiemaatregelen 

Voor de reststoffen (bodemas, vliegas, en rookgasreinigingresidu) is Twence voortdurend 

actief met het zoeken naar hergebruikmogelijkheden, teneinde het storten van niet 

herbruikbare fracties zoveel als mogelijk te reduceren. 

Verwerking van de reststoffen zal eveneens overeenkomstig de huidige situatie zijn. De 

verwachting is dat de kwaliteit van de reststoffen beter is dan van de AVI en dat de bodemas 

als categorie 2 materiaal Bouwstoffenbesluit (N2) in de wegenbouw kan worden afgezet. De 

verwachting is dat dit ook geldt voor de cycloonas. Indien na het opstarten proefnemingen 

aangeven dat de waarden niet voldoen aan de grenswaarden van het bouwstoffenbesluit van 

VROM , dan zal de cycloonas tezamen met het RGR-residu v~~r nuttige toepassing in de 

Duitse mijnbouw worden afgezet conform de bestaande afvoer of wordt gestort, indien de 

afzet stagneert. De reststoffen van de AVI zullen apart van de BEC-installatie opgeslagen en 

verwerkt worden, indien een betere nuttige toepassing mogelijk is zonder AVI-reststoffen. 

De conclusie is dat aile reststoffen momenteel hergebruikt kunnen worden. Bodemas als 

categorie 2 bouwstof, cycloonas eerst voor opvulling van mijngangen in Duitsland en 

misschien in de toekomst als categorie 2 bouwstof en het RGR-residu wordt hergebruikt voor 

het opwllen van Duitse mijngangen. Toetsing aan de IPPC-kaderrichtlijn vindt plaats in 

hoofdstuk 19. 
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15 GRONDSTOFFEN 

15.1 Cadmiumbesluit 

Niet van toepassing. Bij aviTwente wordt geen cadmium gebruikt. 

15.2 PAK-houdende coatings 

Niet van toepassing. Bij aviTwente worden geen PAK-houdende coatings gebruikt. 

15.3 PCB-, PCT- en Chlooretheenbesluit 

Niet van toepassing. er wordt bij aviTwente geen PCB-. PCT- of Chlooretheen gebruikt. 

15.4 Organisch-halogeengehalte van brandstoffen 

Niet van toepassing. Bij aviTwente worden geen halogeenhoudende brandstoffen gebruikt. 

15.5 Besluit zwavelgehalte brandstoffen 

Niet van toepassing. Bij aviTwente wordt normale handelskwaliteit brandstof gebruikt. Ook 
indien opstart-/steunbranders worden voorzien op gasolie. 
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16 OPSLAG 

In tabel 16.2 staan de hulpstoffen aangegeven die voor de BEC zullen worden gebruikt en 

worden hieronder herhaald. De nummers in de rechter kolom verwijzen naar tekening BEC 
0001 

Reststoffen 

De opslag van afvalstoffen is aangegeven in tabel 16.1. 

Tabel 16.1: Overzicht opslag afvalstoffen 

~~t~·-~~tt:i:i:~~,~~~~_!}~l~.;·~~_ . :~.:~ ~ .~;~~"~~'~~~,~ __ .. _._~~.: ~ ~.-: '. -:' '. ~ ~.' _~ -

-. __ v~ 

Vhegas Silo 100m 
Rookgasreinigingresidu Silo 100 mol 

Bodemassen tussenopslag Containers 5 stuks a 15 mol 
Bodemassen depot Open lucht bodemasopslagterrein 

Overige hulpstoffen 

Naast de reeds genoemde hulpstoffen zal de BEC gebruik maken van hulpstoffen en reeds 

aanwezige voorzieningen die momenteel gebruikt worden respectievelijk aanwezig zijn voor 

de bestaande AVI. Een volledig overzicht van deze hulpstoffen voor aileen de BEC is 

momenteel niet te geven. Ter indicatie is in tabel 16.2 het overzicht gegeven waarvan 

momenteel wordt gedacht dat die apart bij de BEC zullen worden opgeslagen. De 

aangegeven verbruiken zijn nog niet bekend. De voorraad gasflessen worden bij de 

gasflessen in de AVI opgeslagen. Bij de BEC komt een geventileerde gesloten kast, waar de 

ingebruikzijnde gasflessen voor de calibratie van de emissiemetingen komen te staan. De 

locatie van de kast is nog niet bekend, maar is in de nabije omgeving van de schoorsteen. 
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TabeI16.2: Overzicht overige hulpstoffen BEC 

~7-;~';"~~:'~f~:'-':~: .~' --:;[;~<~'-:-~",~:.- - ~'., - ",::'--- -~"'.~- -. ~; ~ . --' .. ~:_""J:.~ ~. ~ 
~.~~_" .. '--,-.. ~~_,,_.;_.i-+-0..;.t..,-,~_~~ .. - ___ .... __ ._- __ ~_c= . . '," 

.op. 

~j~jh<;;.;~~l:,~:~;;~:~~.;,;,":.:;l~. ::.' ','~.-.(: ..... '.: .. :.:.': ; ... :;:: .' .:-.~. ~: " ;. :: .r.~:,.;·.· 01' 

...-.. :.aI"_ .... ~!~_:.. !._ .... :.........;.I'~._'- .. '--~'":. __ •. ___ • .1.'_.0 .... ! !~_ ~ -it .... C" •• _L. ~ ~ r* 1 • . ~ 
Cleselolie 100 schadelUk 340 13 

5 9 
Ammonia voor ketelwater en DeNOx 50 (tank) bijtend en 250 8 
(25% oplossing) 50 liter mllieugevaarlijk 4 
Trinatriumfosfaat (Nii3P04) 25 kg bijtend 75 kg 4 
5meerollen 4 schadeJljk 3 werkplaats AVI 

1 4 
Drewsperse (10 -25% polyalkyleenglykol) 1 vrljgesteld van 0,5 4 

etikettering volgens EU-

regelgevlng 
Biosperse (93.5% broom-chloor-5.5- 25 kg oxyderend en 20 kg 4 
dimethyl-hydantoine) schadeJijk 
absorbens (bijv. natrlumbicarbonaat) 1 silo (50 ton) irrlterend 2.000 14 
absorbens (biJv. actief kool) 1 silo (50 ton) Irrlterend 500 14 

Gassen in flessen voor callbratle van emlsslereglstratleapparatuur In de schoorsteen: (opslag zie tekst): 
5tikstof 2 flessen ~ 200 liter - 2 
224 ppm CO; 105 ppm 502 in stlkStof 2 flessen a 10 liter - 2 
52ppm 502; 70 ppm CO; 140 ppm NO in 2 flessen ~ 10 liter - 2 
stikstof 
CO 64 ppm in stikStof een fles a 10 liter - 1 
HCI 40 mg/Nm3 in stikstof twee maal 50 liter - 2 

15% Zuurstof rest SUkStof een fles a 10 liter - 1 

NH3 15 mgINm3 In stikstof een ties a 50 liter . 1 

NO 250 ppm in stikstof 10HA een fles a 10 liter - 1 

NO 50 ppm in stikStof 10 HA 66n ties a 10 liter - 1 

Acetyleen 2 flessen a 40 liter zeer licht onMambaar 2 
3 tlessen a 10 liter 

Kooldioxide CO2 (brandblussers) 10 flessen ~ 50 liter - 2 

Argon 2 flessen a 10 liter - 2 
4 flessen a 50 liter 

Zuurstof 2 flessen a 50 liter oxiderend 2 
2 flessen ~ 10 liter 

• tenzij anders vermeld. Verbruik van gassen in flessen is aangegeven in aantal flessen. 
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17 EXTERNE VEILIGHEID 

17.1 Inleiding 

De inrichting valt niet onder het besluit risico's zware ongevallen (BRZO). De maatregelen 

betreffende exteme veiligheid zijn in de volgende paragraaf nader omschreven. 

Door het optreden van ongewenste gebeurtenissen of calamiteiten bij de exploitatie van de 

installatie zou de exteme veiligheid be"invloed kunnen worden. De volgende storingen 

kunnen noemenswaardige gevolgen hebben voor de omgeving en het milieu: 

• stofexplosies. Zie hiema volgende behandeling 

• een zogenaamde turbine-explosie. Ook deze gebeurtenis wordt in het navolgende behandeld 

• een falende beveiliging van de aardgastoevoer en de aardgasbranders. Gezien de strenge 
veiligheidseisen moet de kans op een ongeval met gevolgen voor de exteme veiligheid als 

extreem laag worden ingeschat. Bovendien wijken de risico's niet af van andere aardgas

toepassingen. Gedetailleerde behandeling blijft daarom in deze vergunningaanvraag achterwege. 

• Broei en brand van biomassa. Oaar de biomassa over het algemeen droog is, is de kans op 
broei en brand laag. Oit onderwerp wordt hiema behandeld. 

Andere storingen aan de verbrandingsinstallatie, de rookgasreiniging en de energie

opwekking kunnen weliswaar leiden tot stilstand van de installatie en tot bedrijfstechnische 

risico's, maar risico's voor de exteme veiligheid zijn verwaarloosbaar klein. Oat geldt ook 

voor de opslag van de toegepaste chemicalien. In het bijzonder aandachtspunt is de 

ammonia-opslag van de SNCR-installatie. 

De overige onderdelen van de installatie, zoals de ontvangsthal en de 

bodemassenbewerking zijn dermate ongevoelig voor ongevallen met gevolgen voor de 

exteme veiligheid dat verdere behandeling achterwege blijft. In de navolgende paragrafen 

worden de maatregelen om de gevolgen voor de omgeving te beperken behandeld. 

17.2 Stofexplosies 

Het voomaamste veiligheidsrisico van droge biomassa zoals hout is het ontstaan van 

stofexplosies. Een stofexplosie is snelle kettingreactie van stofdeelqes die zeer snel na elkaar 

verbranden en waarbij hoge drukken optreden. Voor het ontstaan van stofexplosies zijn met 

name de volgende factoren van belang: 
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- deeltjes grootte: deelljes boven 75 J,1m geven in het algemeen geen aanleiding tot 
ontploffing 

- het vochtgehalte van de stof: hoe droger, hoe groter de kans op explosie 

- de chemische samenstelling van de stot. Hoe makkelijker de stof of haar bestanddelen 

zich verbinden met zuurstof, hoe hager het explosierisico 

Een maatgevende parameter voor de grootte van een stofexplosie is de Kst-waarde, dit is de 

genormaliseerde maximale drukstijgsnelheid. De Kst-waarde is afhankelijk van soort 

materiaal, deeltjesgrootte-verdeling en vochtgehalte. Stoffen kunnen aan de hand van de Kst
waarde ingedeeld worden in stofontploffingsklassen (SZW, 1992). Deze zijn in tabel 17.1 
weergegeven: 

Tabe117.1 Stofontploffingsklassen 

.~;;~~:.~~.-~~~;:~~~~-.~:.;5 ~.::'.~,~ > ,-;- ... ~ ',: ~.-: .: 
~+.; •. ; ... ..:;.s.., . ..:../.:t"i~' .... ;r.:.~:!;;,;..._" ,.~ .•. :,', ' , ..... "'.: " 

~~ ;:\,'" ;' 1 " ""~~':',,,·~:,;,,,,~ ..... ~: .. ~- '>' ! ~:. . .. ~. ' .. 
~-~~ ---.. ~_&_--.. -- --- -.---~~ 

0 0 niet 

1 0-200 laag tot matig 

2 200-300 hoog 
30 >300 zeer hoog 

In tabel 17.2 staan Kst-waarden van brandstoffen weergegeven in normale 

omgevingscondities in de 20-liter bol. (Wilen, 1999). Voor de gangbare biomassastoffen 

geldt blijkens deze tabel dat deze in klasse 1 (Iage tot matige ontploffingssnelheid) vallen. 

Tabel17.2Voorbeelden van Kst-waarden voor biomassa 

hout 115 

bast! schors 132 98 
boshout 87 84 

vurenhout 44 23 

gerst stro 72 58 

koolzaad stro 23 32 

1) TNO: TNO Prins Maurits Laboratonum 
2) Laboratorio Official J.M. Madariaga, Spanje 
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Aangezien bij dit initiatief de biomassa allemaal in klasse 1 valt (Iaag tot matige 

ontploffingssnelheid) en de deelqesgrootte van de brandstof aanzienlijk groter is dan 75Jlm 

en de installaties en gebouwen zo goed mogelijk stofvrij gehouden zullen worden, ook met 

een vemevelingsinstalltie in de opslaghal, is de kans op het ontstaan van stofexplosies 

minimaal. Gezien de lage ontploffingssnelheid zullen bovendien de gevolgen van relatief 

beperkte schaal zijn. 

17.3 Stoomturbinecalamiteit 

Bij de turbine-generatorinstallatie wordt in geval van calamiteiten (rotor op te veel overtoeren, 

materiaalscheuren) het gevaar veroorzaakt door uit het turbinehuis komende brokstukken. 

Hierbij wordt gedacht aan rotordelen, waarvan wordt verondersteld dat deze, varierend in 

gewicht tussen 50 en 4000 kg, met ontsnappingssnelheden tussen 10 en 250 m/s weg kunnen 

schieten. Huidige ontwerpen zijn gericht op kansen van orde-grootte van 1.10-5~aar, bij een 

inspectie-interval tussen de 4 en 5 jaar. AI deze berekeningen zijn gebaseerd op stoomturbines 

met een lage druksectie. In dat gedeelte van de stoomturbine is de dikte van het huis dun 

genoeg dat rotordelen kunnen uitbreken. Schades aan hoge druk- en midden druksecties zijn 

nooit opgetreden. 

Berekeningsmethode 
Studies (KEMA, 1992, 1994, DHV 1980) hebben aangetoond dat: 

1 de lanceringshoek van een willekeurig projectiel tussen 0° en 180° ligt en de 

afbuigingshoek ten opzichte van de turbine-as tussen -25° en 25°. De kans dat een 

dergelijk projectiel in een woongebied buiten dit segment terechtkomt is dertig maal kleiner 

dan de kans dat het binnen het segment terechtkomt 

2 rondvliegende brokstukken nooit verder komen dan 600 m. 

Studie geeft aan dat de kans dat rondvliegende brokstukken in een woongebied dat tussen 

300 en 600 m van de turbine is gelegen terechtkomen niet groter is dan 8·10-6 per jaar. De 

kans dat een persoon wordt geraakt is een factor 10-3 kleiner, zodat de totale kans kleiner is 

dan 8·10-9. Ondanks dat aVlTwente niet onder de BRZO valt, ligt de kans beneden de 

grenswaarde van 1.1 0-6~aar. 
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17.4 Broei en brand 

Pluimveemest, slibben en en sommige andere biomassastromen kunnen een relatief hoog 

vochtgehalte hebben. Bij deze soorten stoffen kan na enige tijd broei en bijgevolg zelfs brand 

in de opslag ontstaan. Broei is een relatief langzame biologisch/chemische reactie in nat 

materiaal, waarbij de temperatuur zodanig kan oplopen dat zelfontbranding ontstaat. Het 

risico van broei doet zich voomamelijk v~~r bij de opslag. De warmte-ontwikkeling wordt 

toegeschreven aan een combinatie van activiteit van levende biomassacellen, biologische 

activiteit van bacterian en schimmels en chemische reacties als oxidatie en zuur-hydrolyse. 

Factoren die bij het ontstaan van broei een rol spelen zijn de aard van de biomassa, het 

vochtgehalte, de deeltjesgrootteverdeling, de mate van verdichting en de verschillen hierin 

(reacties aan grensoppervlakken ) en de afmetingen van de opslag. 

Gezien genoemde risicofactoren kan broei van afvalstoffen het best worden beperkt door de 

opslagduur te beperken van biomassa die gevoelig is VO(l!, bmei (haog vQchtgehe!te). 

Brand zou ook kunnen ontstaan ten gevolge van ontsteking door wrijving tijdens intern 

transport. Door de transportbanden en de overstortpunten adequ~~t af te scherman wordt 

voorkomen dat biomassa tussen bewegende delen terecht kan komen en wordt het risico op 

het ontstaan van brand door wrijving beperkt. In de storthal en de boxen wordt een 

vemevelingsinstallatie ge'installeerd (zoals in de TAS) om stofemissie tegen te gaan, 

waardoor ook de kans op een stofexplosie verder wordt verJaagd. Voorts worden er een 

normale camera en infraroodcamera's geplaatst om broei en brand waar te kunnen nemen 

en wordt een sprinklerinstallatie aangelegd. 

Indien door storingen of andere haperingen in het productieproces de biomassa langer dan 

gepland blijft opgeslagen, dan zal de temperatuur van de biomassa regelmatig met een lans 

worden gemeten. Indien de temperatuur te hoog oploopt zullen maatregelen genomen 

worden om brand te voorkomen, bijvoorbeeld door de hopen uit elkaar te halen om af te 

koelen, of afvoer naar een daarvoor geschikte locatie. 



-81- 50351949-KPsrrPE 04-1075a 

18 VERWlJDERING AFVALSTOFFEN 

De paragrafen 18.2 tot en met 18.7 en 18.10 tot en met 18.12 zijn niet van toepassing op 

aviTwente BV, maar zijn gehandhaafd in deze aanvraag vanwege de eenduidigheid met het 

aanvraagformulier van de provincie Overijssel. 

18.1 Maatregelen en voorzieningen ten behoeve van het zich ontdoen van 
afvalstoffen. 

De maatregelen en voorzieningen ten behoeve van het zich ontdoen van afvalstoffen zijn 

reeds in hoofdstuk 4 omschreven. 

OP OF IN DE BODEM BRENGEN VAN AFVALSTOFFEN 

Bij aviTwente worden geen afvalstoffen op- of in de bodem gebracht met het doel ze daar te 

laten. De volgende vragen met betrekking tot dit onderwerp iijn derhalve niet beantwoord. 

18.2 Geo(hydro)logische situatie van de stort locatle 

Niet van toepassing. 

18.3 Afstand de stortzool boven de GHG 

Niet van toepassing. 

18.4 Storten asbest(houdend afval) 

Niet van toepassing. 

18.5 Voorzieningen van de stortplaats 

Niet van toepassing. 



50351949-KPSfTPE 04-1075a -82-

18.6 Inzieht in voorkomen van bodemverontreiniging na beeindiging 
stortaetiviteiten 

Niet van toepassing. 

18.7 LCA vergelijking gelijkwaardigheid minimumstandaard gevaarlijke 
afvalstoffen 

Niet van toepassing. aviTwente verwerkt geen gevaarlijke afvalstoffen. 

18.8 Levenseyelusanalyse 

De levenscyclusanalyse van de te verbranden biomassa maakte onderdeel uit van het MER 

ten behoeve van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). 

18.9 Immobilisatie afvalstoffen 

Er worden ten behoeve van de BEC geen afvalstoffen ge·immobiliseerd. 

18.10 Herkomst baggerspeeie 

Niet van toepassing. 

18.11 VerwiJderingswijze baggerspeeie 

Niet van toepassing. 

18.12 Chemisehe samenstelling baggerspeeie 

Niet van toepassing. 



-83- 50351949-KPSITPE 04-1075a 

18.13 Afvalstoffen 

De BEC van aviTwente verwerkt aileen biomassa, waarbij B-hout en compostoverloop 

juridisch als een afvalstroom wordt aangemerkt. 

18.14 Acceptatieprocedure 

De acceptatieprocedure wordt elk jaar opnieuw uitgebracht en is bij Twence afvalverwerking 

te bekomen (zie ook paragraaf 4.2.9). 

18.15 Procedure voor afgifte ter be- of verwerking van afvalstoffen aan 
derden 

Afvoer vindt plaats conform de geldende regelgeving (WBM, GOA en PMV). 

18.16 Opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie 

Van aile geaccepteerde, afgevoerde of geweigerde partijen afvalstoffen worden de volgende 

gegevens geregistreerd: 

a. naam, adres en woonplaats ontdoener; 

b. naam, adres en woonplaats transporteur; 

c. locatie van herkomst; 

d. datum van ontvangst/ afvoer; 

e. de hoeveelheid in tonnen; 

f. omschrijving aard en samenstelling; 

g. een analyserapport, indien van toepassing; 

h. Euralcode. 

Zie tevens de acceptatievoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden 

18.17 Kosten voor de be-/verwerking van afvalstoffen 

De vertrouwelijke algemene tarievenlijst van aviTwente is als vertrouwelijk naar het bevoegd 

gezag gezonden. 
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18.18 Financiering en financiele exploitatie 

De BEC zal in principe voor 100% extern worden gefinancierd; dit is op basis van de 

bestaande solvabiliteitsverhoudingen van aviTwente mogelijk. 

De exploitatie inkomsten bestaan uit de verwerkingstarieven die bij acceptatie van afval in 

rekening worden gebracht. 

De ondernemingsvorm en organisatiestructuur van aviTwente blijven gehandhaafd. 

18.19 Investeringen 

De investering bestaat uit de constructie van een biomassa elektriciteitscentrale met 

rooKgasreiniging. Daarnaast zuiien een aantal voorzieningen worden aangepast of 

uitgebreid, zoals het opslagdepot voor bodemassen. De investering voor de installatie wordt 

geraamd op circa 40 miljoen euro. 

18.20 Beschrijving van de ondememingsvorm en organisatiestructuur 

De ondernemingsvorm en organisatiestructuur zijn nader toegelicht in paragraaf 4.4 en 

bijlage E. 

18.21 Beschrijving van de proefverwerkingen afvalstoffen 

aviTwente voert geen proefverwerking uit met gevaarlijke afvalstoffen. aviTwente wil de 

mogelijkheid hebben om, na instemming van het bevoegd gezag, proeven uit te voeren met 

andere biomassa. 

18.22 Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen 

De scheidingsverplichting geldt voor bedrijven en ondernemingen die gevaarlijke afvalstoffen 

verwijderen, nuttig toepassen, inzamelen of vervoeren. Derhalve is deze regeling niet van 

toepassing voor aviTwente. 
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18.23 Beschrijf de verbrandlng van afgewerkte olie 

SViTwente verbrandt geen afgewerkte oUe. Derhalve Is deze vraag nistvali toepasslng. 
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19 TOETSING AAN DE IPPC-RICHTLlJN 

19.1 Inleiding 

De inhoudelijke toets is nodig omdat het BREF LCP (28 concept) van toepassing is als 

toetsingskader bij vergunningverlening. De vergunningaanvraag gaat namelijk uit van 

80 MWth capaciteit voor elektriciteitsproductie uit biomassa, waardoor de installatie onder 

categorie 1.1 van de IPPC-kaderrichtlijn valt. 

Artikel 17 van de IPPC beschrijft de negatieve en significante effecten op het milieu van een 

andere Lid-Staat. In bijlage B zijn immissieconcentraties van de belangrijkste componenten 

gegeven van de avi's en de BEC. Zoals de figuren tonen is de bijdrage in Hengelo niet 

meetbaar. De bijdrage in Duitsland zal dan ook geheel niet meetbaar. De conclusie kan dan 

ook zijn dat geen negatieve en significante effecten optreden in Duitsland. 

19.2 BREF LCP 

De toets aan het BREF LCP (op technische basis) heeft een tijdelijk karakter en kan 

momenteel geen definitief vaststaand resultaat opleveren, gelet op het feit dat het 2e concept 

BREF nog in discussie is en commentaar vanuit aile EU-Ianden nog niet is verwerkt. 

De toets is als voigt uitgevoerd. Wat betekent BAT zoals gedefinieerd in het BREF LCP voor 

de toepassing van de hoofdcomponenten van de BEC? De hoofdcomponenten zijn: 

- de logistiek (toevoer van de brandstof I afval) 

- de verbranding 

- de energiewinning 

- de rookgasreiniging 

- de reststoffen opwerking 

Logistiek (toevoer van de brandstof I afval) 
Biomassa die aanleiding kan geven tot stofoverlast dient volgens paragraaf 5.1.1.1 (van de 

BREF) opgeslagen te worden in gesloten silo's c.q. in afgesloten opslagruimten, voorzien 

van ontstoffingsvoorzieningen. Gesloten transportbanden worden aanbevolen. Verder wordt 

dieper ingegaan op de verwerking van turf (hier niet van toepassing). 

De BEC heeft gesloten transportsystemen en de verlading van biomassa vindt plaats in een 

gesloten hal met een vemevelingsinstallatie. 
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Ais sprake is van natte biomassa, dan wordt aanbevolen om biomassa door middel van 

stoomdroging voor te drogen (WKK), hoewel er direct bij gezegd wordt dat dit economisch 

nog niet interessant genoeg is. 

Bij de BEC is voordroging niet nodig daar B-hout en compostoverloop reeds vodoende droog 

zijn. Daamaast is een opslagscheiding mogelijk door middel van keerwanden. Menging vindt 

plaats via het boxensysteem (zie hoofdstuk 4), waarmee een homogene brandstof en 

daarmee een stabiele verbranding wordt verkregen. Dus voldoet. 

Verbranding 

Het BREF LCP merkt in paragraaf 5.1.3.1. op dat toepassing van het rooster boven 

vermogens van 50 MWth voor verbranding van biomassa tegenwoordig "infrequently" 

plaatsvindt. Hierover kan het volgende worden opgemerkt: 

- het feit dat vaker CFBC wordt toegepast heeft eerder te maken met het feit dat in Europa 

biomassa en turf vaak tezamen met andere brandstoffen (kolen, papier residue etc) 

worden verbrand op een beduidend grote schaal (» 50 MWth) 

- in geval van de BEC sprake is van een schaal die nog relatief dicht bij de 50 MWth ligt 

- het type biomassa (verschijningsvorm) en de gewenste fJexibiliteit uiteindelijk bepalend 

zijn voor de reactorkeuze 

- in de range van de BEC inmiddels een aantal recente referenties voorhanden zijn die 

aangeven dat het rooster voor houtverbranding (en aanverwante biomassa) frequenter 

wordt toegepast, onder invloed van subsidies op opgewekte kWhs. 

Samengevat is de tekst zoals gegeven in de BREF LCP vatbaar voor nuancering en 

verbetering. 

Verderop in paragraaf 5.5.3 (van de BREF) wordt het rooster, samen met andere gangbare 

verbrandingstechnieken als BAT aangemerkt. 

Energiewinning 
Het BREF maakt melding van de volgende aanbevelingen voor rendementsverbetering 

(paragraaf 5.4.4): 

- toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK) 

- aanpassingen aan de stoomturbine (schoepenstand) 

- voedingwatervoorwarming 

De aanbeveling voor toepassing van WKK is bij het BEC project niet van toepassing: als er 

restwarmte zal worden geleverd dan zal dat prioritair verzorgd worden door de AVI. De 
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aanbeveling voor aanpassingen aan de stoomturbine zal opgenomen worden bij 

aanbesteding, evenals de aanbeveling voor toepassing van voedingwatervoorwarming (inc!. 

condensaatvoorwarming). 

Tabel 5.31 van paragraat 5.5.4 (van de BREF) geeft een opgave van elektrische 

rendementen bij: 

- roosterverbranding: circa 20% 

- spreader stoker: > 23% 

- circulerend wervelbed: > 28 - 30% 

Deze opgave is niet exact onderbouwd, maar hootdstuk 5 (van de BREF) interpreterend zal 

hier geduid worden op het effect van schaalgrootte op het elektrisch rendement. In paragraat 

5.5.4. (van de BREF) wordt de range van 20 - 30% nog eens herhaald (pag. 316). Bij de 

zeer grote LCP's is in Europa sprake van toepassing van CFB (de techniek die een hogere 

bovengisns qua schaalgiOotte kent dan net rooster). Verder moet opgemerkt worden dat het 

type verbrandingsoven geen invloed heeft op het elektrisch rendement maar wei de 

stoomcondities (alsmede de al eerder genoemde schaalgrootte). 

De BREF LCP wijst erop dat ook het BREF koelsystemen van belang is bij 

rendementsverbetering, alsmede het terugdringen van het elektrisch eigenverbruik van de 

rookgasreiniging (p. 316). 

Het ontwerp van de BEC, namelijk 30% bruto elektrisch rendement leidt tot de volgende 

conclusies: 

- roosterverbranding blijkt zich qua elektrisch rendement te kunnen meten met het 

altematiet van CFBC (wervelbedverbranding) 

- als stand/alone-installatie is het niveau van het elektrisch rendement aan de bovengrens 

van wat in het BAT document als BAT genoemd is. 

Rookgasreiniging 
De BAT technologie komt aan de orde in paragraat 5.1.4, die de rookgasreiniging per 

component behandelt: 

- stof: het ESP en het doekenfilter worden als goed toepasbare technieken genoemd, 

waarbij het doekenfilter een betere prestatie ten aanzien van fijn stot kan leveren, zie ook 

tabel5.31 

- zware metalen: omdat de meeste zware metalen tijdens RGR weer condenseren geeft 

het BREF LCP (in paragraaf 5.5.6) de voorkeur aan het doekenfilter als de 1 e keuze BAT 

technologie 
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- S02: het BREF LCP legt hier de relatie met het zwavelgehalte van de biomassa-input; 

het blijkt dat turf meer zwavel bevat dan hout en dat het in geval van houtachtige 

biomassa uitzonderlijk is om ontzwaveling toe te passen. Mocht dit toch nodig zijn dan 

wordt aanbevolen om droge tot semi-droge RGR toe te passen (zie tabel 5.33 in de 

schaal van 50 - 300 MWth) 

- NOx: paragraaf 5.1.4.2.3 geeft aan dat in verhouding tot kolenverbranding lagere 

verbrandingstemperaturen aan de orde zijn voor turfverbranding. Biomassa wordt hierbij 

niet expliciet genoemd, maar dit is evenzeer het geval bij biomassaverbranding. Ais BAT 

geldt hier: geen maatregelen voor reductie van de NOx emissie, dan wei toepassing van 

SNCR. SCR wordt ook genoemd, maar er wordt gewaarschuwd voor: 

• veel snellere deactivering (tot 25% per jaar) van de katalysator in vergelijking tot 

kolengestookte units, vanwege het hoge(re) gehalte kalium dat aanwezig kan zijn in 

biomassa I turf; 

• de ongunstige kosteneffectiviteit (paragraaf 5.5.8, p. 320) 

- CO: BAT is complete verbranding, zodanig dat aan de emissie-eisen kan worden 

voldaan 

- HF en Hel: de emissies (zonder dat reinigingstechnieken genoemd worden) zijn bij 

verbranding van biomassa 1 - 5 mg/Nm3 

- NH3: de ammoniaslip dient onder de 5 mg/Nm3 te blijven om aan BAT te kunnen voldoen 

(zie paragraaf 5.5.11) 

- Dioxines en furanen: met de BAT RGR zal dit bij biomassaverbranding geen problem en 

opleveren «0,1 ng/Nm3) 

Samengevat kan gesteld worden dat de rookgasreinigingtechnologie die voor de BEC is 

voorgesteld voldoet aan het BREF LCP en aan te merken is als BAT. Aileen de NH3 slip bij 

NOx reductie is een aandachtspunt. Omdat de Nedertandse grenswaarde v~~r NOx veel 

lager ligt dan waar het BREF LCP vanuit gaat als BAT, zal de NH3 slip ook hoger zijn. 

Opslag van biomassa I hulpstoffen 
De hulpstoffen voor de BEC worden in silo's of tanks opgeslagen. Er wordt een waterige 

ammoniaoplossing gebruikt. De biomassa wordt in een gesloten ruimte opgeslagen en in de 

boxen onderverdeeld naar kwaliteit. Tijdens acceptatie wordt een kwaliteitscontrole 

uitgevoerd. Daar waar noodzakelijk worden branddetectiesystemen voorzien. De vloeren van 

de storthal en de boxen zijn voorzien van een waterdichte vloer. De BEC voldoet daannee 

aan het BREF. 
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Reststoffenopwerking 

De assen kunnen in de wegenbouw en de cementindustrie worden hergebruikt, hoewel dit 

voor iedere case apart zal moeten worden onderzocht. 

Bij de BEC wordt de bodemas in de wegenbouw benut en de cycloonaslketelas indien 

magelijk oak. Ais de compositie niet aan het bouwstoffenbesluit voldoet zal het nuttig worden 

toegepast voor het opvullen van Duitse mijngangen. 

Conclusie 

De BEC voldoet op aile punten aan het BREF LCP behalve voor de emissie van ammonia 

van de stikstofoxidenreductie. 

19.3 BREF WI 

De toets aan het BREF waste incineration (op technische basis) heeft een tijdelijk karakter 

en kan momenteel geen definitief vaststaand resultaat opleveren, gelet op het feit dat het 2e 

concept-BREF nag in discussie is en commentaar vanuit aile EU-Ianden nag niet is verwerkt. 

De technische toets aan het BREF waste incineration is op analoge wijze uitgevoerd als 

voorgaande toetsing op de LCP, zijnde de volgende hoofdonderdelen: 

- de logistiek (toevoer van de brandstof I afval) 

- de verbranding 

- de energiewinning 

- de rookgasreiniging 

- de reststoffen opwerking. 

Daar waar zaken reeds benoemd zijn in de vorige beschouwing van de BREF LCP, zullen 

deze in deze beschouwing, om herhalingen te voorkomen, beknopter worden weergegeven. 

Logistiek 
De afvallbrandstof wijkt zodanig af van het afval waarover het in het BREF gaat dat een toets 

ten aanzien van toevoer, voorbehandeling en opslag hier niet van toepassing moet worden 

geacht. 

Verbranding 
De verbrandingstechnologie is redelijk vergelijkbaar met die van afvalverbranding; immers in 

beide gevallen gebeurt dit op het rooster. Hoewel, verbranding van biomassa stelt minder 



-91- 50351949-KPSITPE 04-1075a 

zware eisen aan het rooster dan verbranding van huishoudelijk afval (wat betreft 

inertgehalte, aandeel grove delen, aandeel metalen en verontreinigingen zoals zware 

metalen en zouten. Zonder verder in detail te gaan kan gesteld worden dat de 

verbrandingstechnologie qua procesontwerp zondermeer voldoet. Ten aanzien van de 

uitvoering kunnen minder zware eisen worden opgelegd vanwege de hogere zuiverheid van 

de brandstof, hetgeen ook resulteert in een minder hoge investering. 

Energiewinning 
De energiewinning die bij de BEC wordt gerealiseerd is zondermeer beter dan wat het BREF 

aangeeft (circa 40 bar 400°C). In het BREF waste incineration wordt voor RDF nog wei een 

stoomconditie van 60 bar en 520°C genoemd; maar daarover bestaat nogal wat discussie in 

relatie tot de corrosie aspecten. Het netto rendement van de BEC is dan ook zeer goed, in 

vergelijking met wat voor afvalverbranding in het algemeen in het BREF document als 

standaard is gesteld (zie ook MER paragraaf 6.4.2 energiewinning). 

Rookgasrelniging 
De rookgasreiniging van de BEC wordt uitgevoerd met een semi-droge (in het BREF wordt 

dit ook wei semi-nat genoemd) tot droge rookgasreiniging. In het BREF wordt de 

rookgasreinigingtabeI6.4.1 gegeven (afkomstig uit tabel5.1 biz. 4232e BREF). Deze tabel is 

als eerste verkenning gebruikt om te kijken hoe het gekozen concept geplaatst kan worden 

in de BREF. De vergelijkingstabel toetst met 11 criteria de vier verschillende uitvoeringen 

van RGR. Onderstaand voigt de volgorde van technieken met de meeste tot aan de minste 

negatieve scores op criteria 

- natte RGR: 7 negatieve en 4 positieve scores 

- semi natte I semi droge RGR: 0 negatieve; 9 neutrale en 2 positieve scores 

- overige technieken: beter dan de voomoemde technieken. 

Op basis van deze mulitcriteria analyse. en de veronderstelling dat elk criteria gelijke 

weegfactor heeft, is te stellen dat de RGR techniek die in de BEC is voorzien de kans heeft 

het beste te scoren, omdat: 

- niet gekozen is voor natte rookgasreiniging 

- de keuze voor de overige technieken wordt nog geoptimaliseerd tijdens de ontwerpfase. 



50351949-KPsrrPE 04-1075a 

Aircmi}:IUJJI, 
l"rlUrn""'" 

1!:tIl..,.,· 
"rudu;.;.liuu 

AbilU" lOe""" 
\\'ilhiall:l 
tari.2au)IJ!IIuf 
poll.-. 

(I 

" 
(J 

0) 

I, 

(J 

" 
" 
" 

'J 

!I 

(, 

II 

tJ 

-92-

• .. Nfl"~"(I«"L Ill' ~so, ,,~. "'''em, K'''''''''U, \l1\'~ ,"" I,' ... :.,.mi ..... n bd . ... ... 
• W .. ...,m. ""', ......... cwuhino:d "'jlb ..s.Ji.junal duo, alld PC"DM <""".~ <qllipm.. .. 
• D .... 'em. """. n: ..... sillllbr emi ... "" 1." .... 1. AI SW " I bll. 001. "'jlb .. " ...... ,,1 ~nI"""'j; 

""'" <>nd ;wocQlod 1nc .. • ...... .1 ,..;w., nmducllOll 
• ... '<iIl .... ptod.u<\1OI. PC' _ ,,!Oil<: .. II"""WJ,· hiII""" .. ilh D '~'J1I. ..... :u.I ""lOr ... jlll W 

.~-
• "'Al'~r~i,..s:onor.lllh· lupb:rw ... hVi~'\"" .... 
• 0.$\'111,'. rem hllk: (1' ~ "·~r 
• .m..:nIJ on: Plod .... :,. b,· W .......... - 1\b.1\: ... irabk: n:<I1PIiJC 10, lb. all' 1,,:':111:01 em,,,,,,, 

""" be illIId ( •. ~ mann: Cm'llQlUlll:tll') lin. m;n' "'" be a ",vnilit:Ul' dlr:lll.'lIII ....... " ....'11' .""""mm'"'' hl~":f " 'db W """'1m ...... h> pump III:mond - ... ,. further .AmlQIIC~ """tl.' I .. ;, "mllu<rn) <IlI!lbi ......... i.h ...... FGT ",,,,,,,,,,,,,ntl c,~ fw dlll4 '.""" 'Irl 
• 1,,,,,,,,,,n"lo\\,,, ""IJCnI..-~ian "'irh W n'Slt.:m. 
• ...... tmll" hill""r "'i1h D - bus ma,' ..... 1IIdur:od ,., ';DlWu 10 SW .It J wilb "-"' n:.cll'cubl'<H1 
• (\,-<>_ ....... ~ ........ """Ii<d ... jlb I.,,,,,,,,, - "uboullbi ....... mpIIUn nIL'" 

SW. load D n ......... COlI "" .. Ii. Ii""' .... or' "'\\'..,.. "",eI m",.jlOri ... I..., ~ 4 . .l. 7, 
• W .......... an: lit.: _ """"hi.: or 1I.:<IIioJ; "Uh "uk: ""'J!UItI 4nd IOKt "",,"si"l\ "' .... 

..-",nAll_ u{ 11C1. ifF aouJ SCh-
• D .. ~ lI"""r:sJI,' offer lea n.".;bilil, - IIIrhoush duo 1Da\' be IIDp",,,,,d "jib .It.: ..., o. "'" 

... .>ciu """"""'OR 1_ ~_~_l.7\ 

• plunK: ,ioibiliw is _flI1I~' hW>c.";;I, ",,,I J\~lI:m. (un ..... p:cml_ra ...... ' 
lin' "".,,',..~ """'ruJl, .... ..;....; I"".,.. Diu ..... ''UJbilil' 

/I • w .. _ do.--.-hn an: q_ ';DIpI~ bul oil ... pr-.. """"",,",ob "'" n:quiral '" pro, "'" an 
~II "",lid FGT .... "'m. ,";1." ,,""" .. 'OII:r l ..... n"'". pbnt ~IC 

() • ~ """,,,(En' r .... ·.I" ..... ms - ...... oiptfic::ml>l..,wIo,pbnb<.<21)(J()UU\I,T) 
..... ""r ... ,.;,,"" _ COIiI ".""" """" n:.:"I0",,, :uu nrocla<1. .... :wi """" ",,,,,,,,. -......-.1 

INI-l<"" -m.:.&I&\"I_bIli~'~C'~ 1 h.\; iOklIH:~~ ' ,(I .r:sI :.nal'"~Ami.1"~:al\llIY''''':IAI~'1f~~''j,:.n'''''OI''n'''1l.&'''·l(~''''''' 
~JB"'A.!Oolh:;tlh:IN:'''11ho:k.~brtup.iI:~ ....... .J'h·''''''1~r;,:;'!>ijIlllkaw~·~(IJ'~·~p:tDR'SpO. .... <r(lhr: .. """,.,;tiQ'lI:CImk.''''"~ 
-RJr:iAj lbt IIh:-U", • ..,f I ~~tlU\l.UC',!\,"IIo't"01l\· 4-'Io!$;."N ",JI~~oC~U\~''iI.bu-~~ .... 1'I'~,,"k''''''"."M""'~~ 

TabeI6.4.1 Overzicht beoordeling RGR-technieken voor afvalverbranding volgens 2e 

concept BREF 

Reststoffen opwerking: 
De reststoffenkwaliteit van reststoffen uit de BEC zijn in potentie nuttig toepasbaar en een 

orde minder vervuild dan AVI-bodemassen. Een verdere vergelijking met het 2e concept

BREF is dan ook niet van belang. 

De toets aan het 2e BREF waste incineration gaat derhalve niet zondermeer OPt vanwege de 

onvergelijkbaarheid van de gebruikte brandstof. Wat betreft de rookgasreiniging wordt de 

Best Available Technology toegepast (zie ook MER paragraaf 4.4.3 en 6.3.7). 

Toetsing 
Naast voorgaande algemene beschouwing is een toetsing uitgevoerd op de punten zoals 

genoemd in hoofdstuk 5 van het BREF. De relevante resultaten van de toets zijn als voigt: 

het ontwerp van de BEC voldoet vrijwel geheel aan hetgeen in de BREF is aanbevolen als 

BAT. 

Op slechts een punt speelt een discussie: 

de NH3 slip «5 mg/mo3) die op basis van SNCR - en de 70 mg/mo3-eis - technisch niet 

haalbaar is (ca. 20 mg/mo 3 is een te garanderen waarde). Dit punt is reeds bij de BREF 

LCP benoemd. De reden waarom gekozen wordt voor SNCR is onderbouwd in paragraaf 

4.4.3.1 van het MER. 
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Daamaast speelt nog een kanttekening te weten het percentage onverbrand in de 

bodemassen. Ten hoogste 1 % onverbrand in de bodemassen is een richtlijn die bij 

totstandkoming van het leveringscontract en de garantiemeting moet blijken. Bodemassen 

van biomassaverbranding zullen substantieel afwijken van de bodemassen van AVI's. Het 

ovememen van deze richtlijn kan niet zondermeer ver1angd worden vanwege het ontbreken 

van relevante ervaring met biomassaverbrandingsinstallaties. 

Aan aile niet verder in detail genoemde punten zoals genoemd in H5 BREF. voldoet de 

installatie of zijn genoemde punten niet relevant. 

Conelusie 

- De BEC levert wei afwijkingen op van BAT. maar dan voomamelijk in positieve zin: zowel 

ten aanzien van het elektrisch rendement als ten aanzien van de rookgasreiniging. Door 

met de rookgasreiniging niet de duurste technieken te nemen wordt het toch al goede 

elektrische rendement nog verder verhoogd door besparing op het elektrisch 

eigenverbruik 

- De enige niet positieve afwijking is gerelateerd aan de in Neder1and gehanteerde 

strengere NOx-eis t.o.v. Europa. Hierdoor is het niet mogelijk om te voldoen aan de 

genoemde NH3-richtwaarde van 5 mg/mo 3 

- De Wm-aanvraag en MER gaan uit van BAT technieken die voldoen aan de 

minimalisatieverplichting om emissies zo laag mogelijk te houden. voor zover ALARA dit 

gebied. 

19.4 BREF koelwater 

De BEC wordt uitgevoerd met een luchtgekoelde condensor (voor onderbouwing zie 

hoofdstuk 4. deze sluit aan bij het BREF koelwater). waardoor er geen koelwater1ozingen op 

het oppervlaktewater plaatsvinden. De volgende milieuaspecten zijn dan niet meer van 

belang: 

- terugdringen van het waterverbruik en terugdringing van de uitstoot van warmte in water 

- terugdringen van de hoeveelheid meegesleepte organism en in het water 

- terugdringen van uitstoot van chemische stoff en in het water 

- terugdringen van lekkage en microbiologische risico's. 
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Het totale energetisch rendement is bij een luchtgekoelde condensor in de zomer lager. Daar 

het aantal warme dagen beperkt is, is het voorcleel van een hybride koeltoren boven een 

luchtgekoelde condensor gering. Hoewel de hybride koeltoren dieper kan koelen dan een 

luchtgekoelde condensor wordt het verschil in netto rendement op jaarbasis op maximaal 

O,2%-punt geschat. Deze kleine rendementsverlaging reduceert de CO2-reductie met 

0,6 kton~aar. Dit geringe nadeel van een luchtgekoelde condensor weegt niet op tegen de 
voordelen van geen waterlozingen. 

Het BREF-koeling heeft een voorkeur voor de luchtgekoelde condensor. Daar de BEC 

hiermee wordt uitgevoerd, voldoet de BEC dus aan het BREF. 

19.5 BREF monitoring 

Uit de IPPC-richtlijn vloeien verschillende verplichtingen voort met betrekking tot monitering 

aan de bron van emissies van industriale installaties die zijn genoemd in bijlage I. De 

monitoringsverplichtingen op grond van de IPPC-richtlijn dienen in beginsel een tweeledig 

doel. Enerzijds moet het voor het bevoegd gezag mogelijk zijn om te kunnen controleren of 

aan de gestelde eisen wordt voldaan. Anderzijds dient er over de milieueffecten van de 

emissies van industriale installaties te worden gerapporteerd. Zo dient de vergunning op 

grond van artikel 9 lid 5 IPPC-richtlijn passende eisen te bevatten voor de controle op 

lozingen, alsmede de verplichting de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van de 

gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de naleving van de 

vergunningsvoorwaarden. 

Het resultaat van de informatie-uitwisseling op grond van artikel 16 lid 2 IPPC-richtlijn inzake 

monitoring is neergelegd in het voomoemde BREF-document. Dit BREF-document is zowel 

voor vergunningverleners als voor inrichtinghouder een middel om aan de 

monitoringsverplichting op grond van de IPPC-richtlijn inwlling te geven. 

Het bevoegd gezag heeft de verplichting er voor te zorgen dat een milieuvergunning 

monitoringsvereisten bevat. Meer in het bijzonder betekent dit dat de wijze en frequentie van 

monitoring en de evaluatieprocedure moeten zijn geregeld in de vergunning alsmede de 

verplichting om het bevoegd gezag van gegevens te voorzien waarmee de controle op de 

naleving van de vergunningvoorschriften mogelijk is. Als uitgangspunt heeft dan ook te 

gelden dat het bevoegd gezag aangeeft dat de in vergunningvoorschriften opgenomen 

verplichtingen ten aanzien van monitoring, voldoen aan de vereisten zoals deze in de 

horizontale BREF inzake monitoring zijn opgenomen. Deze eisen komen overeen met de 
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eisen die in de Wm zijn gesteld. Toetsing aan dit BREF is in het MER niet mogelijk daar de 

vergunningverlener de vergunning nog moet opste"en. 

19.6 BREF emissies van opslag 

Ten aanzien van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen gaat het hierbij om de volgende 

onderwerpen: 

- eisen ten aanzien van de opleiding van degene die verantwoordelijk is voor de opslag 

- de afstand van de opslag ten opzichte van andere gebouwen binnen en buiten de 

inrichting 

- gescheiden opslag van stoffen die met elkaar kunnen reageren 

- besproeien van stuifgevoelige opslag of opslaan in silo's 

- een opvangvoorziening van voldoende grote om de opgeslagen vloeistof te kunnen 

bevatten 

- brandbestrijdingsmiddelen en voorkoming van ontsteking (door vonkvorming). 

Deze eisen zijn gebaseerd op de eisen zoals die zijn gesteld in de CPR 15-1 c.q. 15-2 

(afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen stoffen). In deze richtlijn, die is vastgesteld door 

de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen, zijn eisen opgenomen ten 

aanzien van de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emba"age. Wanneer aan de eisen uit 

deze CPR wordt voldaan, voldoet de opslag aan BAT. De aviTwente heeft reeds in de 

bestaande vergunning de eisen van CPR-9, CPR 15-1 en CPR 15-2 ge"implementeerd. Deze 

zullen ook voor de BEC gaan gelden. Het stuifgevoelige afval (houtchips, inclusief zaagsel) 

wordt in een opslaghal en boxen opgeslagen, de vloeistoffen (dieselolie) in tanks. 
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VERKLARENDE LlJST VAN BEGRIPPEN EN SYMBOLEN 

8egrippen 

Absorptie 

Achtergrondconcentratie 

Adsorptie 

ALARA 

Asgehalte 

Antropogeen 

Audit 

BAT 

Best available techniques 

Best technical means 

Bevoegd gezag 

Biomassa 

COrequivalent 

Condensaat 

Condensor 

Debiet 

binding van een stof door een chemische reactie 

Het concentratieniveau van een verontreiniging in een gebied, 

zonder dat daar de voorgenomen activiteit plaatsvindt 

binding van een stof aan het oppervlak van een andere stof 

As Low As Reasonably Achievable: zo laag als redelijkerwijs 

haalbaar is 

Onbrandbare fractie van een stof 

Van menselijke oorsprong 

Systematische doorlichting van een organisatie door "horenD 

Best beschikbare technieken (BBT). Het toepassen van 

nageschakelde technieken die naar de stand van de techniek 

het meest doeltreffend zijn en die tegelijk uit economisch 

oogpunt voor de gebruiker haalbaar zijn 

Best uitvoerbare technieken (BUT). Het toepassen van 

nageschakelde technieken die het grootst mogelijke effect 

hebben op vermindering van verontreiniging en waarvan 

bekend is dat zij technisch realiseerbaar zijn 

Het overheidsorgaan dat de (wettelijke) bevoegdheid heeft om 

op bijvoorbeeld een vergunningaanvraag (met MER) te 

beslissen 

Organische materiaal van dierlijke of plantaardige oorsprong 

Eenheid waarin het opwarmingsvermogen van broeikasgassen 

wordt uitgedrukt 

Gecondenseerde stoom 

Apparaat dat bestaat uit een vat, met daarin een pijpenbundel 

waardoor koelwater stroomt. Hierdoor condenseert de stoom in 

het vat 

De hoeveelheid flu"idum (in dit MER meestal water) die per tijds

eenheid wordt afgevoerd (rivier) of wordt verpompt 



Demiwater 

Depositie 

Dioxines 

Ecosysteem 

Effluent 

Emissie 

Energiebalans 
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Gedemineraliseerd water (onder andere voor stoom) 

Hoeveelheid van een stof die per tijds- en oppervlakte-eenheid 

neerkomt (droog en nat) 

Zeer giftige ringverbindingen die chloor bevatten die toxisch en 

soms ook kankerverwekkend zijn 

Een functioneel relatiestelsel dat bestaat uit zowel levende als 

niet-Ievende subsystemen, doorgaans aangeduid als 

organismen en hun milieu 

Gezuiverde lozing van een waterzuiveringinstallatie (op het 

oppervlaktewater) 

Hoeveelheid stof(fen) of andere agentia, zoals geluid of straling, 

die door bronnen in het milieu wordt gebracht 

Overzicht van ingaande en uitgaande energiestromen 

Etmaalwaarde (van het Hoogste waarde van het equivalente geluidsniveau (LAeq) tijdens 

equivalente geluidsniveau) het etmaal, na correctie voor de periode van het etmaal waarin 

het geluid optreedt. V~~r inrichtingen is de nachtperiode 

maatgevend (tussen 23:00 en 07:00): correctie + 10 dB 

Geluidbelasting De grootheid op grond waarvan getoetst wordt aan wettelijke 

regels betreffende geluidhinder, de etmaalwaarde van het 

equivalent geluidniveau in dB(A) 

Geluidimmissie 

Geluidniveau 

Geureenheid 

Grenswaarde 

Immissie 

Koeltoren 

Het geluid ter plaatse van een waameempunt, bijvoorbeeld een 

woning in de omgeving van een industrieterrein 

Het geluiddrukniveau in dB of dB(A), energetisch gemiddeld 

over een bepaalde periode, ook wei Leq of LAeq 

Maat voor menselijke waarneming van geur: bij 1 geureenheid 

per m3 neemt de helft van de mensen de geur waar en de 

andere he 1ft niet 

Milieukwaliteitseis die - al dan niet op termijn - in acht genomen 

moet worden (overschrijding is niet toegestaan) 

Concentratie op leefniveau 

Een systeem waarmee warmte van het koelwater aan de lucht 

wordt afgegeven in plaats van aan het oppervlaktewater 
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MAC-waarde 

Massabalans 

Milieucompartimenten 

Richtwaarde 

Stand-still-beginsel 

Startnotitie 

Streefwaarde 

Toxisch 

Verspreidingsmodel 

Verwachtingswaarde 

Afkortingen 

ALARA 

a.r. 

AVI 

BAGA 

BREF 

Maximale Aanvaarde Concentratie van een gas, damp, nevel of 

van stof in de lucht op de werkplek 

Overzicht van ingaande en uitgaande massastromen 

Verschillende onderdelen waarin het milieu verdeeld kan 

worden, zoals bodem, water, lucht 

Milieukwaliteitseis die - al dan niet op termijn - zoveel mogelijk 

moet worden bereikt en gehandhaafd (overschrijding is om 

bijzondere redenen mogelijk) 

Concentratie van de specifieke stoffen mag in het ontvangende 

water niet toenemen 

De notitie waarmee een initiatiefnemer het voomemen voor een 

bepaalde MER-plichtige activiteit aan het bevoegd gezag 

bekend maakt. tv1et de indi6ning van de starlnotitie start de 
m.e.r.-procedure 

Milieukwaliteitsniveau waarbij het risico op als nadelig 

gewaardeerde effecten verwaarloosbaar wordt geacht 

Giftig; eigenschap van een chemische stof berustend op een 

verstoring van fysiologische functies in levende organismen 

Model waarmee de verspreiding (van luchtverontreiniging) 

wordt voorspeld 

De emissiewaarde, waarvan de initiatiefnemer verwacht, dat 

deze met de te bouwen installatie over een jaar gemiddeld 

gerealiseerd zal worden 

As low as reasonable achievable 

as received (inclusief vocht en as) 

Afvalverbrandingsinstallatie 

Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen: stoffen die onder het 

besluit vallen zijn gedefinieerd als gevaarlijk afval 

BAT Reference Documents 



BVA 

CFBC 

D.B. 

d.s. 

ESP 

EUR 

Eural 

GFT-afval 

GS 

IPPC 

LAP 

LCP 

MER 

m.e.r. 

MTR 

NeR 

ppm 

ppb 

RDF 

RGR 

SCR 

SNCR 

TAS 

TEO 
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Besluit verbranden afvalstoffen 

Circulating FluIdized Bed Combustion = circulerend wervelbed 

verbranding 

Dagelijks Bestuur van het waterschap 

Droge stof 

Elektrostatisch filter. Filter dat m.b.v. stroom stof afvangt 

Euro 

Europese beschikking die aangeeft welke afvalstoffen als 

gevaarlijk afval beschouwd moeten worden 

Groente-, fruit- en tuinafval 

Gedeputeerde Staten (van een provincie) 

Integrated Pollution Prevention Control. Europees bureau die 

richtlijnen en BREF's vervaardigt die tot doel hebben 

maatregelen te treffen ter voorkoming en wanneer dat niet 

mogelijk is, beperking van emissies naar lucht, water en bodem. 

Landelijk Afvalbeheerplan 

Large Combustion Plant. Stookinstallaties groter dan 50 MWth 

Milieu Effect Rapport (het rapport) 

milieu-effectrapportage (de procedure) 

Maximaal toelaatbaar risiconiveau 

Nederlandse Emissierichtlijnen 

parts per million (1 per 106
) 

parts per billion (1 per 109
) 

Refuse Derived Fuel; brandstof vervaardigd uit huisvuil 

Rookgasreiniging 

Selectieve katalytische NOx-reductie 

Selectieve niet-katalytische NOx-reductie 

Twence Afvalscheiding 

Toxiteitseq uivalent 
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VR 

VROM 

Wgh 

Wi 

WKK 

Wm 

Wvo 

Ww 

Wwh 

Eenheden 

a 

dB(A) 

ds 

9 

h 

ha 

km 

m 

-mv 

Pa 

pH 

s 

Verwaarloosbaar risiconive.au (waterkwaliteit) 

(ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer 

Wet geluidhinder 

Waste Incineration = Afvalverbranding 

Warmtekrachtlkoppeling 

Wet milieubeheer 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Woningwet 

Wet op de waterhuishouding 

jaar 

graad Celsius 

decibel (auditief) 

drogestof 

gram 

uur 

hectare 

kilometer 

liter 

meter 

vierkante meter 

kubieke meter 

beneden maaiveld 

Pascal: eenheid van druk (N/m2) 

zuurgraad 

seconde 



W 

Stoffen 

As 

Ca 

Cd 

CH4 

CI2 

cr 

CO 

CO2 

Co 

Cr 

Cu 

Hg 

H20 

Hel 

H2S04 

Mn 

NaOH 

NH3 

Ni 

NO 

N02 

NOx 

O2 

Pb 

-101-

Watt, joule per seconde 

arseen 

calcium 

cadmium 

methaan 

chloor 

chloride 

koolmonoxide 

kooldioxide 

cobalt 

chroom 

koper 

kwik 

water 
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chloorwaterstof (gas), zoutzuur (waterige oplossing) 

zwavelzuur 

mangaan 

natriumhydroxide (natronloog) 

ammoniak (gas), ammonia (waterige oplossing) 

nikkel 

stikstofmonoxide 

stikstofdioxide 

stikstofoxiden (NO en N02) 

zuurstof 

lood 
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Sb antimoon 

S02 zwaveldioxide 

sol - sulfaat 

Si02 siliciumoxide (kwarts) 

V vanadium 

Zn zink 

Voorvoegsels 

P peta 1015 

T tera 1012 

G giga 109 

M mega 106 

k kilo 103 

m milli 10.8 

1..1. micro 10.e 
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BIJLAGE A GELUID 

In deze bijlage i$ het geluidrapport van de BEC toegevo.egd, op.gesteld door Cauberg~ 
Huygen 
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Figuut~:.4 Qverii~t:-rekenril~) met sitUering·p.luidJfto~ d~l IIi 
FiguIlIS~S <lvc:¢4t ~mm~clmet,$tocriDg gduidbEQnn~ dcellV 
FiguurS~6 '9:v.erzic:bt-rekenmo~1 met. situe'ringgeluidbronn~) 'deel V. 
Figuur 'S ~7 Ovemicbtl'clammodcl<met--situc:riDg~uidbroDDCD, buIkwagen 
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Bijlagc XI IDvocigcgevens rekenmodcllBDglijdgmllddclde beoonlclinpiveaus 
LAI',LT, variant [ 

Bijlagc XU 1tckaImIultatcn lang)l}~gemiddelac bcoonlelinpniveiUs r.,.,,1.T. vari'lDl I: 
Dec) T: rdccoresultatcn inclusief'3~ verbnndings1ijD 
Deelll: rd<...".,.wtatcn excJusicf 3< vCrlmmdin If n . .... . 8" ~ 

Bijlage XIlT ReIc=ulllltcn indin:ctc hinder 
Bij\ag~JQV Rda:m!:sullatcn variant I na Cxtnl ~clcn 



1. LeesWijzer 

Ch ~cr~GEN, 
ZOO3.2034-SIl7.H.lOO4 ' 

Dc nu voodiggeride akOeStiSChc rapportagc Y'oQDt = ondenleCl vaJi.het.MER. 
W(;r }.et .eatiserq) van een Biofi1~e1Q:riciteitscedtmle(kortWe8 BEC). De 
opbou:w-vm de ~ is 'Zodaoig dat dczc: aans~ opde' ov~ o~lcn 
van heUdBR.'OO betdl:cnt o~a. d8tper hoofdstuJc een variant .wtbet MER wonlt 
bescbteven. Na een beschrijyiQg Van de van ~~ zijndc ~Jogie 
(hopfdStuk 2), ~ .inlciding. (Jiodfdstuk j) en onlschrijviDg van ae situitie .fer 

PIaatse (boo~4) wonitm hoofdsu.Ik 5< ~ ~~~dc lei) 
aanzi~ v8n geJuid b~en ¥OOTTw~e. Hooi4StUk6 ~de tefen:otii. 
'Sitqatic o{de ~_e :waarmec'de ovenge varian,tmwordcu vergelekcn. Vo1geos 
de ~chtlijnen uif'het MER betreft dit ~ bestaande Si~:/v:,m v~~d,ins:riP" 
stallatie (~.vl) in£lusid de'voorgenomen uitbrei<ting'VaD.:een,dCrde verbranditags.. 
Jijn. DeZc ,situatic is ,bes<;iImvcn in een andere ~ '(~e 'onscak~ rapport 
met ~erk 2002 .. 24694 cLd. 14 m,ei 2(03). Hoofdstok 7 ~J"'ft deaki),csti
$¢he getolgen :vanhct VOOIm;me.n (voor.genomc:n altematief) "Om een BBC te' 
realiseren. HoofdStuk8bescbfijftde akOestische ,gcvolgen hldien tot een BJldCre· 
uitvoeringsvariantwomt avergegaan. H~ 9 .~ ~S2menv~tting 

waamnic effecten van de vCrsc.hillcnd.cc ondcrzoclite varianten akoesti$ch wo~ 
velgeleken. 

-6-
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Ot ¢.ADlI.G,;~EN 
ZQo3.2Ol40-~17~n;2004 

"2. Verklarende w«8)r;delllijlt 

In ~nippoiU.gc wordenmvene tcc~;~ gelJ'nJikt. Dt;. veelvooJiro
mc:nde'iennmologie wonitmL\,()~ kOluoegeIiche ' 

. " . '" . 

. ~oDtour 

~aarde~ot 
pUfdbd .. ~ 

lljader dic:~ 'tctl ~18e VBII "actiin~ diC-"etA 
.~ ~ ~b_ qf- ~"~~ CD 

'waarvatl do:broa.binDe:adCiudcblings~ligt 

.Hct c:ocr:getisch gcaUdcfelde wade. ~ Qi~s 
~ ~iDdc"J<>opvan«n:~pcripd¢;~ 
gduid. 

-.De hoogD vm clc vo1gcode ·anc waarden \1P'I bet 
'equivaletlte- gehiidniveau ofbct. Jangtijapwddel4. beoor-
detmgsniveau: . , 
1. de Wiwdc over 'de periOde·<YU)1),.19.00 uur (dagpcrl-
~); . 

2~ de " Inet"~ 'dB(A) w:moogdc ,W!Wdc -over de pcriode 
19;oo.~.OO·~~~>: " 

3. de.met 10 dB(A} ~" Waarilc:overdc periode 
2.3~.OO~·(mcl1~j. 

Ret "§iDCIbl of b~ ~ ~YCaU, 
~g;ldc 'doar 4tJEC Q:r zQ:o "~ide~ 
gc~ .. ' 

Wet :-"':D"':~~"""'" ............. - ' • . ~_ •. _ ~ .... ~~~veau 'VI1I1 c=l 
'de:nibioc}ctige mopopoaI. pgea iu &t"ciCDIrum vane 
wmblij~ ~ die in de~;rk'"bt4tg ~ bcJ ___ 
iiepunt&irffik"~l~\~ de ~ 
lijJce:,~ 



C1t <:AD8~~truYGEN: 
'2003~4-5111~,tL2004 

Inhet beatmJrninpplan ~de ZUllI: .~ ~" 
poucenl ~iq,~ de vluidhe~" 
sea .gevoJgt VlID lie! . iudus1JiCtcrrcin Diet mcer dan, 
:SO dB(A) mag.bccbgcn. 

~ die. vmwege deOlD\'aDg - of de 
bemJ.~ iDgevolge dt,Wet. gchaidhmaer 
.zooeplicbligzijo. ; -

lid '~Jcluidniveau. dattijdeDs ceo .. ~ 
.~ 'QDder JDe'tel»p'''.lA1aadij1lcden Op em 
~ .. lA.. Iaat8 CD ~ Wordt,·",, __ ld, 
~p , ~ -~ 

Ben bcdrijfs~ die ~al 12~< .~pc,r jut 
,~ "" '. 

·YPJt GI,...1ni"n~n ih~ .... ......0 .... 1 tn-lt ...... niI .... · did' 
~-dco~ '-Y-~~dt~:··~~· -

,. .~·· · !PSC ' , ' . .', ~ 

Hd '~Veau. :~. 9~ yao dC , tijd ovqbn;dcn ~ - . . .' 

·1!at·~~de·geJqia~~~ 9*&~ 
~ ,~ ~.~ ~ geGotri
gecr4 

Dc ~~~;~ hit iiIveQ ~ - of11etOlDU" 
......... 6;0; <' 411-95% -n.D. dC: ..•• d 1)~s-;L... wOrdc if --n_o .. . ', ,q), ' .,~-~ \""9r 
um;au). <Qt,~~~ui~ gduidDivcau ~ ~ wigvc;r-
~c:r~ to dti. 

Ret bcbdt hic:r ~ b¢rij~ diiC.iu: de 1JlIIQmale 
sehDdbe~ reso.ltem .~ 4~ ~ _ t~ IQW Gp 
jaQbui&bD~ 

Dc: ~ ~ dc.~1uidnivc:ws ~" dc ~, 
ve .. UUDiI~ ·.dic:oen~'wonleo ~ 
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Ch CAtJJa!k~~ 
2Qo333, .... ,5117.11.2Ot:M 

A viTwente-B.V. heeft hct VOomemen DIJl op loorfe temujn de 'huidigc 'imiclifi:n.g 
op, de locatie BocIdershoek te Enscbede ~ ~ BOlderShoeiweg 51 fe, 
Hengelp op Mt-beanjVentcaein Twen~ pit ~ 'bre)~ met -CCD. Bibmassa
elck1riciteitscentraJe (vom:taan'tc nocmcn ·8BC). Voor em dea:gelijJce uilbrcimng 
met de venvaChte vt:lW.~teil is de. ~~.~ hct.~tell~ Van 
eco miliClL cffect -,rapport (MER) van toepassing. Bet VQOrligge.nde ~h. 
oJ1derzoek .vDantecobe4m.grij~ QndCIde.c1 v~ ~ milieu effect'~D!1'-, 

In. de rdppGltage ·wotdt o~~cid gCllla~ tussen ~ refcreDtiesito.atie ~fs
si1uatie l0B4 + .deIdC :verbra:Qdingslijl1)~ de toekomstige31>edrijfsSituatie inc~f 
de:. biomassa-e~ekbiciteitscc$alc CD. de -altematiev.cn zoals besclm:vcn in ·het 
MER in zo~ d.c:Zc ·vanuit akoesliscb"oogpum als '~rpdmqF ~oa:cIcil 
bescbouwd. 

V:oor devoorgeIl()IDCO. uitbreiding·lS eenprognOSe .~ :d~:gCluidClJlisSic Qpg~d 
up 'baSis van tecbnische 8"egevens elnncef1'esu1~ ~jJ vetgeJijkbare instanaties •. 
Ret dOd van het progooseonder.zock is om· inzis;bt te geven ~ de ~ y~~~ 
gcluiiirnmissie ~ gevoJge-,yan -de.-gebele vcrbqmdin~c.(AVlfimc1usicf 
de 'BECco -de daarbij ~c}8divitCiten op.bet ~fst.errein van Av,iTw. 
mar baar dircete 'omgeviDg~ 

Ala basil VOOI de· be:reketungenis gCbrulk gcmaakt ,van hel ~ .b<$faandc 
~enmodel vpor het gchcl.c industri~~JL Door middel ~ overdi:aclhtSbfJte1ce
nlngen ziJn voor de vefscbillrme vaBantcn-.de -geluicbilvealJ:$ 'op-dc "V.~ 

;pWi~~ bcpaa1d. 

Het onderme1c is llitgevocrd C9nfoun de ~regels oit de ~BaDdlcim. mden en 
rekCn~industrieJ~' (BMRI-1999). . · " 

In dev.omti~de.~ '9(prden de .uitgsn~_~~ en ~i~4$mgen van¥ 
akocstiseh·.on4r.rzoek. beschreVen. .. 

-9'-



4. Situering en hedrijfsbeschrijving 

4.1. Situeringimidlting: 

CIt QtJlU!IlG-liQYGHN 

·200~3+S~J7:l1.2004 

De iDri~is gelep.aan de Qude R~lo~ Dijk te<F..oschede:met aIs post .. 
adresBo1dersboekweg 51 te Hengelcr Op bet ~eerde ~ TlVtmfe.. 
kJnsUd . :Het deel waar ~ A Vi geSituceld is. wonit 'Bodd(1J'ShOClk,genocmd cn.1igt 
op,bCl ~jk deel y~ hef~~mn. D~w~van de.den ·~ 
zowcl pinneo a1&·buitcn ac .~dzonege1egen.De'nienweinstaJJatie iSvomzH:n 
Op llet;zu.idwestelijk'deel Varilietilut~strieteiTeiD. 

In figuur 1 wordt de:situ~:van de inricbting ,~,_ mdustJi~ we$gcgc>
Yen.. in 'figOuc .2.:1 is CCD ovemcbt ~en'~ lid ~j~rn me(~ 
aaageg~en de 'grenZen van~de n,u te ~hobwen inrithling. Figuur 2.2 -gee8: ecn 
ovetzicht van de m()gc1ijlteopstCUiQgvan dellac. 

4.2. BeclrijtS.beseJJrijviDg 

In 4e huidi~ sUuatic wOldt bj. de 'inric~g.huisbo~elijk·,t:n :bedrijfsafval uit 
NooldoOstNedcrlaDd vedmmd. .D(Hiu:is;~~g ~ nit~ &,tOte bedrljislW, ten 
slakkenverwerlringsgebouw. :eeD kaQtOorgeboUw en eeil opslft.g .~~sen. 
SuiteD. de hal ziP. de transpo~egingeri, dd actiWtcitcn. vail de ;,shovelg· en 
dwnpers.en de oo.nckosomriit als belirlgtijbt~ gcloi~en :,in ," "mctken. ~De, 
aanvoer van bet 1C vcrbrande.n mtltcrlaa1 Vindtonder.mdere'p~met<behtilp.van 
·¢oBtain$ ·en via h~geDs. ~ grote bedrijDh8i ~~ ~t ~ l~ 
(Receptibn.: Area), :de vuilburikers (WastC Bmiker). bet 1retdhuis. (Boiler House). 
de roo~~niging.,{aueGa.s Tt.eatment); · d!,::tud;~. 'crUJtiin~: ~o~) C!I de 
rotorscbwmimte (as). 

De.oontain~sselpIaa"is :(cw.o beboort.,niet tot d~ mnchtiifg~31' 4c·4Vl el\ is 
als zodaoig fu· de V~J.1t :yap. ~ afv81v~er~n~f BoeJdershoek 
opgs:nomen. De:gelwdeuliBsi~ ~ie vanai'dit ~1 onlst3a~ :is ·h\:de·,1llrvo'orl.i~de 
TappQrtagc? niet bcsthouwd. Dil ',geldt ~~ = aanzicn van de.1raDspQItbewegiB
~ In hCt a\oestisdle ·rekellJ!lOdel zijJ;l all~ de traoSportbewegjn~ o~· het 
terrein van.de AVI en (Ie BECbeschouwd. &t transport tussen- .dc.we~en 
de iDrichfing AviTwente is ondcJ:dccl vm c1c 'inrichting ~vc;fWerJcinpbtmijf 
BoeldClShock,':van moodc:rbedrijfTWeacc B.Y.. Dc ceDtainerJ.i:w~rilen:J1iei bdmIP 
vail ·vradlt.wagens.naar .de v~~Fsta1latie vcrvoerd. Zowel dc''-sc1milbij
drage .ten gevolge YaD de ~rten Van ettnaar'.,rWcpgb{ug:~de gefui~ 
sie die 1)n!staattcn.gCVQIgc .~ acti,Vite,itmnJp tie eonttrinerwissclp1aats bebOren 
tot het aTvalverweridngSbcdrijfBoel4erSh9dc\~Cli~,.~ de,geluidyob~en 
uit de vwgmmjp~ van dit.bedrijfte voIdoea 
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2OQ3'.20WSl17.1t.lQ04 . .". , 

s. UUgangspunten 

5.1. RapPotteaea "~geD 

Voorhetondermekis gebruik: gemaaktV8Il de volgCDde 'onde:J:zoebgegevens: 
.,.. &J~Chr!fiM VDJ~de ~g. ~erlcEAfI'12(JQ1I3SjO d.tJ. .2 

-september ZlJ03: 
- Yoontel 'luidVoorsc1in'#en ' ~e n.·..;.;~iIJ verbond met ,ettli3atie .. . ' ge . ,,..'. p ,< ." 1J"'Ti:' .. ~. .. .. .. . '. . .. . ,. . 

cknleWlnmnulmpijn; 
- AlcOeStis,m ~nder;Zoek ,be.ho;~lideJiij M.E.1t WoT eendqrie ~~gslijii 

op ,her. terrein -:van.. Twence A[vaJverw£r:/cing teHengelo.. met kenmerk 
~OO2.~~~9.:4 d:f1. 14, ~'2Q03; 

- Stcutnolilie B;o11lLlSSa-:e1elt1riiiteiJscentrale nvence · B':P. .met kenmerk 
jQljl:~9:-:pstfPEOJ..l J J7 ild. .~ 2(J(H; 

-TeTcenu,geIJJ!#KodastmJe Iroarum WJn· dewlclttingen de dtrecleomgeving; 
- ScJrel8et1JJpatelli".gllEC; .. 
- Gevt1erd offe1'ieg mel de (Jpdrac1ugeVi!r; 
- lhueau-Bi'Wl!ingscijfers., ." 

5.2. No~a 

~ de- toetsing van ·de mogctijkc gcluidbindq-~cgc 'de 'voorgetlomen activi
tciten bi:nqen,·een inrieb,tin8 w~ ~eree*.st o~id gcp1a~ lUS$CD dirCcte 
en indireme geiuidbinder; 'Blj dircctc.,geluidlrlnder of 'defgeluidbijdrage vmiwege 
·acti\'iteiten, inst.allaties e!)werlc?aambe4~ hinneD de ~ yan de ~~htiQg 
wordt .oudmehciagemukt tussen het langtijdgemiddelde bedotdQ1mgsntveau 
LAr.LT .~ hettnaJCimale<ge1Wdniycau.;L,.... Bet ~ustrietqr$. ~ yan~.·gClltDd
zone alS'bedocJd in de W~,geluidliiitdCl[ .voomca Dit~e1ekenl ~. t~ pl~ van' 
de. geluidzonc het lan~j4gemiddelde beoot:d~lingsniv.eau :vanwcgc ani: bedri~Ql 

dit iQ.du$trietmcih.niei.Du:er bedia ' en dan ·,sO.dB(A): ffdtim .de:.c1agpeiio-op ,_. ~. ' ~ g . '.. !J " . 
de. 45 dB(A) tijdens de avondperiode en 40 dB(A) .fijdens. de nachtpcriode. De 
toctsiim·oft1~ aaug~&tlc .geJui~tc ·y.oor ecn ·. ~~cdnri~Jing: binnen dit 
industrletenein ''1npasbaar''.Ubinnen de -gn:nswa&rde-van 50 dB(A) etinaaJ.waarde 
wonij uitgevoerd door de~n~bebecraer, in.~.~$~yal .~.gCDlccmC"H~gelo. 

N-.voigepd worden de vigeren4e ~~bespn;;1ce;n(ditectc :gcluidbiDder) 
en de: te bau.tCnm ~ voor ~cbtingsgebo)idCll ~: (~e 
.geluidhindcr). 

S~.l. Vigerendegten,swaardeo ~(directe geluidbinderj In. }.fi1i~~;uit20031.afgcgr;v. dOor de pJ:O~e ~erijssel op-2 
~ .. ·2003;kemuelk ·mdTl200~JlS30) zijll ,~Ycrbonck:n 
81JIl .de o~ ~geluicJiUveaus ~ .. betbedrijf'jn de omaeviJJ,g"'~ bet 
~r . . 
,""~ • .p. 
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C1z 0UJBE]lG-~ 
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Bij dcprovinciebestaat het vOOOlem~ deze aan'1epassen aaD.iOe ~e 7J)3)s 

olilBChrCVcn in het MER voor een dcrdc 'v~lijia onder UV:o()l;.g~meD 
situatie na ~", 10 de ,~11 tn 2. zijn<de vom di1 ondemlek reJevante 
gclui~oorscbriftCn wc:.erg~c::n -zQ~el waf~ Yigereoac-vermmnmg bCucttF8ls 
de vooy.genomenwjjzigi~g.. Daarbii gecft label 1 de grenswa.arden V-OOr bet 
1"'ftM;'d CmiddadC:'~fdclin . ' - . -en tabel 2;de ' . aarden . oar hct ~.y g ~ gsmveau .. ' " . • ~. . Vi . 
maximalc·geluicbUveao. Voor beide geiuldvoorwaarden gc1dt dat een hcoOrdo
liqpogte van..~ met¢r mOct worden,gehan~ In·fiet;l'oOtste\ van.gehDdvoor
'schriftc:n vboT de ~ verbrandingstijn is, spnike ~ N.!ee-~bj11'cnde,.geluid
.grenswaardc:n die a'thankcJijk van-.de Ultcindelijkc vari~tk~ in .werking 1I'C&:n. 
ifefbetreft hter .. ru; 4to~~g~f situ~ na ~.~de ~eJen·"·:eD Y~8nt 
m: lOO9.4·waontelovering,CfI aanvuD~demaatregelen. Vi)Ql' het'realiBcnn vande 
BEC' ell ·de .~ q; 'dic~'Uit"(ocrio~t van de d~~ lliju ~~~d eli.e' 
rcsultcert indc boogste -geluidbijclragC' op de zonegrens· en we1 .~e1c in"de 
~. limner:s ;is @. ·B~ inpas~ ~eniclg houd~ m~ ,dCZe ~oe. 
~ vaadc.derde lijn"dan,u .. ditook hct gcVa1 bij ac auderc,uitvdCrin~va
riab1. Uit ~cn vetgelijking-"Van de :gelti(dgrensw~ 'v~ ~~:~vGO~cn _blijkt 
dat dit htt ~va1 is pij' 4e "toekom.sug~S:ituatic D;J.; .aanvu11c:ndC:Z''lIl8ahe&~1en'' 
In de gcJuidvoorscluiflen ziln l~. p1lllbm '~ 'wuJ'® . g~lni;n,il'h~ge 
bctdccnd ~ gCioctst diem te -worden (ije :vexgwmingsplJllten)' , D~j is; $pI31ce 
v;m 7 c;ontrolqmntencndrie punten met omschrijvmg ~~ ... :van. de '7 
eOntrolqJunten zijnertw~ (~enP,unLalS en -219) ter hoo~e v~· de'.huidijC 
%Cnegrea'S'gelept. 

Tabell: langtijdgeniid6eldcf beootdelih'gsiiWe8ps .ill dB.(A)(.i¢ vergun-
~~t . . 

YS~ 

147. 
1-55. 

217, 3-

219.controlC!DlJl1t'3 · 

:0.-.' Ay.ood NIdat 
07-..19.01 uur 19.eo;.'23.li'O DIU" ~7.G~hur 

:J6 cas 
341!3S 

. ?.i '. • 

;:ul~), 
neii.c1e:· , ' . 

"15!f!6) 

17(22) 

:3'102) 
27(28} 

33 (33. 

De controlcpunten Z 3. 4~ 6 CD l 'zijn rekcopuntcn incie'diIecte omgevingvan de 
inri¢bting. 'f)e tontWJepunk:n 1 CD S lip net~ ~~ l4.S,~ 141 en U~,. 
hoogte vande:zoDCgralS. 
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Dit ~ dat het b~jf~p~c van de ZonegreDS: wlgens de.yoorgcnolncm. 
aanpassing van de voomch:r:ifteo na ·realisatic ~ ~. derde ~gs1ijn 
maximaaJ 42 dB(A) etmaalWaardc mag. veroorzaken (tabel 1; rckeop1lDt 145: 
naclltp'eriode + i.o dB(A». DJtbetekent oo1c dsHJc hij~ge 8 dBJA) lagC#T is-dm 
-de voor bet gehele ind~n geresenrecrdc gelwClbc1astiQg.. 

-1~-



'(abc12: 

Va"£UDDio&:spuat 

14S. 'Ib' 

1.41. 
155. 

21S. oontro~ 1 
216. '2 
217. J' 
218'';eoolrO~'4 
219': "'" 5 

CIt CAUBl!R~llUYGUN 
~.203+SIl7~ll.21lO4 

DII& . A"nHi'd: Na£bt 
07.o0·t9.o0 Qur' 19.GO'~ uw 13.00-07.00 uar 

'"7"_.L • .' 

47(4~) 

40(36) 
4S(40} " 

dl.otr9 
40'(40) 
49.- 46) 
4.5 40) 
40 351 
41 (40) 
40(371 
45(52), 

'47'{A9) 
;4(H151 

40.(4Q)· 
4{46) 
.45 (38) 
40(35) 
~li40} 

45(52) 

40,(93). 

4035) 
40 [35) 
40 [3'5) 
.40{3S) 
4O(3S) 

M):(35) 

Qit 'bovCDS~ tabeJ. blijkt dat de maximale tcJuidriiveaus' gel den 'm:p~,aatse 'van 
cen groat aantal comroleplDlten. Dc b<=Po.nlClfug van de ~c ge.IUldriiVeaU8 
of pidwriaaiiii,moot 'vol~ ~ Hiiidreikifjg ~eu.'WcW:.eu, Y;""¥maingv..ene
niBg (1998) PlaatS te ~'n4,en. Deze. scbrij1\ voor"dat de ~ale .gelWdniveaus: 
bcOOrdeeltdicmen tt'Worden tc:r p~:yan £eluidpoeli~-bestcniminmm .CJl dat 
het opJiemen vangrenSWaarden van lIlini,Ict- dan S.o ~(.6) 'in de dagpClio&; 
45 dBfA) in de avondpcriodc en 40 dB(Aj in-dc ~ode niet zin,val w.0i'4L 
FlCbt daar de van nature aallwerzige Jeliiidc:u at in hog~ tnaximale geluidni
veansresulterenen'als zodanig·ook Diet. aJs hiriderliJlcwordcn .besGh.O!lWd. 

Bij iederc vergwm.ingprocedUrc wenl door de' zonebeheerdel'--te 'Worden nagegaan 
of de aaDgevJUgde geluidiuimtc ~>is biQncn ~e YQ!)T het &ehcle indu
·sttieten:ein gereservccrdc' geluidruimte. De tDetsiog, in deze I3Ppo~ heeft 
.a1Jeen plaalsgcvonden, ~ de voo~cl,c!c ni~uwc,gtc:n;SW~ \100)\ de &ituane 
na milisa~e van de deme vCIbranaingslijn .bij de A VI ,eo na Uifv.o.~ van de 
vootgCStclde IIlB$'egelm. Hietbij ~ wo~' opgema{ct 'd,a1 d¢ ooygenomen' 
uitbreiding (BEC) op zeec 1corte afstaod -vail de Jmidig~ v~~~ 18 
gel~ 'in 'VCJho~g tot de 'ovcrj'p; bc:staan~ ~~"van de.AYl. Door de 
korte ~ 2Ullm deelinstaIlati'e&' van de ~EC in be1aJ;lgd.P.cc mat~- de tOtaie 
gduiabij~ Ier plaatse van dcze ~ergunningspunte .gam tJePa:(an..ook na ~et 
~o~c.n··van de: laatste stand dr#' teehnick. ,00 ~k '~'een ov~ri} 
dlog van d,e{Fluidvoorwaarden op de,controlepimten dan ook onveimijifeHjti.zaI 
zijIL Dc BEe 'wordt e«;bter gerCalisecrd op een dec1 VBD;het' iDdllstrietcacin·'\Vaa[ 
vO()Jbeen 'geeD ge1uidptoducerende aetivi~·p~v0h4eD. Bij :~"behet:( van 
een: industri~ wor'dt~dtuimte ~ am ;dlein,gevuldcmaar--ook. 
braakljggea.detemiDdelC1LnoOr.7p~ diell14e-.~o~ ~ ~ 
groot deze ;geluidruimtebedraagt enef een vcrmirning--van 'de voomc1u:iffen tot a~ 
mogclijkhedc:IJ. bchoott. 

-14-
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29Q3.1034-5111~l:1.2DQ4 

De nu voorliggcodc rapportagc '~s ;primair '~Id -ats '~ waarin 
de verscbillende uitvoering$Varlanten \vat geluid ~ m~ c1b.ar wpriJeo 
v~~ Ditis,in de:nrp~ge vc:r:werld door per"Variant;tfl~cms 'ecn toetSing 
,~~.voeren aan de referentieSi~e ~-@.:~~~i~ng van dci ,~ 
Jijn inclo$efmaatregelcn. Uit~ wordtbij dc·bescbouwde<varlanten.de JaalBte 
stand.dcrtec~ek fl\AtY. ast en _ .. ~1"" V(JlftcQshctalara .. · - . • ' . .. II",,", -6ep _ -..-..... ~ . . ~ , , . . ,.~ 

yoor de toetsin8 ;n 'hefJc.a4er v~ VcrgwmingVerlCDing'is.ai!=n vain ~g·of ~ 
aan te~VtagCIlnicuwe ·situa1ic na toGpaSsing.van a~ oot iqpllSDaat.iS-.1)inn:en;4c 
VOOl' het 'ge~ ~~.$ereser:veerde,~luidruimte.v~ 50' dB(.4-) ctmaal-
waartje. Deze.1oets'W.ordt dOOr de zonebt:heerder uitFoerd. . 

5.2.3. GdlanieetdC ~',vOor iitticbQngs~cn~ 

De·mrlchtjog·is ,gclegen op c:cn ind~~ ,dat volgens'"de Wet geJuidhindcr 
van eei:t geluidzone is voor-4 en. 0p grond''Yanjutisp@d¢tic ;~ de :g~~uidl?ij
drage vanwege het vcdcocr 'van en naar een imichting gelcgen QP een.geZooc:eM 
indus1rietcuein -ter plaatse V3i'1 woningen met PO. ~ wo~cp aan il~-str=f
waamen'2oals gefonnulccrd in de C'ttculaite,Jildir~ctc(frUmer.. 'Op:mond ,lUervan 
is de ~dIagc varJ;wege he! Vc:rK~-van '~n 'naar.~etiiui~~~ in ~o~~ dan 
OQk nietliadtt,bescbouwd. 

S.3~ ~·(aJp_ .. ) 

Voor de ~kenjligen van~e gelaU1D.i~eaus op delekeopunten;s ,als _is;gebruik 
~V8IJ bt:t~erimod,eruit~ ,ak.~ ond~ bePotcndeblj I!~~ 
voor -CCD. d.erde vmbrandingsIijn' bli de AVJ.'.(kcmneik 2002..24694 d.d. ,J 4 mer 
2003). Vervo~ is vPor hef inZiCh~1i~~ .~jlct'Cff~' 'f8l1 bet, VOOllW

men ctit rekeDrnOde1tlP enkcle p11lltm gewijzigCl ',en zijn " _ " aantal 'brormen 
toegq,voegd (B.EC). Hc~fd~e ~I beSclujjft ~'~e dietQ.D~.tiDdlen 
uitvoeringsyariant I (liit hei1dBR.4e;nic :verbtandiiigslijli)w:oror-1iitgevomd. 

~ bcIu.ilp ~ bet comp~terP~ GClOno~ V~~ ,,?~93 ZDD tn~ :¥ 
rekemnodeJ 'overdraGb~ uitgc.woerd ,.naardc :~g¢elde,: immjssi~ 
pun~J)c ligging ~dc irinni~qHiD~ wordt in 'figlJur 4 w:~~ . 

-- ".......-- ... .io .. 
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6~ Referen1iesituatie (JJestaaQd + d~rde verbrandingslijn) 

6.1. AIg~eeD 

Als n:fcn:ntiesituaUe geldl dC! bedriJDsituatie .. 2tl64 zoa1s ~breven in het 
8koestt"sCh ondtrzoek ~.,bij her M.E:R. voor e,en;denie.:V'erbrandingsJijn 
op.bet ~-van Twenc:e AfvaIYcnveriing'tc Hengelo met keoowrk2002.24694 
d.ei. '14 mei 2003 {Omb~H~g~ lU. B~V~. Dc vet:gunn:ingaan~ VooT .~ 
dcrde ijjn worden alleen :d,e, vOQIgeIlomen activiteit CD' de 'variant m nadcr bo
sCb.onyld. ·lIic;rin is:DOKgp de6aitieve k:cU1,.e,gc:maak$ ~,~:tOfercntiesjluatie 
voor de nu voortis8endc MER uitsluitend de -voor&~dmcn ,aetivite~ mclpsief. 
maatrcgeJen w~ besclto.u~d .~ dczc variant in de hoogsre- , gClui~ijdrage 
resultec:rt (bepalend voor~e binnen zoDegrcns voor .~Stfgelontwik
ke]in~ ~aJs BEG). 

·6.l~ RepresenbtieVe ~jfssjtp~ 

Et' wQrdt:~ ~de 24~uut per·dagg~Cdq. DiJ, ~c$'ent Yoor,'eerigm.Qt 
dee! V4JD . degeluiCibronnen c1icsamc:nhangen met de gchliduitstrnling door de 
gevek van dctgebouWeneen bedrij~ v. 100 %, VoG! towel de 
dair-~dc avond- a1s de n.achtperiode: Ue 1ran~eglogen, vinden Plaafs in de 
periode ZQals ~g~ in tabel 3. Navolgc::nd wordt een totaal averzicht 
gegevenvan de bedrijfstijden,vande vm;cbillende~bedrij~len~ 

ovemCbt bedrijfstijdcrI in un::n vanq,e ~4iyc=tsc ~j~cn 
'cndc~~'transpo~~ 

Omsehrijvblg oudmled+ acCiWie.itell D~e A.'~:o~eriade ~.~~ 
0,"19:00 or 19.0043..00 UlIJ' . 13.00#1.00'uar 

~'Arca(RA) I~ .. 0'.4 O~8" 
Wa&CcBUDb:r (WB) 12 4 J8 
Bcrikr Boise (D~ ~2 ~ 8 
Flue 9aa. Tu:almCDt (P<iT) 12 4 S 
1'uibiDe HOUIC.(i'H) 12 "4 8 
~IArea{~ · 12 4$ '3 
Watcr~{WT) ' 12 -4 g 

'~T~·(sn 10 ,0 0 
1:'. trafo etc. 12 . '* B , 

.AanYoCr afVal uarfmiita' 2mti 0 0 
Amvo;cr 

r 

I'fc.n 2·1 2*1 0 
AiVof:r'·bodCmasSCD vmuilo DIW' opslaa 2'51 0 0 
Af¥ocr bodcmauc:n van 'opsJu '2*84 2·21 ~ 
AftIot:r vlic:gas 2-5 '0 0 
A.fvot:r mCtaJcn ~.2' 0 0 
Afvoerslib 2-IO :2-l0 0 
MvoetuiUeD 2~' - 0 0 

-l6-



• 

2003:.20345/1:'1.1 UOO4 
...... ' --.~. y 

Dt;ge~tidl!!"is'ic in~.dml WOJ'iit voomamdiJkbepuld dOOrdc ~ ~ 
de ~CI' opgcsttJde sba!CSdcr. In.de ayoaii. CJlllllcll~ is bd gclWdniveau in·deze,hal: 
10 dB(A)"lagt:t. Djt ,ja;4l JIet,~ in dc:~chij~ ~atOQb:etd. 
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~diverseTijrou~ zijnwectgcgevenin~ 3~I t9~ en~et~.4. 

Bij bet s1~cndepot is' ~dUmperv .. hettype Volvo A2S:'C w~.' Dcze 
damper veniehtmaximaal ,pdurmde . 8 Ultt uiWuitcDd :in" d.e dagperiode~
zaamheden ,in ··het @pot. TeVens ism bet depot een shov~l en eensbmfder 
gedUrendcdeze]fdc tiJdwCrblmn. . . 

In tal>cl '4 is: c:ql ovem~htJopgenomen v~·~ ~en ·van en naar 
AviTwente v.anafoolwgang v.an dcjmichting ~At\talverwedcings:&edrijt&eldem .. 
~'van l.\y~ B.V. tOt aan ~ paort van.:t\yiTw~. 

Tabel4: 

OlDldlri~wI.D& oader:ded +.-ac.rmtcitm '01~G1lr A'V9~C 
19.0Q.;;23:J)lJ!uar 

Nad:l~ode 
"u..,:r.® aur 

AanvoetaivJU 2~ 9 0" 
.4anYOCI" bnIQrODdStoffi:n ·2·] 2-1 () 

AfvocrOOd~ t'84 2~t 0 
Afvo~ Ylicgu 2-5 0 0 
.AfuOtt molaleD '''2 :0 A 

y 

.Afv0Cl" -slib l~ 2~t 0 
AiVorz.~ 2q () 0 
T6taal 2il91 2X23· 0-

" 

.L'.1.. " ,&,. ,&.d ..... · .. ·_d· "'_...:~~ .. 4: .. v ~~ .. e~~~~ 

Ovcreenkomstig de Haudtei1dJ;Jg JildDstticlawaai en V«gt~~erlmimg -wordeo 
sit\Ulliesdic niindcr d~ 12 iIiaa1 op jambasis 1rurinen optIec1/!Q: '~ ~jkcnd of 
mcidenteei bescbouwd. Voor. de.ondcdJ.avige"inricbting,geldt weJis:waar voor eCn 
"88Dtal ~es'een Dcperi(te iJri.el op jaarbasis docll dez~ ioom~ welmcerdim 
12 maal "p jaalbasis \root en Zijn Onder 'de TepTCSelltafieve, 'b~ be;
scl1ouwd. Dil betckent da~ 'seen ".~ is van eCIl incidmtele · of '8fwij~dt 
bedriJ&situati~. . 

6~.l'dllbige.u :ea JaagfrtqaellC g~lIid 

Binnen de inricbting zijn eokde im:taUaties opgeste14 dic"mogelijk ,mltingen ·of 
1aag JieqUerrt gcblid prOduceren. Bet betMft hit;! "·erikc1e .iI$ltati~ ~yan: de 
slakbewerldng, de tril~ nabij dc, ovens en destoomturb.inc... Deze 
installaties 'zijn allen ~g ill Cal gebou'W opges.:tcld dat geensigniticatttc; 
ovcidracht plaalsvindt tusseit .deze insUJllliies ep h£q~ebo.uW.& ,afSland tUssen 
~ inrich~g "ez:a ·.de woningen ~cdmagt mF dan 500 meter1,Odat gesteld' kan 
worden dat tcr plbatsc v:an geluid£evpe1igc '~ingen bw~ hetiildJlStrieter
reingeen sprakezal :zijn van hinder V1IIlW~ triUingeD. of~Jicqucnl geluid. 
Tal aanzlc:n WIl t;ri1Iingeo ~o,:dt met 11indd dCf·~~g volgc,ns de SB~ 
richtlijnen gebantccrd. 

-18-
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65 ~estische gegeveJU 

65.1. Oehanteerde mcct- en rcbmnethod.Cn 

De ,geluidve'rmogc:nniveaus van de "geluidb~ :(ijn pep~d '~ de ~ van 
bcre~c;ningen. .Dc; -~geveDs voor dcze b~ zijiJ Ontl.~ aaJl jn bet 
veriei:len "errichttLgeluidmet.iJJgen. ter ptaa.ts~ ·tmlof,gt}ui~cn aaD'VcrgeUjk
bare ~~ ~ materi.aalg~pens. TCIl..~en Yin pc.m:hct: vetleden.~ 
~ !!~Jui~crer:~ .~s ~~.l .~~ 11~ MJ~li'~~r. de .~e';vcd)Ian
dlngsliJ,O ZlJD blJ de mncbPng gecn WlJZlgmg~ d~rgeY,Oerd. DIt befeke.nt da1 
mer, wat betreft de ·uitwerking v.an de ~taien .won:lt verwczen naar -de 
rapJM?itage van 14 ~ei.2003. In bijlagc 'm.iij~ PC inv.9.cq;eg~CDS(gclUidbli;JDneD) 
vim.hetrdr.'enm.odelopgcnQDleu. 

Ui,,--J; '. . wide ~iMtallfitie3 . actiViiei#-' ",y-~gopges . .' .. ' " , " en . _.,. 
TabclS '~ CCD oVClZicht 'V8D. @ stati~naire gclJiidbroDnen~~ &:zein ,het 
rekenmodel zijn oP&enomeD. 

Brun La .Be.dl1l ... d ..... pt! eaua~ 
..... 1 . 

(dlI(4)) ~~ A.\'cUid l!fa~ 
,,_j}j)Oll . .19JJo:.2i.oou 23M-01J1h 

9$.i96 T ................ baDd iilakkcn 90 12 :4 O· 
102 SlUkea·iD.ailB 8.S 10 0 '0' 
103'. 'Trazaspqrt depot Fe ~70 85 . .8' 0 '.O! 
l04 ~ depot1lOD:-t:~. 9.S :S·· 0 0, 
lOS . "deno.t.Fc (HI() 95' 's; 0 0, 
1~2 . ScboolStcen .81 11 4 :8, 
Ila · :&ba:ust S)'StCm.sbtccfder. 8S S ~ 0 
113-f20 €cmdensoriipper-part '89-96 III .. ' ·8 
121~124 CoJldcDsorlower part , '89-91 12 .. 8 
125. ~lowq 19 12 .. 8 

. . .. t .-121$ <Su:am:duct wttiW 79 11' S . 
lZ4128 ~ 79 12 .. Jf 
ISO -. Sd~pa,rt~ 80 U .. ;a 
15'1 GasSiaJiao an U · 4 .1 
148-149 Tnfo ' 80 12 .. ,0 

0JitJet; 'L . "' ..... walI.exhi 
'111 ~bUIItwap 118 :Smm. 5 miD. 0 
B7 Losseu bUlk' 100 1 .,1 0, 
3:aS ~= d4 8 0 0 . " SSC'" 

~l-204S ·ur .. . . ; gr:vela 70-82 J:2- I 4 ,8 
ZQ46..20SS Ui dakcn 14-83 12 4 8 
':w56, Luch~ctoeldc CClII.dcmor '8i-96 12 -4 ,-
2~-2.063, 
201~2018 
2057-2060 :SUIian~ 79 12 4 8 
2fJ64..206S Tut~.dak 1S 12 4 '8 

-~6--207-S TUrbmcbil-mc& 75 12 4 8 
13.21 .. 62.79 JtA ' e ft east :'7~ -~ 

, 
4 .8 .. 
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<h (:AUllER.c;rBOY~~ 
'2003~~Sll'7.Jl.2Q04 

Wrijrllluur per :etmuJpe:rlode 
[uratl 

rdB(A)J Dat Aw.d Nuht' 
07~19.oo.r 1,.oo.23JiOQ 23~?.oou. 

1~]9 ST.#Vds. 73 12 4 -
290>32 S'J!"~cll ti 12 4 -
42,50,84 S'F.dak 8i):89 12 4 -
3O-S3 'S'rgeVc)s 11i.U 12 4 -
52 'WBroof ,Sit, 12- .. 8 
53 BH'IOOf ,'16, 12 4 8 
55 FGTTOOf4' 14 12 ,4 g 

95-96 , sIa~ 9() 12 4. 

U2 ~ 87 12 4 g. 
1~~~149. 'OUtn!t Win e:ma. 80 1:2 4 -: 

• . '" ", , .. . .~ . . 

Bij dc:,slakkenopslag wordl,~ 6 wckea'P,Cl"jaar een m9bi~l(} brekef van 
type'Stamas van de,:firiDa :qoW1Ginge?~ ne gelUidemis.si~ van q~ ~e is 
door Caliberg-Huygcn Rl13.V. ~de1s gelUidmctingen."elders (Weert) 'vastg&-
steht Ht;twtale ~ron\'e,mogen bedroegt14 dB(;A,)~ , , 

MdbiBJege!~ , 
Dc DlODiclc gcloidbronn~ (transpOrtbc:wcMeri) kUDflm) wOnbt oftderscbcidett 
inbronncmmet,een ~'9rmeer v~rijm~~~bmnnen ~~vastc:~jro~e. 

In tabe16 zijn dc'mobicle bromen met min ~fme~ vast,,"rijR>ut~\S8Dleugevaf &t 
:rijden van ~nenauto:s eo buSjcs ~OP he 'Y~',,,,o~'~~Qe$ti$Ch' niet 
relevant hescliouwaten:opzichte van bet rijdcn van- YIaCbtwagens,ovcrbct terrein. 
Deze tijroqle is de.;halv£ bij, de :bcmk~gcn met m~~ T~ ~.;n van 
label 6 dient::te 'worden opgemerb,dat een aamaI ,rijrOutes gedOeltelijit boiten de 
inrichtin~~ vall on deel van 4e ~~ ',wonlt uiet ,aJS onderdecl van 
~direcle' gelui~der ~houwd e.n "zijn detJ1Jl1v:c biutm ~oinvfug, ge1aten. 
,Dc, w~egbmggen zij!) Diet geleg.cn 1!~ dc;PiIJ.ZCU van ~ ihriCbting waarvoor 
de IvleR ,WOldt oPg~leJd. De ~h~4e vraplitwagen..met _otJai!' draai~' 
motqr is ·tiij de berekcniqaen van de directe ~dbClasting, d80 O()k nietmeege.. 
n~en (valtOIJdefy~g Afval~~~g~14~. 

Tabe16: 

Brea ~ ADtlllm Ptl'c dude 
IdB(k)J D..-

'0'7"oosU.oo 
A.'VUod , . .Nadi~ 

J9_J3AO (23""'.11) 
'RCe:a, I -TeJug; HtiD ITerug Reen" Tenig: 

" IUIIlVoer 

138-139 Afvllli ' mar·bm:iket 102' .l96 296 0 & 0 0 
3f4-3~ ~alVan'~~ 1~2' 1 I 1. ~, 0 0 . . . ..' ..,; .... 

EGTWCIl 
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ltwr 

C!h~:HQ'Y~ 
~3;~IJ~'S1t1.n.2004 

Auitanal· per, C. 
(dB(A») ,Bag, 'A~tDJl Nadat 

.'_1~.GO 19.00-13.00 l3.CJO..G7~OO 
lrOen ttelllg :Jl. ITerut Illaia TcruR 

IIfVDec 
32,1424 'Boc1emi:Ilsat WIl 'sflbih,; DUr 112 51 51 1'2 12 o· 

1,.1 .•. I. -" 

325· BodClJll- van-, ~' naar- 102 .:.'A ,34 :21 -21 0, 

334;;338 ~1P''en zOutI:D:vm 1uIJnel bij FGn 102. S S ·0, 0: '0., 
l .q ... 

aWmttme~btug~el, I 
, -
34Z-~6 ·MCta~ ",Sl~ Cl,St1iiar-. 101 2 2 Q 0 0: 
3-57:.361 ,SHb YmFGT JOuth-2 oaia::Weigl;$nJg t02 10 to -10 to '0 
370->375- GrittetJ VlIQ .FGT .~ 1 DUr· 102· 2 2 0 0: 0 ' 

weeabrug 

Dc';gemiddCldc:rij:melhcid OJ' hel ,bCdrijrsteqeb{~ l()km/ulir . .n~"div:~ 
·rijmu.tes zijil w~geven m figuJU:3.1: t1in· 3~~: 

, . , . . .... .' ~ 

T4lb&1: 

Bro. .~ lIaIrllflduarper ebnUIpeI'...,..(QarJ 

0 

'0 

D 

0 
'() 

:0 

1dB(~)1 ~ac " Awad ~ Naeil, 
·&7.oo."l9.GO aur 19.GOioaJ)o Bur ~3-.oo.o7.Ga;UlD' 

Hf, 
306 

aoS .! ·WCrl,]ocatK:s ~ bij -s' •.•. .. , ' . .1;l~ g 0 0 

1()8~11.0 :W~ .1hoVd 'o'· ",-,~. ,. i, ' .. .... ' 9 164 'S' 0 Cl 

Voor de berCkcning van het ma,lCimide:<geUidDiveaii woIdt.b:n.-geYoJge van on4:ler 
and<:re wissct_ rij5lij:len en hct_,~ptrekkeD op h~~gel~v~g~ ,un,de 
voertUigell.ecn tOc:sla,g Van +5 dS(A) 'in rekming.ge'bracbL ~t'woxdto.ok 
r.ekenmggehouden met bet alcocs:ti¢h :W~;larso1lliwtn.rigoaal dat.<Jptreedi tijc1£ns 
het.aclrteru:itlijdcn van eC:o 'Shovel enIof dumper (gelUUhicrm'pEenniv~ ~ 
115 dB(A»). Uit -geluidmetingcn tc Wcat is aebleken dat .bef,;st;orteo van slakkCn 
indc ~ van de brekerinstanati~.~, in~~ 'D!-9im aallmmYer;mo.. 
p van 118,dB(A)~ 

- ;21-
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~. berekening.·vanhct.maximale geluiihiiv~ ·hceti p~gCvOlld~ aan dt hand 
van: de rekcoresultateo op de gebantCerde -tekenpUDten. Voor de' geJuidbroDD.CIi 
aangegeven 1n..~ tabcl 8 is hc;t bei'ekende 4-niVeall"'cotlform de ni'ttIWC ~ei
ding,meten en rekcnen industrielawaai gecorrig~ voor de meteQcoTI'eClietenn. 
Cm'-en hgt versebil ·~·de .in ~ ~C:IimD-~J m?mmteetde' geluidv~
veans en bet wc:ikclijkc.maximaaloptJ:edende. .geluidV~gc:nfahieeu. 

Tabel8: 

elilrduil~ " ... ~ Lwa· 'COrncUe ~ Xaa ODtItuJl'ia de 
(dB(AJ1 I_A)I (dB(&)l 1)&&, ·AVGDd Naclat 

108-110 'SJ»Vcl'~ 104 "11U:'"' 1081115 'X --

111 Qntbt!lhlc:Q.i - 11& !Q. -lt8 'x: :J' 

l1'.90S.:~.6 
, 

-slffitnde"ot 112 '3 US x -
)lg;.13!1V: _"L atVal )Ol $113 101/115 x -
'314-320 V: bulk 1m' SJl3 1011115· 'x ~ 

321-324 boc1emasscn- 11.2 '3 1 IS ·;If; . 
~2S Vnchtwucn bocIcmuscn 102 SI13 101/11S .. x -x 
3~38V y ' ·· 102 5/13 1 C)7J 1 IS It -
342,.346 Voch1wageo.~ 1.02 SIB 107J1U-- 1 -
357":361 Vr..~ sti& !O2 -CI1",. !{ffl11~ -;;;: x - .. ¥ 

31Q;-17S ·~ ... :~ttcIl 102. 5/13 107/1t'S It' -
38S'Stm1eo in ·'btCket 114 '4 1-11 , x- x 
• " 

, . . ' .. 

De,~e:~~~" ",¢ergegeven'in 'fi8Uu.t:~~a. :toteii.JI1et ~~19. 

Incidenteel, minder dan J2· maaJ 'QP jaarbasia; viil4t:-IJIQm~1 ~g- van at 
verbrandin,8S9-veIJS plaats:,mct behUlp "~ ·~JOsiey,eo. Volgens anpvc' vim ket 
bcd.r.ijf ~teren deze activiteiten Diet in bpo~ ,geJuidni\.eam buiicn de 
g~l1wen van de v~iIfi~. Oit ~t dat dcze a.etivitejt niet 
I'CSJ11~ , ~ 'Yelevante maximale geluidnivcaus fer p~ 'van ~de beschonwde 
ver;gunnin~UJlteQ. iii vcrgelijJdng met de geIuidJiiye;allS die ontst.aan ~ KQyolge 
van bet achtcruitrijden "V:aII..eeB shovel of dum:per:('wBm:$ehUMngss:i~). 
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,6..6. Rekenw;auJtateJi .. _eoonldi~g 

6 .• 6~1. Langtijdge.middeJdebeoon1clingsniveaus LArllT ' 

In talJ,el '9 zijn de b_cmde. ~jdgcmidde~de beootdclj~g,DiYeau.s OJ.' 4e 
vergmmingspunten vOor de re.ferenti~tilatic samengevat. Vaor cen 1uitge6nrui 
·overzicbt van·~.ldccmr~en.·w.ordt velWeze.rnaar bijlage IV. 'Tevens ziJn'in 
• . 1abCt de: -i..;dy . __ ---t~ .'. '. zoills··v~.o:..t.ld .doOr het,bcv.' ·· de .. " . 6 ..... - (JQ.l~~~1 op~ . ' ~~ .... a .' . . . .. , .~ 
,gc:zagin verimDd metclereali~ Van deder'dC verbrandin8,Bl~. 

Tabel '9: berekende 18lJgti~gemIadcldc :beoonielin~vCauS Wol de 
refcteD,1i~itwitic 

V~JlPuat J..aJl2dJdiDDdd'ddo.,., D1veur~~~ 
,Jj~ 

, (07:00-19:GO) 
~~JIItI18de-, 
'(19.23.00) 

.N~ 
tU.oN7.DO) 

Bc:rd:aiJ I ToiriJiJrr DctttcocS I T~' Dcn:f{aId I T~ 
C. 0 

- ~ . ~ 

21S: CmdrobUm'l ' 3~S 34 ~ 2lf ~ 25 
~lfj · ConirordPUot'~ ~;S 36 341 3i1; !28 S' 29 
.217 C~1epunt'3 ,~'6:- .13 lOA 30: 2$ 26.~ 
"2[8 CoUtrolCpoat 4 ''J/1,7'' 18 21~ 12 .' . 17.4· t1; 
!19 Coutrolcpunt :s 34.1 34 ~(j 29 Z4~a: Z1 
no ~lmmt:6 34.5- 34 .271 17 '2~ 26 
221 eoutrOlewDt7 3~ ~8 3~-o 13 32i6 33 

~ 
14S '. ,., : 

~ 3.t.l =J8 ~ '33' 3i.5. 32· 
1~7 f. ... :mld. 34~ J,j 29~O .29 ..2lf4 2/J 
fSs. I .... 00111: 341 31 28-' 29 u'S, J5 

Vit de ..,1 tilijkt9Pk dat tc;r ~ van .,,#l9i~~ (~1IIIlC2.l ZlS» 219.,. 
145t 147,.CD lSs) de bij~e ~ 4Z d8(A)" CtInaalW~,~ {J$CI1-

'punt 14S: ~criO<!e+ 10 dB(4». De:·berekeodebij~eJ,js·,~ .dB(A) ~~.dan 
C1c V.QOC ~ gchclc 'indu$tri~ 'gqescrv~ gel'Pdniimte ~ 'SO cUK'A} 

. ~lwaarde. 

6.6.2. Mp)m3lege1uidniveausLAiUu. . . 

·m ~1 IO zijn de .~~_ '1I18XimaIe gelmdniyeaus vC¥>r ~ reprtSetlfatieve 
bedrijfSsituatie 01" de 'vergunningspuutcn ~~at, Bij .d~, ~b:Jiing;,~ de 
maJ'imsJc:~lui~~ 'ls :tev~ ~ gdIID~cien ~ de '~c getuidni
veaus vaQWege het:'~ signaal dat rodeOs bet ~tiijdeu iit w~ug ~ 
Daal'bij is re1icnm$;.;ge:boudea~ ecn p~~ltiidveimogemUveau van·IIS dB(A) 
;~lui~ shO.iel + 1:1 ~A.¥~ ~CIl.cjl;dump~ + t~~A». . 



Ch CAU);JJ$(;..~ 
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Bij de b~eniDgen is n-keniQg g~udc;nc~ dit Qver,·ck gehele -route ,van.. de 
'transportmiddcl~ Jam p~. 'Tn wdkeijjkhcja ~ 'dit ~ ~~ QP~ 
ter hoogte van de slakkendepot·cn de 81a"kkeuverwaking. 
De,stoomvcili~id~pco worden au~ 1UlJ)geSprokCn '(ij4~fca1amit;eiten. Wt 
eenIere onderzoe1cen is gebleke.n da1 ten,gevolge van de'le -Stoomvmligli'ejdsklcp
pen ter hoo~ van dc' vergwmingsp~tc:u JrtaximaIe ;gcluidnive.aus kimnen 
ontstaan ~ ten h~gste, 60, dB(A) .(vergun.oingSp~ 6-~ 1): Deze, nlVeaijS 
,kUReen zowc1 tijdcns dc-dag-. de avond- als'denacbtpetiodcroptreden(a1hankelijk 
~ ca\amlteit). 

Tabe110: 

Verc.~spuat MhlmlJ~ ~aJdnlftalll..(LAlia } ,fdlliA\l 
'DaJperlOde .A.~~e~ f<i~~ 
{07.00-t9.00t ·m.oIh'-2..lJlO) 123.00::07 .. 00) 

Ba1:Ii!Iid I ·TOiUiJI~ Bae!Wld I '3'OtaUrg . ~I~ 
iiItkK 

215 Comroksxmll 40 40 ' 4.0 40 <35,. 35 
216 CmiIr01cPtiiU2 46 :if6 ·· ~ 46. <as 1 15 
211 COlltlOli!pUIjf3 lO ,40 "'8 JB .;;35 , 15 
218 'CGatJbl~'4 4S 3!. ' '4::JS 3'5 ~ JS 
219 

, 
5 .40 tlO Mi. - :tD ~S: 15 

!20 .~~6 37 jfJ :35 ~S <35; ~s· 
221 .- ' 1 52 n S2 52 <J5 35 

~_JIIIJtM 

1.45 -. UDl"W"eSi 49 ,~9' ~ il9 <35 ,{5 
147 -- 'zujd· ~6 i6 ' '<3~ Jj <3'5 J.j-

.. s.s Zo~~oo-;t-' 40 :.(0' 40: :;SO <9.S JJ 

. -
Voor bet vastStellen·van dc.refcrenli~.e.~ het~be .~grijk-inzj~ te ktijpin 
-ck bestaandQ toef$taDd met ~g tot'gc1ill(LFiieffiij ,w,ordt b,ebJdvc'iitdu$lric;
lawaai ook .waai vetQO~door ~.raiIverkeer: 'en 'VliegttQ)vQt~ 
. beschouwd. '. -
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6~7,t. Wegvc#eer A35Almc101H4;,Dgc).() ~ Bnschede 

<h CAUBlnt~G£N 
lOO3:;2034-.5117:11,2004 

Er is atIeeo oodetZocht hoehoogde gelmdiJelasting •. be&aagt fiij lm612 - tm 
66,,7. 

:VeikeeT8if'lteilsiteitelt ' 
De. by ~e Jx:,rckcningin ,I¢b:ariteerde v~1tciten Voor d¢ .A3-~~ ,tpSseD:dc' 
knoopp'uoten fndustrieteaein Tweothc,Kmaal en Enscheae 'Wesi,,:zijit.afkomstig 
van de Advicsdicost Vcdeer CIL Vcrvoer 'van 'het Ministerie 'van Verkeer"en 
W-ateJstaat Dirc:ctoraat.-6eneraal JUjkswiaicmtaat... " ', ~' ' ,',' 

Tabe111: 

\Vee w.~ Oppvc ' 
:rur ·1 Jateiisi&l,t 

lJ'S IDd. ~ Kanaal,(Iqn 61 ;~)-.Ensc!bcde Weat (km'4i6,1) '2003 1 38.037 

~o,ievPtlilling 

Dc vcnteJiQgvan' bet v¢iker::r op de;oodeIf}.avige ~egtnover'~v~eo.,dc 
categoriel!n i~ confurm op'gave van de 'Adviesdien&t Verkecrm Vervocr van het 
Ministcrie van V m~ ·tn Wai~ Dimctoraat~c:raal Rncs.wamrstaat. In , ' • • < !1: . . 
tabel ·12 zijn.de.in de .berekeningcn g~hanteeute veik~taJlCn .per catcgone 
~eng~at. 

T:abC112: 

Wq 'Pmode UtarfnteDllte1t ~ 
(%J " 1%1 .. 

Li_m.v.t. VrUJltver1ceer 
..MI.ckfeIzwau 1 '!ZwallJl, 

A3S ..uacbt O~fJ1 at;9 ' 8;5 1 8,5 
' ''_ ... 

1ijertilJ 1S; 

LV~ ¥rte motocwcrtuigcl(~~to"li>; MV~ 
zy.: Zwalemb~~ }.Ol: 

~.motDlvoc:rtujp.; 
~~h'Mlen. ., 

'8nelliejd en wegdekverhardiiJg 
In ~l 13 zijn de IqlfCSentatief teachten qjsndb.cdcn voor :de vef.$CbliJende· 
vocrtuiptegorieen 'sameo~ o.~st~jn, .de ~ ~:berCKeDing~e' 
wegdebedwdingcn wecrgegcven. Sinds 1997 'is 'dit wcgvik van dc· RiJ~eg 
A35 v~mcn yan bet wegdekWc ZOAB. Deze gegev~zijn :afk~g van 
Rijkswaterstaat Dicn.stkrlng Wcgen.te H~gelo (~~heet.MaathuiS): ;BiermC»is bij 
~ betekeuingCll rekenfug,gchoudcn. 



l'abel 13: 

Wet 'We&ciCk-.' ~ 

verhardlD2 Lldileam I MId.d~ Oivt' I Zwal'emvt 
AlS ~OAB~16 us I 90 I ·90 

~resrJ~· . 
In tabet .14 74jn de ~ van 4e (contQur)b6-ekenixJgen viPet'gegeyen.. ~ 
~cm4e waan:len bc;~lfen etmaabvaarde" excJUsiefce,n oorrectie'volgCfllS'~l 
103 de Wet geluidh.i:na~ , . . .' 

WeJ. Coalolll' A1mDd W:t bart IUIOI:1Jdij"8.rijbaDeD 
IciB(An . Im) -

70, :W" 
~S 46 

Ale>. 
.& , . - 60 ~ 

$S t8.8 
50 :~80 

6.7!1.. Ovcrige lndUstrle 

ZoweJ wt eeo 'akoestisdJe oodCl7Dek 'WtgcvocnJ in. o~ht van dc, ~ 
.Afyalvcrw~ (stp~~bq 2QOI) als uit eeti :J)~ ~ uif&ev'~ ooor dct 
zoncbcheerdcr bli.Jld;dat de'gcluidmimtc op bet ~aeJijk «eel v~ .de best_de 
,geluidzone;voomametijk woldt bepaa1e:i'1ioqr C4 ~e.~vit~_:Twen
ceo Dc nieuwc ·instaUatic wotdt. geplaatst op het zuidwesieij]k deel van bet 
iiJdu&trieterrtin en wei un de rand. Vo.OT de :&.cht.st lJijFqen ·zo~akin,gs
puntcn (14S en 146) ·geldt &t 'de totak tc:r bcscbikking staande ,~luiclniimtc .nog. 
met geh~ is opgevuld en dosmQgelijk ~ ~ ~~~d am ~ nieuwo 
instaUatic. De,totale vergundc-~luidbelasting ~~~l~ef. AVIbe&aagt vanwege 
de Gvmgc-. inrichtmgcn van TWcoce 40.9 dB(4t\.) CItmaaI~·op ,punt 14S. eo 
46.9 ~!l) 'op punt147 (m • .la;i~t). 

-2ti-
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Dit iIlOu betel:men dOt .'op dezc punten nog ccn . m;ttuimte a:mwez;g is vm 
SO dB(A) op punt ,14S en 48.0 dB(A) op punt' 147.~ uilciudeijjto _ of~ 
_gc!C 'g.luidruimte inpasbaar is binDcn hoi voor bet geIJcle industri_
n;iD g_ gduidruimte e1i""l door cit: zoocbc:hccrdc;o ~wOJdat uilgeYocl'd 
(gemeente Hengelo). 

-27 -
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7. Toek~mstige bedrijfssituatie:,(V A) 

Ch CAU~lJUYGEN 
~1:2~$/l7.1l.2~ 

:twence BN. heeft bet voommnen om een :~l v.an het 'bJ'andbaar ~ dat 
momel,)teei:in gro~. bQeveelheden wordt. gt:sto,rt ,of ~port~ (4e bioJbassa) 
tJu:nr4iscb te ~ verweiken in ceo.nieuw te'bouwen roosterverbrandingsinstalIa.
tie (Bioti1a$sa-el~ktric.iteitm:epII8}.~l. 0; ~c·zal vcrscbiUende )l~ffen 
gaan vcrwerken waarojJ als hoofdbl3DclSto.fwordt uiigegaan-van,B~hout, Oyerloop· 
oit.de compostCtlng en snoeihout. 

Ueze BlornaSsa-clektticjteits:eentnlle{BEC) heett';eeo veJbran.dingscapacitcit van ' 
circa 160.000 t,on per jaar. be.'realiSfllie v~ de 'BEe lCich..Dtd tot ~ 
aaqpassin8~ un de beSiaande ondcfdclan v. de ~V1 m~ c$t versclul. dai' de 
niCQW te ~ g¢bJluwcn: weI ZIlllen1eiden, in .~ 1lfsCb.~iQg . ~ :de 
~demissie,van de mstaibttics cnmobiele geluidbromrenvan deAVL . 

De,'BBC bestaat Uitdc V01gc:nde onderdelen: 
• QDtvangstiW~. 

- Roosterverbrandin~ovenvan cirea 80 MW 1Jf:lllet-kctcJ; 
- StoonltlDtjU1c enlUcht~r; 

ROOkgasrdniginy; 
- Res$Jf~vcrwatilJgcn -¥v •. 

De BEC -WOldt gernstal1ectd .in nieuwe ·gcbQUWeill.die ~ de zuidwestzijae van 
!let hu!i.ti~ oo!!!p!~"( worden ~se:erd (zie-:figuur 2.1 = -.2.2). De bGP8tc van-ae 
-stortba;.l: (o~Pt voo~zieoing) bedraagt 12;O'tneter ~ 40 hoo.gtc van·~de rooster
~randingsoven -Vlttictit van 11,0 (~looIi) tot 33,0 .met~ (ketelbuis). ~, 
scboomtecn behor.ende bij·cJe BEe beeft een ~gtc,WD iOJl meter~ 

De-aanv~ van het bnmdbaar afval vinat pTaats over qe· weg door ·middel van 
~Jltain~. Eenileel-van hct afVal is-atkomstig yan ~ ~ten V'PJ 
'l\vencc. Eik inko.mend itansport wordl'.gewo~·'op eeD -Wccgbrug eldcn:op;liet· 
temrin van .(lc AVL Na ~tatic ·woldt,het-afv.a1 via ceo toegang'in de nieuwte 
OOUWcD storthlctJ-jn <~ ontvan~~ Y,anuit dp bllIllto" wonlt bet ~ 
g~aandewCL 

Em ~eel van -de:bij de vcrbnmdiDg on1$tane restsmffen w.oiden'doot~:~ockcn
filler ~p.bei(fen. .f.en an4eI;-4eel woldt pcr~~~ (cima ~'per<dagjin' ~ 
OOD1aiocrafgevoerd. 

1 



7~2. Repre.seotatieve bedrijJisitaatie 

Ch CAUBElt(;.BUY~ 
~o:cuJO~5117~1 t~ 

Dc m~uwte ~'biQD13SSa-elektricltci~trale ~,gcdurc;ndc: 2=4 , UUT per
ctmaa1 in 'bedrijf zijn met uitzondc:ring ~ de _aan~ en ~oer -en bet ~r:tcn 
(ont)'aJ'Ig$lhaij. De transporlbewegingenvin,dcn:aJlecn P.:in de:dagperiode. 'In 
tQIaal is spr.ikc' van H6 1pmSpoitbcwcgingen (7 ~ 56 vrai(htwagens, en ~ x 2 
bulkwagens). Hierbij zijnde'COntainerwagena inbegrepen. 

73.. OvcnidaUoecevoegde:,geluidbroDlleil 

Voor de gcluidhrooncn is een prognose opgeSteld van-de geluid~e"op gro1id 
van de ,door Tweoce en K¢m.a &;aDgd.cvcriJe, (tc:cbnisohe) 'in{ounalie a.mgeWld 
met ~jiers van Cauberg~HuygenJU B.V. 

Onder de :voorgerl.OJl1en silualie women' primair ~geJen vooIiicn 8JUl i!e' bron 
waarbij dOOr hct stet1cn van gelui4'~fficatics aan 4C:"lCYeranirer bieraan kan 
worden voldaan. Oit bete.kent voor de gebouwen. dat wo.nJt uitgcgaan van cen 
eonstnietie besta3nde'uit elikelvoucijge,;geprbfilCerde 'spWp~.-De gelUj~sOla1ie 
hiervan 'bedra8gt 

OntV,Q1Jgsthal 
In de ontvangsthal wordt bet ,geluidIiivcau bepaaJd door deS1»vel (l.w == 
lQ4 dB(A) ~en.f). het n]&m eu stortefl ~an, vracJ:t~~_(L.. = ~;~(A) 
equivalent oy,et '56 yraclliwaplS) en bet mogel!jk " gCb~ vim ~, shredderin-:
stallaDe,(Lw,=-no $(A). Dezc laatste installatie is ~-8~c;~8 uur 
m' lie -dagpenooc' in bCdnj'f. Bij CCIl evcntucel 'bij denten in te matel1 msia1!atie 
worden aan de ~Iuidemissi.e eisen geaetd. waaman de vcthumderdient. .le 'vol
d~ IJpt ~dif~lde gelWdnivclUl in-de hal: be;draatti81 ~~) aJs4~ ·.~m 
bedrijfis en 76 dB(A) 'als an Diet bet gev.al is. 

Vear ,de,transportband die ,de inVOer van de iD:sta1latlc ~rgt de vednndinj
vonnt tgssc;n deon~aJti1 bet ketclhtrids C,m ~'van70 dQ(4:)per 
$trekkende·meleraangChouib(in:totaa1 dUS ,8(idB(~),vealcCIaovr;rdde:'scltiid
bronnen)~ 

KeteTltuis 
Vhor het'ketelhuisis ceo gemi~d 'gelqi4ni~eau van TJdB(A)aangcliou. op 
grond van geluidmetingenbij = vCfSe1ijkh- install •• Voor w; ltetehl bele
kcnhlit ~specificatie van 74$(A) Op 1 ~cteor ~ 

- ...,.. 
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TtlrbinfituJRt.te 
Voor ,~, turb~ woroelulennate voor2i@ingen gct:rofren datbet geluidniveau op 
1 meterafstand van de tuibine Diet JIl~ ~ dan 80 dB(A). Jbclusief de 
overigcmstallatic:sza.1 bet gemiddelde gduiihliveauinde mimte niet meet 
bedragen~dan 85 dB(J\'). 

liuiten (l , , esldldelnstollalifil " ' ,J]1gJ ,'", ; .. ',' , .. 
De zuigtrdcventiIator wordt van ecn 'omkaS1:itlg yooriien waarmee ,~ redllClie 
,van 15:«m(A) lam wonlen bm:ikt. Het ~ge1uidvermogea I... van de ventila-
't9nnet Omkasting~94 dB{A): ,," , 

Voor .1ucl1tkoelers wQnit =f'~e, van U)4 48{1\.) p$:fvtmt,ilator aan~ 
houdeo op grond van spe¢jficaties van kverancias. In iotaaJ zijn.:dde ventJ'~It;n 
voorzi~ van het typc~ 'Low N~c' waardoor de to~ ·bionSterlde. t~~ dB(A) 
'bedraagt. Ventilatoren zijD vcrkrijgba,,· .in vcmics '~ of cl8S$i~!', ~1Q:w 
mise'. 'very .1Qw noise' en .~ quiet'. ~ hlchbcoelm 'W~ akoestilcb 
goJIStig opgesteld. HiermJ:c WOldt ~}d dat de'ltlcbtkodet$vanuit dcbewa
kingspunten gezien achter'de nieuw te realisen:n gebouwen worden geplaatst. 

Voor de 'circa SO meter lange stoomleiding is ec:n bronsteJktevan 9i 'dB(A) 
aangebou4en. Dit beteJcent: ceil speeifi~c:v~~3 dQ{)\) 'q) 1 uu:ter 'afirtaJJd ·van 
deleiding. 

Bc ~ vande schoorsteentop en dctrafO zijn gd)aseercl tlP ~. VI.ID 
meetreswtatenaan de huidige insta1Iati~. Voor de ~gc;fdt ,een 
specificatie Vall' 75 dB(AJ op I m~ ~ '. e;i:t., 'y~r ~¢t ~~ is ~. 
broust.c:rktevan 80 dB,(A) ·gehanteenr (54 'dB~ op ~J meter: afstand). Vo,ot bet 
dQek~Jter is '-bm~ 'vall.; ~2 dB..C~) y~r dt geh~~ jjJt~ 
aangChoudeIL 

De ,gebanteetde gelwdbroJinel1 zijn 'wec:rgegeven in ~] 15.·.en biJ1agc vn.:V~ 
het:~rt is rekening~~ho~ met 8ann8mF'!1atJ"ti~. uits1~~ in ~\~eD," 
,odeQver he(" te:rrCin nj'dt AJs maximaa1 ~t.atieve ~~e.is die, 
$i~atie ge~ waamg $6 yrachtwag~~v:oor~de ~vaer ,eJl 2 bun."Wageos 
Qver het t:eIrem ~jdc;n. 'V'oor de bulkw~is ~.~oStl:jd van llUJr per wageD 
aangehouden. Daamaast is ooktckening gehouden dal,Plunmde "l..minDDt spnlke 
isvimeen fl'3Qh~ op d,o~g(.uonairmaaicndcmptpr) . 

.In bijlage VI zijn de resu!~ van de ~~ingC11"'Wn dO',g~lui~vermqgel,i'" 
niv.eaus op~ hi dcze bijlage ~jD tCvens.cJe ,~van, dcbcdrij~ 
duur vande,'JD«?biele 'bromten-opgeilo~ 

In tabel15 enbijlage Vilis CCl1 overzi¢htgegeven van de toegevocg4e en gcwij
iigdeakoeStischrel~ gcluidbnnmcm. Dcli~ van ~ geJui~cn is 
wec:tgt;geven in tiguur 6.1 tot en met 6.8 

-3.0-



TJbell.S: 

.BtoD O~ 
' Brim~ 

Lwa. 
rdB{A))* 

~ 
1,'3 - oOltCJ1~cl 16 
2 - ~gr:Vd 86 
4 - zWdgevCl (~) .9(j 
S' - ~ 93 

.KdClhuis 
6 - DOOtdgevel &3 
7 - ·oostgcvel S4 
I - zuidgevel gJ 
9 - wcsteeVei ~ 

10 - da); is 
(?yclooo 

12 - zuidcljjk 7$ 
53-54 - west- m oostchjk: 7S 

13 
mticaal ,. 81 - v ' 

MCC 
14 - midgcvd 'SO 
16 - 1Iat, 78 

:so~i oost-en~r 76' -
'51 - nqard1!evcJ 76 

T&irbiae 
17 - ~ B9 
18 - .89' 0Q5t& -. 
11 ~ ~l &J 
15 ~1' 81 - " 

19 - dat U 
20 !~ 940 

21a-c 'uchtwudcasor 108 
22 ,p .'L 

W 84 
23-30 RijiJcn ~gens 102-

31 Lossen-ba1Jcw.gCDIS 107 
60 ,Slationai.rc VraCbtwagen 94 
38 Vcotilidie~ 85 
39 Tmfostation 80 

4Q4I ~idiilg 92 
<42 ~fjJtCt 82 

4.3-1I3 T~ 86 
44 :~(i- " 86 - ,. 

.. 31-
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Jk,d;ijl'Jduur O .. twerpdl ill 
[aarl O(AI 

De AWDiI 'Nadrt: , 

8 0 ~ BinIIenDivciil < a 0 p 
82·dB(A) I 0 0 

8 (} O· 

12 · 4 g 
~:U 12 '4:-' 8-

l2 4' 8 
dB(~)opl 

1'2 ~'. 8 JDCW 

12 ... 8 

l~' '4 8 
Ii 4- 8 
1~ 4' J 

12 ' -4 8-
12 4 :g ·Binnenrm1ieu. < 

12' 4 s '83d1l' 

12. ·4 8 

J2 4; IJ. 
1.2 4 , Per tmbiDc"<80 

" opl~ .~:. g 
12: 4 8 
12 4 i. 
)'2.' 4. 8 66.op'10 meter. 
J2 4 . 8 
12 4; & 

16 op 10 mctt:t 

U6'bcwegiDgc:D O. 0 
2.wr- 0 0 

56 -I miDuut.. 0 0 
8. 0 .~ 14opl '~ 
J2 4- 8 S:tOP7.5~ 
U ' 4 3 ~~lmetot 
12 4. 8 
12 4. '8 '60.op.l meter 
U 4 8 75 upl meter 

, .. 
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Bij de bcpaling''V~ de geluidemi~e dOor 4e gev~ ~ de;ver:schil!chde :pooy
wen .is .tekening geboudcn,mct de'-8SIIWc2ighcid van,(oD~iu) lu.chtJPosters. 
De "rolihoo~ VaIJ de ~luidbi'onnen is ingesehatop ~~'~ ~~tifex.s 

Vo,or de oondc:nsonmn bestaan "Qilv~ananten die resol~ in eeo. ~g 
lagere-geluidenii~e dan 4e Dll 3@g~eD: {Dstan_Ie'(lQW: noisp). Dc, JIl~or 
teQ, 'vanjJ:~ toep8$S~ van ~iillcre veotilatoren Uggen~tussen de.£ 300.000,0:- CIl 

t: '4S0.000.- (afbimkqlijk yaP. 00. Q~ de ~ ~lfm~ m;e~~ 
kend., De meerkosmn wonlenniet aneen veroonaaki door bet· type. ventilatni' maar 
ook doof,'hct yet1a~QctoerqItal w~or ~~c B7mp~ren.~~ng. 
(Y-snaren) nodig ~jn. Daamaast .biedt.dezc, stilltm) in~latie:Oolcand~: naaelen 
in (fewQrm , van<hogere" ondedlouclskosteA CCIl hQ.gcr clcktrici~cri,;ruilLcmuict 
.pgbare ~ 8pccWc ~ van ~. E-ntOtqF;'· ·Hi.entoor ;i~·~~d«gelijke · 

'installati~ voor' bel bedrijf met '~. Bet and~ ~c.iiPe' in 
combioalic met· de bogere koSten WONt deze ·~1 'door h~ ~fJjnnet·aIs 
een maatregel volgens het ALARA-principe bcschouwd. .De,gelwdr:cdnctic tussen 
low noiSe en Vet¥ low noiSe b~gt 3.,~A). Bij bel tOep3ss~ vlUl ~ sgpcr 
quiet is cen reductic tot 7 ·dB(A}mogclijk. 

7.4. :RdceilresuItatanD.Qetsing 

'1;4.1. Langtijdgemi~ldcbeootdcJin&$niveaUs LAroLT' 

T8bel 16 en bijb:ae 'vm t8eeft em ovCl:Zic~ van de "rCk:CD.rCS\lftatcn v:~ .'(jc 
teckomstige bedrijfs.situatie (voorg'Cliomen qviteiJ + be$.taandeA VI + uitbrei. 
ding .midd~JS · (feide lijn). In 'ngriur 4 is de iiggiQg· yan dc :v~ 
wcetgepYen. .In de label 'iijn' de bertkende resWta1el1 weermeven yoar: de 
sitwltie ~ij"weI #l de ~~c ~jj F'Il ~@iqg'is ~'\oUdep mel de. 
Te8ii'satie:v.8n de derde verbrandingslijn. 

Tilbe116: '. ovenicht ~talCn langtijageoUddclde. bCpofdelin~veaus 
LAr.Lr~todc()mstige"~c(vo~~~t) 

~32-
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(h ,. .. ~ftDftoo .. . ... ... . . ''-RU_~HOYGEN , , ...... . . ... 

Verpaainppaut 1.- . .dU.' adliklCIe bCOJo . 
11. .• _1, IOlAJ} 

Daprlode A~iNiriOde 'NadI~e 
'm1.ao:.19.o.,): .d9~M) U3.oo.,e7~} 

lJcR1eDcI TOit!tting BerU:i:Dd. I T~iIIg ~1.T~g, 
~~ 

145 - . 
UDLWcSt 43:6143;6 ' 16 380fJ7.$ Jj 37.6ll7.f3 32 ; 

147 " :'". i.Uid 2/J'7131· " . Jj. 3$'113~ 29 35613:S: • 28 
ISS - oOSt ·366136:5 1.3' 32,Wn;9 · 29. 3Q.913:0~ 25 

-1-
.. 

~ . ' de' '~iilcbid' lU5iefd.i:rdClijn~Y.l , voor D,LCUWC ,,' , . CD ~ .~ ,. .. 

Vii bjjJ~e 'vm blijkt.dat ae ni~,io$tallatic;s ~ de ~C,Oj) ceo aaD~ punren. 
-rcsultcertin Cen relcvapte-geluidbelasting. Pe~~hi~is''de pq.sitionerii'Jg 
van de.BEe ten opztCbtc van ~ voetgunningspJD'lICQ. 'D~'BEc 'ligt op brtere-
.ali!taDd 'Van: dezepwltenm veriJoudiilg tot:~e A VI. ' ... 

Urt de labelen bijbcb:orende DijlaselJUjkt (Jatop ~ete v~iii~~~cm ·~ 
in meeniere.perioden ovcrscllrijdingen van de moge~jk mcllwe greDswaardeit. 
p~ Bit is gczic:n·de situcpng ~'dem~we:iDStal1atie_ ~·d~ ~passiD&' 
van de stGrthellingen::ten9p2icbte van de ~nl:¢pUnten oo~i:niet~:ycrwonder
JijL U,it 4e ,~1taten bUjkt'dat de pverselmjding.'m .belangriJ"ke~.mate wonlt 
be.paaid door de A VI eO de lucbfto~ van' de BBC. Ret Cffect '1m de· 9erde 

.velprandi~lijnis~ 

illt .<Ie -tabel b~jkt ook ·dal ~ hoogte vandc:geluic:lzoQ:c de bij~.rnaximaaI 

48 ~~) ~waardc ~-iIi ae ~e <W::~enfug ~oid1 '~~en·~ 
.de meow-e. situatic inclusiet'derdc vemraridiQgS1ijil (punt 14~: ~o.de + 
l() ~(A». Detbere~)ijClrage is il)gcr dah ~ v6ot'h~ .. ple m'~oteaein 
~cerde ;geluidniiinit '~an so dB<A-Ji:elmaalwaarife. DJtb~ dat w6rdt 
voldaan ·aan .~ li~deresttuimte. . 

7 A.2. Maxiuaal,e ~jidnivC8Wl LAma 

T~ 17:en bijpge OO,gcCfteeu ovtr@,eht. ~ de ~tiffpSwt~(en'~r'de tQ.ckQm
stige ;bc:idrijiBsituatle· (vOOIjerJomcn activiteit). 'Bij de bc:rekcning is 'te~ing 
g~udcn met m~*imaJ,e;;g~~~ ~e kum;\e,n On~ ~:4Ie ~ dem. 
,van de · ontvangsthal bij gebruik .Ya(I een sbrcd(lcr (tclilldbron 4a: 'Lw. = 
1 OQ d1}(~»), ·1icf·optJ;Ckk:cnde V~ <Lwmu.=:ip1 JIP(A», CD bet:01ltlucbten,·. 
de bu1Jcwagen. <L-x = .} 18 (meA): J>aamaai is .m1ccning gcliO~ inct het. 
'waarschnwingssignaal bij ~ aChtcmi¢jdcn :vm ceo ~btwagen; 'stiovel or 
dumpe.r ·~ = lIS dB(A). Van 4.~ .ovcli~ ii1sta1Iati~ ~jn g~ 4ogn~~
.~~·:m,aximale:·ge~uidniveaus te vmvachten. 

J • 



label J7: 

Ch ~~HUYGEN' 
:~.2~$I.'~ll~2004 

overzichttdc~ maximaltfgelui4ni~s (L~. 
tockmnstige bedrijfssituatie(v~aiomCn,JWfiviteit) 

VerguDlliDglpmd :Madm"1o:~duldJliVcau(L~. ) ild.8{l\ll 
~ ,AVo,~~ N'Kb~e 
.(01.;OO.U .. OO) 0,.:00:.23.00) ................. .00) 

BcrekeDd toeauw ~ , tQet:rinK .~ 110etffnK 
01,," , .. 

t!.' 
" 

.21S Q,oUolciiunt,l 38 ,40 '36 40 <3S 
216 '2 SO ~6 'SO 46 <35 
217 Coidro 1lPunt3 37 '40 ~7 58 <35 
218 .. <3,5 $5 .c.lS: JS ' <3S 
119 CoIItio1CpuDtS 44 4!J. ~ 40 ·4S 

r. ...1 
,,' 

;no 'CoWoleRunt 6 I 40 I '17 " I -34 'I 15 1 <as , 
Ul . .- - ·7 I 54 51 '[ ~o Sl .3.1 I 

:2'o~' 

.~ 'west ~49 49 4S 49 <as 
lA7 1,7. ' 

, 
uiltzma ' 39 31f:' <3$; 1S <35" -rss. A 

UnJ~oosf 44 -If) 44 10 <3S 

Qit de ~ctsilig va.n @ ~~taten blijld (Jat. d~ ~9Or' ;~ PlO:vincie 
vootgeSte1de ~en worden ev'erscltteden. Bit is -Diet -vc:rMmdeitiJk want 
de ni~ ~tie 'en daannee" ~k: de ~o.rtbew~ging~ dieQ~ bij de 
vagurmingspunten 2ijn gele&Ql. Op a1le "Vergminingspunien.~ 'Pet~
~e .JC;luidmvcau DllitdeI ''dan ~ dB(A) , in 'de d~~ 50 dB(A) in dc' 
avondperiode en 31 dB(A) tijdeos de nacbtperioCle. ,Geqen d~' wo~ op 
grotere,aDtand van dCi}mnchting zijo ge1egCD. ,worden ,de voJpS",c)e'lIa:ndrCiking' 
T~~l~ ' VCrgu~J~g~aa1toe1aa~:~'~ 
'70 4B(A) ·ujden.s de dagperiodcroS .j)B{A) .tijdcnstdt avondp.eriod.e,:eri..',60 'dB(~} 

tiJd~ ~e nach~,riodc bij geeD. ~ele 'Won~g ~~p!L 

VQor ~ uitgebrcicjCl' ovcrzicht, van ~ berekeDde immi$Sjeoivcausop o.is 
WaaMUl de JJI8Jdmale geluidriiveaUSzijlibCpaald WOldt v~ naat:bi~ IX. 

-34-
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8. V.nut I: ZwaarderegeboliwstnIctuur 

,8.1. GelWdbroDDea 

AJs variant op het VC}OlDCIIlell is het effect :l1eschollwd~,als - 4e' gebouw~ ~,nit 
enkelvoudige 'gepro61eerae s1aalp1alrn wolden ,QP~d maar -eon do~
SIlUctie bcstaande un cen a1wninimn buitcnplaat -en- ~et '$ICn biJmendozen (90 
mm~I). 

Dc· -luidisolatie bi~~""': - ge _ _ '. -'-'-6" 

F . . _ inHZ 

De dakan worden opgebou.Wduit geprqfileenm alnminium -beplatinf, 60 -tnm 
ste.enwol met ~en IQassa van ISO ki/Jn.3. en gcpmfilccrd~ ~p~ . 'de 
binnenzijde.: -

Tabel 18 geeft_- (Uitllliiten~) eetli ov~c1ii van d~ ~jZigde ~, 
BijlageX gecft dc.gcwijzigdc bronsterktcbcrckcningen. - -

'Tabel ]8: 

'8' ... Bi'oD\'d wtJi&eu ,r-
OaiKhrijVlJI& twa 

~ ~ ... ~~ ~~ocIe ldB(I\)J 07.00·U.oo,ulU" 19 .... 23l.oo UUJ' ~_~.oo ,uar 
0ntv;IJ)~ 

1) " -~CIl~t 71 8 0 0 
2 " noordgcvcl 71 8 ,0 0 
4 " ~-(opeo) 9~ :Ir a Q 
s - dak 87 ~8 (f '0 

KeteJhWs 
6 " ~ 14 J2 4 & 

1/J I· 00Il~.~c1 ,SO ~ 4 1 
So' , midgeYel ' , _13 Ii 4 & 
10 - Uk ~U, J2 <4 8 

Cyc1oc;lo 
l;l - Z1iJ&lijk 69 .2- .. 's 

S:J.:S4 ' " west- CZl'ooStclijk 66 12' 4 8 
13 - YCItii:ul , (1) il 4 , 

-
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CIt CA~~1lUYGmf 
2()03~O*Sl17~1 1.2004 

BedJij{fa,aur 
rnr1 

' fhusd1rlj"iIl& Lwa 
~ A~·dwiOde N~ 14B(A)1 0'1..oo.:;l9.oo ulll' · l~.oo.a.oo .1IIIl' 13.00.47.00 WI" 

MCC 
14 · zWdg-eiel 72 12 A 

50.52 · ~el .6(; 12 4: 
SJ · aoorcl~l 66 Ii ... 

lUrbiac . 
1I,1S - ooord caz;uida.revel :/6 12 4 

1,7 -~ 78 U 4 
18' - ;~el. 78 12 ;4 
19' ~ ,~ '72 12 4 

In bijIag¢,"X! ziju de inv~_ van bet ~f:1 dat dq.e Qtuatie be-
schrijft opgenomen. '. . . , , .. . . . 

8.~. R$earesu1tatea ·en:~ 

8.2.1. LangtijdgeJlliddelde-beoordeti-ngsnivel9s L~.L":' 

Tabel 19 en b~jl~ge ' XlI gee,ft cen; o~l%iclit · van d(, ieke1u'esUltatcm voor 'de 
toekomstigc 'bedrijfssituatie (variant J ·inclusicf en ~'\Dsicf gC vcdmmdines1ijn). 
Ju.'de.tabel.zijn 4e berekmdc lesp:ttat<;n W~Veq vOOr ~ situatiewaamij wet 
en de situatic·waaibij geen Tekmin8 is gehoudcn;mct 'dc :rcal';Rtie:v~ d,e ,derile · 

vem~ngslijn. Tn figu.1Ir4 is'de. ~&gjng v~ de vetgunningsp~ wectg~, 

Tabe119: over2iCbt ~~~ 1angtijdgem.i~eI~ ~r~~us 
lw.LT; 1~~~mstige bCdrijfssitualie1y.o.orgcoomen' acuviteitj 

V~lI:J;IPUnt· La deIde:1ieOo . . 
u ll .... lJdBlAU 

" . 

t~ A,,:~ .. -';; N~' 
tWl "" ~: 07~OO-19.oo) n9 !', . .GO) 0.:01.00 . 

8 
B 
8 

8 
B 
I 
8 

BCrCbud T~f! ~ r fOiiiJiii ~ TOet.s11I~. 

c"'~""'" 
*Z15 1 31.1130'6 14 :i/:rlta.s 16 '1.6. tas:J. 1S 
'1I6 2 35;5136;1 3~ ,34.9/3405 U .;< ~U1't9a 29 
tl7 Conttolepw¢'3 33.Mi.'6 33 -lO.:SJ29:7 30 rJNlS ~6 
'218 'C0DaJ'0lcPaut4 13~l'J:1 .. 8 48 1')1) 7 bit. 6 ,21 19.stl9~1 11; 

:219 COnUolcODDt3 36;413613 3" 31"131 , 29' 3().SI30.2 25 
220 ~lcPdm6 36.~.6 34 34!:3'l34.1 1.7 34-.ll34.0 16 
;221 ~teDtmt:? itiT':6141.5 38 41:8141.1 33 4E~~t~'4 33 

Z.~BDrlflQI 

145 10', _L . 
west 43j1A3.2 38 31.0136.8 13 3~ ' 31· 

147 1.,.;;. . .'1 -0.';,- mid 36J)J36,CS 35 '34:04.3 29 34-$4.2 18' 
155 

J 

oost 3605136.5 33 32.113! 8 29 30~m04 25 
'/: .. . . .-
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Ch~HUYGEN 
'~3::20W5l17.U.2004, 

....... • J 

U'lt de tabel en bijbehorendebij~e btijkt dat QP meenlere vergutmingspuntenep 
iJrlJlCCI'dcre criodcnoV~"":iirl~;;" ... CIl V ' Gcww---,..L. .;...;....~ ... ;.~. :~1 .. ~ __ " , , p " ,' --~~ ,.JUt , "~-~5L-"'-~~.'""-
den.. 

De'gtOOtstc ovcmcbrijding viildtplaats..op .ntrol~unf7 enwoRlt mile tlaCb1pe
riode vcrooIZaikl door de uitbreidiog (BE(!) ~ m-=t ~c:: d~ luc.btgcb:Jelde, 
~S()T. . ' , , 

,Oit ~ tab~1 blijlrt ook-<tat ter Jioqgt~ ,:van. de .gelUi,~ de 'bjj~_m~ 
46 CJ;B(A) ctmaalw~e, ~gt.(~unt 146: ~od~ ~ to dB(A»). De 
bereKtinde ;bJj~e is Jager dan de v~ ~gCb~I~ industri~~ g~~'; 
gelUi<troimtc.~ Op de '.zonCbcw8kiogspunten 'wonit voldaan san de ~e
~~. ·Dit:'~u ~et,ekea)en . dat .~ inStallatie 'i~ is DtJ:mC(.l1 ~,,~.(IOr·'het 
gchele indUsttieteuein gereSeiyeerdc geluidruiinte. Door hei bev~de gez&g ,.en 
~ ~~erW~ ~wQnleo ~dofdit~w~~jk~,FY.aIis: 

822. MaxbnalegeluidJriveaus ~ 

Een ,~.gebo.uw.s~ l~t ·met'"tOt -anitere maXirri~ .ge'~dniveaUs.. 
~ de mapm81Q gCluidiUveaps w~ 'v~ d®r',de moDielc.geluid.::' 
~~' (shoV.e ~ ~h~a~) (m'riietAhor .de,acti.Yi~tm i,n d.e g~uwen. 

8.2.3~ .r-..... ·d " adeld . ~l""""""rt.eaus L .... na:y..,;..,il-.fu~,.,.a-ln"~den ,'. _. ~~ .~ ' " :c ,. ,......~ .. :T. " ,~J,T , .... ~~~, . .__."'6" , 

Navolgendetabel 20 geeft, ceo o~cht van de n:kenrcsultatcnindienin de 
con~~ in:plBats;van fansvaIl bcf ~ 1~ noise,. ~van h~ ~e'super ~~ 
worden to'Cgepast(reductic van 1-dB(A). In de .tabCl,zijn.de bcrekc:Ddc:·resuItatcB 
w~cgC~ ·vq.pr de si~e_ ~~~j wel .~.~ ait~e '~ij F=fl i'ekening i$ 
geboudeil,mct dC'~e>van~dC denle,~mmu;diD,gBlijfi. 

]:ab. e.120: overztcht rekentesUJtateD Jan..-h".t·--"ad 1~1:.~~' .. li..Jr..,....n, ,'_' " . "', '" .• _~..lJuo".LLLI ~~,~~~ 
LAr;Li; .tockomstig~' bedrijfssitoatic (yoorgenomcn ,actiViteit inclu-
'~fmaatrege1en ~ildensor) 

V~UDt Load , ..... , 
ui'(LA,. .L'I').' 

,(:t) A~ ,~=' ·(i9.GcJ,:.23.A1O) 
D~ Tocrtr~ BciC&:od' T~g ~ I r:cii:tsinl( ., .-

2iS COotrolciKmt;l 11 0130;5 JI 1!i:M6)' · lJ> f26!~.9 .25 
216- " 2 ~S.2l34.7 36 a4J134~O 1:1 '~o.W~g 29 
217 COntrokpuoa'3 ~1j:bh.?iIii j) 30:.2129 ... 4 .-30 27,;3I2S:6 26 
2018: eouno~4 '¥N1Wl;"1 28, ,"}-')""n'·1 21' 1114/1,7.9 : 17 
219 eommt--~ ~3s..81;!5.1 .31 2.9t1l29fJ ' 19 . '1!1.1tJ4 '3 .25 
'220 t:oDIrok:pom 6 ;3S~S-~ .. ~4 31.5'31.3 21' !~'Q)3-10 16 
221 C00tr01ePuDt 1- 41.01,47.0 ,38. iS9,3',,9;O . 33 , .3MJ3~ ~3 

~. 



Vtq1IIIDiDgJpwit I, .... ~ • .lf. beGo 
, 

aaa..~.l l't) rdB(A)l 
~ ~ode NWt~ 'm: ! • .. ·.f (070G0-19llo) W.-..n.,oo) '. ~;OQ 

Bcmmul t4'oeuUi~ Bcrebad- -1:oebing. ~IT~ 
~ 

14S -west 43'm4~9 
. 

38 .'S~S;l 33 34}1J34~ .32 
141 1 OF. ' .L ~LL -p- zuid 3~~fi'JS~ :31 · 'll~U 29 31.6I31~ 28 
165 I.,.. CL v .. , oast 35,9133:8 3:a: ~.8129~ ~9 ':'2:7''2126.4· ~$ 

<'" ,. .. . ~ ". '0 .- . 

l)i~ ck.label 19 Cin 20 valt ~te' ~ dit :bd overal e~ van bet to~.V8n .. 
stillem vent:ilatoren in de condensor qp de'vergnoniDgspUntcA eedi:e.ttQCt heeft V$J . 

maximaal3 ~(A) ,h~~lIl dc~pcri.Qde'(~unt:229J. 
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C1t~G-~' 
lOO3.203+5117.11.2004 

9.. SameDvattingen conclosie 

In het kadcr Cen MBIl is doQr'~-H~ Jtl.r 'B:y~ eeu akoc:$.tisCh Oilder
zoeIc uitgevoetd,voor bet ~bedrij'f AviTweote ',B.V. am' de .Boldershockweg:51 fe' 

H~~~ ~ijis ondCDCheid gemaakUussc:n dc:bcdiijQS'jtuatic ~luS~\if dcrde 
vedmmdingslijn ' (referentiesituatie) eo de yoorgenomen gituatie na.. iealisatie·vaJl' 
de- biqmassa.:dcktricitci1Sce!Umlc. DaamQ8st is 1 ,uitv . '''miant beschbuwd. 

"'.Joe •.•••• ••• • ~ •• r ... 

De'o~ge iinic~g Ji.gt.op bet~necrd¢ industri~ 1\v.eDteJamaaJ 
Uit ~ o~d~·bli.P.a,~· aaozicn ~ 1Jev~Jlcpdc b~ntc~,in~~en; 
hel. volgendc: 

9~t.~j~.ldddtk~.QQrddlD~s Lko.,LT' 

TabeJ .21 geeft eert to~1 overzicht van de berekeningsresu1taten :.(bmgtij~emia
dclde beoordeJingsniv~ LAr,LT) op ,de .~teenJc ~llD.tqlvoo~dein.dit 
rapport beschouwde varianten. :Oo:de:r '\rergund'" wonlt de voorgenomen.:l1ieuwe. 
ge~oQ~ ~.rle ;provin~ie1le4O'e)d. Vit de ~~~;-~lijkt. dat dc' 
door de.provmm~ voorgesteldc gI'CnSWaamCIl'V00r de AVI.wQrden .ov.~hrcden 
na.reaHsatie van de BEe. Dit:·uv~~ de~JioneriDg van deJii~c.inStallati,e' 
ten 9pchtevan de vergunningspunten oak cruet v~Qnderlijk. Uil' (fe, ~lw:d
~ckhoudingwan Tw~e bIij1d dat·dc uitvocrin~~"!IefilPSba,ads. tlinnen: 
-de:.op de .~ebeWalcingsptmten g~CI'V~ geJuidruinlte.11e:uitei~li,jke ~ 
vanJnpasbaarbcid dicnuchtcr door.~c 'ZOllebCbecn1cr\ ttworden uitgcwcrd. 

T4Ibe121: totaat ovcr.iicbt 'bealiC:mn~ten Jaogtijd&emidddde bcoor~ 
dc1ingsPiv. L~;LT in 4B(A) 

.I iJJ7.S(nllt!lg.lJIIlU1~ 

v Veramul . .JIS V;:A' VA-I ' 'VA-I'*' 
'25 ,'''' .. ,; 1 )4 'J15 . ;,3$;~ ,It."l '31~O 
2r6 ,1.0"l,'1li .• ~ ::. : 2 16 ·ass 3~.1 .'3Sdi 3S,i : 

211 3 33 ~~6 13.4 33~O ~3U 
:.211 ,,' '4 28 2.7:1 ~I 2 '1:0 '27:01 
219 , ' s 14- M.l ~ "6~:- gD 
'210 6" 3:t 34;5 J7,..l '367 353, 
221 ,Couttplep'wu 71 38 38,$ 48,0 47~6 I;]~ 

145 :zmx:'" ~ _ t :.! · 
~wcst 18 ,u 'U)i 43j ' 430 

1:47 ~ 
. 

2:uid 35 34:1 37~g, 
, 

'36.9 :rs~' 
I~S . ZOnebewa\ingSptmtOOCt j3 ·lot'} 36:6 ~iS 359 

AH .: ,. ~~ :19.19 t«H.tItJ lUI' 

VU2aDamDDUDt Ven:uDd AS V:A VA·!' . :VA-l~ 
.lIS ' :COrdioltlNnt 1 26 264 28:9 ~>:t' ,1:1'$ 
21' CouIm1iPUl'll2 .u 341 3S.s 34", 34~ 
:2.17 Contib'leDuDt<3 dO 304 31.1 ~30.S 3'0.2 
218 eo - 4 )1 21~ 2'3:2 ~7 22.J ' 
-219 ~epuulS 29 28~6 3.2.0 li.l , 297 
llO .CbnIrolcpUnl ~ 27 21.1 3.~,2 :34.3 lL6 
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QzCAWl.~1IUYGEN 
20()3:2034-Slf7.U;200,4 

AWJII4perlHI!.19':lJIlIIt l~H Mill' 
v ... _ ...... I--unt ~~'d as VA 
,221 'CoDlrO~UDl7 '33 33.0 , 42,7 
145, -'- - .~ . t wt:$t 33' 32;.8 381) 

1<47, ZemeL ., 
·zuid 29 29~0 35'..1 

155 ZpQebewUTo)&pUDt 000 29 ,28~ 32.;2 

VtJ'2IUID t 
215 CorlIro1epunt'l 

216 QJmmlepnj(t'2 
217 

. 
3 

.218 'ConIro~4 

lt9 · Control~'S ' 

l:lO ~~6 
221 

, , ,7 
1"5 

.' , , 

141 
, .. 

155 
. 

. 
T oclichling; 1lS: 

'fA: 
VA-1-:
V~-l~c 

Iv. 'I!:23;tD. tt1l l'lH "III 
.VciZimd 

-
.2S 
29 
U 
'IT 
115 
26' 
33 

west 3.2 
zUid 28 
oos:t 2.1 

-refe&eotiesituafie;. 
voo,rgmomen'ac:tmreil; 

BS 
,24-.9 
'28;8. 

. l6;3" 
11'4-

:~.8'~ 

~6J~ 

'32~fF 
31,5 
'28.4-
24.8 

VA 
~~ 
30 
~9 
203 
30.7 
35 .. 1 
42.6 
3'lifi 
3S{i 
31);9 

Wi;i~ariaml; 
~1+~~Jmbcler. 

',2~ MaximaJe gebildmvuus LAmu 

VA":'! :V'A-I* 
.1-1.3 39,3 , 

; 
37.0 35aS 

'34~r 11~9 
'32.1 29~8 

~-1 VA-l* 
~1 Z~>S 
3.l,2 '30;1 
:2.11. 2J~ 

[ 19.5 ~4 
,30,5: 27,1 
34.1 3~4t 
.1.6 3B.,9 
36.:$ ' 347 ' 
.3(.5 31~6 

3071 Z1~2 

Uit ~ rekenresulWen ' b1ijkt dar: zO)VCl ondq dc vooIg~en variant .als de 
uitvoCri~gsvariaDf hogcre~e gelLtidniveaus op. de conttOlepunten zullen 
ontstaan dan nu is ·:vergund. Oit,is geziendei~,tueriDgv~· deni~we rijroures ten 
opziehte van de vergunniQ~ ook met verw detli,ilr ~ ma.~e geluid
niVe8US ,zijn ~ecbler niet 7.0 'bQOg -d:at dcze 8ls ni¢ vc:rgqnbaar m~ wcmlen 
bcStbQ~wd. Dc",m8Xirrn,lc ~indni,~ 2ijn onder 'bei&fbeSchQUWde ~linteli 
identiek ',en bedr~ op de besohouwde controlcpunien ten hoogste ' S~ dB(A) 
tijdens.de .d.agperiod~ SO,dB(A) 'tijdens ~ avoJ1~Qde en ~~7 "dB.(~) fijdens de 
nacbtperiode.·. Qezi,en ~ situering van dc 'inriehling ten qpzichtc 'van wonfu,g~ 
zullC;U onder a1Ic bcscbQuwde variaoten wr plaatse vaD/ \YoniDgm, geen sipfi
cante~~ gelu.idnjvbaUS ontstaan: 

9.3. VC:l'~ 

Uit ecnvcrgeli~ van de variant.en bijkt datdevoIgende transportbewegien 
van en naar:dc inrichting p~Ql;(~e:~bij1age:;XIII): . 

Dagperiode AVollaperiode 
Huidige situatic 182 bewegmgen 46 bew~ngeu 

- Overisc varianten ;89Sbew~ .46 bewcgingcn 

-4b-

Nat!btpgrlnde~ 
(j bewegingen 
o bewegingca 



01. ~G-IWYGEN 
2003.:2Q34-5111.11 :2004. 

Ret voomc:mcn:resuJteert in een toename v~ bel aanta1 -traosporlbewegiqea Op 
,een afstmd Vao:-31 mqtc:r; -~ -de rijlijn ~ Cep JangtijC;Jgem~-.I4"la beooJdo.. 
linpliveau'Van SO dB(A) i'rtde huidige situaue. mde!toekomst ontstaal ditnivGW 
op 34,ULC;tc;r van dcrijlljn. 

C:AUBERG-BUY-6EN RAADGEVENDE,INGENIEURS-B.V. . ' " ~ .. " .. -," -' 

-41-
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1 INLEIDING 

In opdracht van Twence B.V., namens aviTwente B.V. (verder aviTwente) te Hengelo is door 

KEMA een bodemrisicoanalyse opgesteld voor de uitbreiding met een Biomassa 

elektriciteitscentrale (BEC). 

aviTwente heeft het voomemen hun activiteiten uit te breiden met een BEC. Hiervoor zullen 

de benodigde vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer en Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren worden aangevraagd. Deze bodemrisicoanalyse is opgesteld in het 

kader van de vergunningaanvraag voor de Wet milieubeheer. 

Het belangrijkste doel van de bodemrisicoanalyse is het vastleggen van de risico's op het 

ontstaan van nieuwe bodemverontreinigingen. Dit betekent dat de bodemrisicoanalyse geen 

uitspraak doet over eventuele reeds bestaande bodemverontreinigingen. aviTwente streeft 

naar zo veel mogelijk doelvoorschriften. zodat zij zelf invulling kan geven aan de 

bodembescherming en de NRB. 

De bodembescherming voor aviTwente is conform de methodiek van de Nederlandse 

Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) opgesteld. De bodemrisico's 

zijn vastgesteld volgens de systematiek van het stappenplan NRB en de 

bodemrisicochecklist (BRCl) zoals verwoord in de NRB. 

De selectie van de beoordeelde bedrijfsactiviteiten is op de NRB gebaseerd. De beoordeling 

van de geselecteerde bedrijfsactiviteiten bij aviTwente heeft plaatsgevonden op basis van 

onderstaande gegevens: 

- beschikbare informatie over bedrijfsprocessen en opslag van grond- en hulpstoffen 

- plattegrondtekeningen. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is door middel van een korte samenvatting. de hoofdlijn van de systematiek 

van de NRB weergegeven. voor meer informatie en een grotere diepgang wordt naar de 

tekst van de NRB zelf verwezen (NRB. 2001). Hoofdstuk 3 geeft een korte beschrijving van 

de toekomstige activiteiten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de deelactiviteiten specifiek 

toegesneden op het bodemrisico. 
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2 BEOORDELlNGSSYSTEMATIEK 

2.1 de Nederlandse Richtlijn bodembescherming 

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming is een handleiding om te komen tot de 

optimale keuze van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen voor een specifieke 

situatie. Deze handleiding is in eerste instantie bedoeld voor het bevoegde gezag belast met 

het verlenen van de milieuvergunning. In de tweede plaats kan de NRB-systematiek worden 

gebruikt door de bedrijven zeit om inzicht te krijgen betreffende de bodemrisico's als gevolg 
van de bedrijtsactiviteiten. 

De rode draad door de NRB is het 'Stappenplan NRB', waarmee voor een bepaalde 

bedrijtsactiviteit kan worden vastgesteld of de bodembeschermende 

voorzieningen/maatregelen toereikend zijn. Ais dit niet het geval is wordt aangegeven door 

middel van aanvullende voorzieningen en/of maatregelen hoe dit wei kan worden 

gerealiseerd. 

De kern van het Stappenplan NRB is de Bodemrisico Checklist (BRCL). In deze checklist 

wordt de kans op bodemverontreiniging door een bepaalde bedrijfsactiviteit op semi

kwalitatieve wijze bepaald. Het risico van een bepaalde activiteit wordt daarbij uitgedrukt in 

een bodemrisicocategorie. De NRB onderscheidt vier bodemrisicocategorieen die in 

Tabel 2.1 zijn aangegeven. 

Tabel 2.1 Bodemrisicocategorie en bijbehorende strategie 

~"7~~~~~~~~~~~~~~'~'f: .~:. ~~ .. ~~~~~-~~. '. '.':' ~-. -~_~~'-:~~':"~ :.~:. '--~ ~ : ~ 
A verwaarloosbaar risico op geen extra voorzieningen noodzakelijk 

bodemverontreiniging van enige relevantie 

A* aanvaardbaar risico op bodem- geen extra bodembescherming noodzakelijk. 

verontreiniging van enige relevantie echter wei monitoring 

B verhoogd risico op bodemverontreiniging extra voorzieningen/maatregelen noodzakelijk. 

met een relevante omvang eventueel door toepassen van monitoring kan 

reductie plaatsvinden tot categorie A * 

C hoog risico op bodemverontreiniging met extra voorzieningen/maatregelen noodzakelijk 

een hoge omvang 

De indeling van een bedrijfsactiviteit in een van de 4 bodemrisicocategorieen uit tabel 2.1 

gebeurt op basis van het toekennen van een 'eind-emissiescore' aan de betreffende 

activiteit. Vervolgens kan de bodembeschermingstrategie worden bepaald. Het begrip 'eind

emissiescore' wordt hieronder kart toegelicht. 
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Eindemissiescore 

De eindemissiescore is een maat voor de kans op het vrijkomen van een bodembedreigende 

stof en de mogelijke verspreiding van deze stof in de bodem. De score wordt bepaald door 

het type bedrijfsactiviteit en de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en/of 

maatregelen. Elke bedrijfsmatige (sub)activiteit krijgt een bepaalde basisscore 

{emissiescore} en afhankelijk van de lokale bodembeschermende voorzieningen en/of 

maatregelen vindt er al dan niet een reductie plaats op deze basisscore, leidend tot een 
eindemissiescore per subactiviteit. 

De eindemissiescore kent een 5 puntsschaal waarbij een eindemissiescore van 1 leidt tot 

bodemrisicocategorie A, eindemissiescore van 2 (vrijwel altijd) tot bodemrisicocategorie B, 

en de eindemissiescares 3, 4 en 5 tot bodemrisicacategorie C. Dit is weergegeven in 

TabeI2.2. 

~~~ .. ~~~~;; .;~r:~ .:~:-~~ __ ~r~~. ~ -~ __ . -.... -" ... . . 
- _.:..._-

1 A 
2 B 

3 C 

4 C 

5 C 

De voorzieningen en maatregelen die kunnen leiden tot een reductie in emissiescore worden 

toegelicht in paragraaf 2.3.Hieronder wordt toegelicht hoe vanuit een verhoogd bodemrisico 

{bodemrisicocategorie B} een aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A *) 

gerealiseerd kan worden. 

Bodemrisicocategorie A* 

Het aanvaardbare bodemrisico A * kan onder voorwaarden uit een B-situatie worden 

gerealiseerd. In het geval van een nieuwe (nag te realiseren) situatie, zoals van toepassing 

in dit rapport, is dit niet mogelijk. Vanuit deze situatie zullen maatregelen of voorzieningen 

een emissiescore van 1 gerealiseerd moeten worden. Bij een bestaande situatie heeft het de 

voorkeur am door middel van maatregelen of voorzieningen een emissiescore van 1 te 

realiseren. Echter kan in deze situatie door middel van risicobeperkend bodemonderzoek 

(doelmatig monitoringsysteem) een aanvaardbaar risica (bodemrisicocategorie A*) worden 

gerealiseerd. Een aanvaardvaar bodemrisico is echter aileen mogelijk als bodemherstel 

iedelijkeiWijs haalbaar is. 
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2.2 Toepassingsgebied van de NRB 

De bodemrisicochecklist (BRCL) van de NRB is van toepassing op ongewenste 

gebeurtenissen die voorkomen bij de uitvoering van norma Ie bedrijfsactiviteiten. Daarbij gaat 

het om structurele emissies, zoals morsen en lekkages, die inherent zijn aan de normale 

bedrijfsvoering. De BRCL voorziet derhalve niet in bodembeschermende voorzieningen en 

maatregelen in geval van calamiteiten en rampen, zoals branden, ontploffingen, het 

catastrofaal falen van tanks etc. Indien voorzieningen en/of maatregelen gericht op het 

voorkomen of bestrijden van calamiteiten of rampen aanwezig zijn, wordt in de BRCL 

uiteraard wei rekening gehouden met hun bijdrage aan de vermindering van de kans op 

bodemverontreiniging tijdens norma Ie bedrijfsactiviteiten. De BRCL kan worden toegepast op 

bestaande en nieuwe situaties. 

2.3 Voorzieningen en maatregelen 

Om bij bedrijfsmatige activiteiten de bodem voldoende te beschermen kunnen zowel 

voorzieningen als maatregelen toegepast worden. Beide begrippen worden hieronder 

toegelicht. 

2.3.1 Voorzieningen 

Voorzieningen zijn technische en materiele constructies die het doordringen van ongewenste 

stoffen naar de bod em verhinderen. De bodembeschermende werking van een voorziening 

wordt hoofdzakelijk bepaald door de vloeistofdichtheid van de voorziening voor de 

betreffende stoffen gedurende de duur van de belasting. 

In de NRB wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieen voorzieningen, namelijk: 

1. vloeistofdichte voorzieningen voorzien met PBV-verklaring 

2. vloeistofdichte voorzieningen 
3. (vloeistof)kerende voorzieningen en lekbakken. 

Vloeistofdichte opvangvoorziening voorzien met PBV-verklaring 

Een vloeistofdichte voorziening die voorzien is van een PBV-Verklaring Vloeistofdichte 

Voorzieningen is een visueel inspecteerbare (bovengrondse) vloeistofdichte voorziening. 

Deze vloeistofdichte voorziening is ontworpen en uitgevoerd overeenkomstig de PBV

aanbevelingen. Een vloeistofdichte voorziening met PBV-verklaring verwijst naar de best 

mogelijke afdichting overeenkomstig de Stand der Techniek. 
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Vloeistofdichte opvangvoorziening 

Naast de bovengenoemde vloeistofdichte opvangvoorzieningen met PBV-verklaring zijn er 

andere opvangvoorzieningen, die in combinatie met specifieke maatregelen als vloeistofdicht 

kunnen worden aangemeild. Voorneeldeii zijn: 

opvangvoorzieningen die gelet materiaalkeuze en ontwerp bij aanleg vloeistofdicht zijn, 

maar waar de feitelijke situering en/of uitvoering van procesapparatuur inspectie conform 

PBV-aanbeveling onmogelijk maakt 

kasten of kluizen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, uitgevoerd volgens de daarvoor 

geldende constructie-eisen (zie onder meer CPR 15-1) 

ondergronds aangebrachte afdichting. zoals een folielaag, minerale afdichtende laag 

(bijvoorbeeld een kleilaag) of vergelijkbaar, inclusief monitoring binnen de afdichting. 

Vloeistofkerende voorziening 

Een vloeistofkerende opvangvoorziening vormt een fysieke barriere tussen de activiteit en de 

bodem, maai heeft deze aileen indian er tevens sprake is van een effeciiei onderhoud- eniof 

inspectieprogramma of automatisch bewakingsysteem. voldoende en doelmatige 

opruimfaciliteiten en ge"instrueerd person eel. 

Voorbeelden zijn: 

in algemene .. maatregelen van bestuur specifiek omschreven bodembeschermende 

middelen, zonder verplichting tot PBV-verklaring Vloeistofdichte Voorziening, waarbij de 

bodembescherming wordt gewaarborgd door middel van aangegeven specifieke 

gedrags- en inspectieregels 

buitenverharding (bijvoorbeeld klinkerbestrating of stelconplaten) 

binnenvloeren van tegels of stelconplaten met niet geheel afgewerkte naden. 

Een kerende voorziening is zodanig uitgevoerd dat de opgevangen (vloei)stof niet weglekt 

voordat de verzamel- en/of schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid. 

Lekbak 

Hieronder wordt verstaan een vloeistofdicht uitgevoerde voorziening met een beperkte 

« 1 00%) opvangcapaciteit. Een voorbeeld hiervan is een lekbak onder een tappunt. 
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2.3.2 Beheersmaatregelen 

In combinatie met de bovengenoemde opvangvoorzieningen worden beheersmaatregelen 

toegepast. Bij minder effectieve opvangvoorzlenlngen dienen zwaardere 

beheersmaatregelen te worden toegepast en omgekeerd. 

Beheersmaatregelen zijn onder te verdelen in: 

- reparatie en onderhoud 

- toezicht en inspectie 

- incidentenmanagement 

• bedrijfsnoodplan 

• training personeel/instructiekaarten 

• aanwezigheid absorptiematerialen en dergelijke. 

Reparatie en onderhoud 

Omdat preventief onderhoud de levensduur van voorzieningen verlengt, verdient het 

aanbeveling om onderhoud planmatig uit te voeren en dit vast te leggen in een 

onderhoudsprogramma. In een dergelijk onderhoudsprogramma is onder andere vastgelegd 

welke voorzieningen dienen te worden onderhouden, hoe vaak en door wie het onderhoud 

dient plaats te vinden. 

Toezicht en inspectie 

- Toezicht 

Onder toezicht wordt verstaan toezicht op risicobepalende handelingen, gedurende de 

handelingen die overeenkomstig bedieningsinstructies worden uitgevoerd. Hiervoor is het 

dus van belang dat er eenduidige bedieningsinstructies aanwezig zijn, dat het personeel 

is ge'instrueerd over hoe te handelen bij storingen en/of morsingen en in het gebruik van 

middelen ter voorkoming van verspreiding van vrijgekomen stoffen. 

- Inspectie 

Onder inspectie wordt verstaan periodieke of automatische bewaking van apparatuur en 

voorzieningen. Hierbij is onderscheidt te maken tussen visuele inspectie en automatische 

bewakinglekdetectie. Visuele inspectie van procesvaten, leidingen, pompen en 

bodembeschermende opvangvoorzieningen wordt meestal door middel van een 

onderhoudsprogramma voorzien. In dit onderhoudsprogramma dienen onder andere de 

volgende aspecten te zijn vastgelegd: 

• welke voorzieningen ge'inspecteerd dienen te worden 

• de frequentie en wijze van inspectie 

• rapportage van inspectieresultaten 

• welke acties genomen zullen worden bij geconstateerde onregelmatigheden. 
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Automatische bewaking kan dienen als altematief voor de visuele inspectie van de conditie 

van installaties. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere lekdetectiesystemen binnen 

dubbelwandige tanks of- leidingen, onder vloeistofkerende vloeren en/of boven 

ondergrondse opvangbakken. 

Incidentenmanagement 

Ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen is het mogelijk dat door falen van 

apparatuur en/of onjuist menselijk handelen stoffen vrijkomen, die de bodem kunnen 

belasten. Incidentenmanagement is erop gericht om mogelijke incidenten te onderkennen, 

voorzieningen en procedures zo in te richten dat het optreden van onderkende incidenten zo 

veel mogelijk worden voorkomen, faciliteiten in te richten om de gevolgen van incidenten te 

voorkomen of te beperken en na het optreden van incidenten de oorzaak daarvan te 

achterhalen en zo mogelijk de kans op herhaling ervan minimaliseren. 

Incidentenmanagement kan worden onderverdeeld in twee delen. namelijk: 

• Aigemene zorg 

Bodembeschermende maatregelen dienen onderdeel uit te maken van de bedrijfsinterne 

huishoudelijke regels voor ordelijk en veilig werken. Deze algemene zorg wordt vaak 

aangeduid met de term "good housekeeping" en kan worden gewaarborgd door een 

volgens ISO-14001 of EMAS gecertificeerd bedrijfsmilieuzorgsysteem. 

• Faciliteiten en personeel 

Onder faciliteiten en personeel wordt verstaan de aanwezigheid van: 

• Bedrijfsnoodplan 

In een bedrijfsnoodplan is vastgelegd hoe moet worden gehandeld bij incidenten, 

lekkages en morsingen om eventuele bodembelasting ten gevolge hiervan tegen te 

gaan of te beperken 

• Training personeel, instructiekaarten 

Personeel dient te zijn ge"instrueerd en getraind in de bediening van 

procesapparatuur, bijbehorende beschermende maatregelen, het gebruik van 

noodmaatregelen en het opruimen van vrijgekomen stoffen. Gericht toezicht op de 

voortgang van activiteiten door het bedienend personeel beperkt het bodemrisico. 

Hierbij kan het eventueel zjnvol zijn om daarvoor bediening- en/of veiligheids

instructiekaarten zichtbaar aanwezig te hebben. 

• Aanwezigheid absorptie materialen 

Ter voorkoming van indringing in de bodem van gemorste stoffen en/of ter 

voorkoming van verdere verspreiding van de gemorste stoffen kan het handig zijn om 

in de nabijheid van activiteiten, waarbij eventuele morsingen plaats kunnen vinden, 

adsorptiematerialen beschikbaar te hebben. 
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3 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN 

3.1 Inleiding 

De voorgenomen activiteit betreft het bouwen en in bedrijf nemen en houden van een 

Biomassa-elektriciteitscentrale van aviTwente met een roosteroven van circa 80 MWth voor 

de opwekking van elektrische energie door verbranding van biomassa. Uitgaande van een 

gemiddelde stookwaarde van 14,4 MJ/kg zal deze ketel circa 160.000 ton biomassa per jaar 

verwerken. 

Bij het ontwerp van de installatie wordt uitgegaan van een robuuste installatie, waarin de 

ervaringen binnen de bestaande afvalverbrandingsinstallatie zoveel mogelijk worden benut. 

Het uitgangspunt is dat aileen bewezen technieken zullen worden toegepast, om een zo 

hoog mogelijke beschikbaarheid te verkrijgen. De nieuwe installatie bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

- ontvangstvoorziening met een mobiele shredder 

- 1 roosterverbrandingsoven van circa 80 MWth met ketel 

- stoomturbine en luchtcondensor 

- rookgasreiniging 

- reststoffenafvoer. 

Initiatiefnemer aviTwente voorziet de inzet van de volgende hoofdbrandstoffen: 

- afvalhout van AlB-kwaliteit. Het betreft schoon hout en al dan niet geverfd, gelijmd en/of 

geplastificeerd hout, spaanplaat en dergelijke 

- compostoverfoop. Dit zijn uitgezeefde takken uit het composteringsproces 

- groenhout. Dit is snoeihout en dunningshout uit parken en bossen met een straal van 100 

km vanaf aviTwente. 

De voorgenomen activiteit is geprojecteerd op het terrein tussen de Kwinkelerweg, de AVI en 

de Oude Hengelose Dijk op de locatie Boeldershoek van het bedrijventerrein Twentekanaal. 

Er zal van de bestaande infrastructuur van Twence, zoals wegen, ingangscontrole, 

bewaking, et cetera, gebruik worden gemaakt. 
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3.2 Specifieke beschrijving 

De biomassa wordt grotendeels geshredderd aangeleverd met vrachtwagens en wordt in de 

storthal gestort. Vanuit de opslagvoorziening kunnen de boxen met de afzonderlijke stromen 

worden gevuld. Vanuit de verschillende boxen die voorzien zijn van schuifbodems worden de 

afvalstromen gedoseerd aan een transportsysteem. Het transportsysteem transporteert de 

biomassa naar een buffervoorziening waama het middels een doseersysteem aan het 

verbrandingsrooster wordt toegevoerd. In de ontvangsthal wordt een mobiele shredder 

geplaatst om de eventuele te grote stukken biomassa te kunnen verkleinen. 

De oven wordt op- en afgestookt met olie. Hiervoor is een olieopslag aanwezig. De 

verbrandingsproducten die na verbranding van de biomassa overblijven zijn bodemassen, 

cycloonas en rookgasreinigingresidu. De bodemas wordt in de ontslakker afgekoeld met 

water, waama het met transportbanden wordt vervoerd naar een container, die per 

vrachtauto naar de asopslag wordt gebracht. De cycloonas wordt via een pneumatisch 

systeem naar een silo geblazen, waar het wordt opgeslagen. Periodiek wordt het per 

silowagen afgevoerd. De rookgassen worden gereinigd in de rookgasreiniginginstallatie die 

bestaat uit: 

• DeNOx installatie 

• cycloon 

• reactor 

• doelfilter. 

In de DeNOx-instaliatie vindt injectie van ammonia plaats. De ammonia wordt via leidingen 

naar de DeNOx getransporteerd. In de reactor wordt een adsorbens (b.v. actief kool) en een 

absorbens (b. v. natriumbicarbonaat) gedoseerd. Beide zijn in silo opgeslagen en worden 

pneumatisch naar de reactor getransporteerd. het gereinigde rookgas wordt tenslotte via de 

zuigtrekventilator naar de schoorsteen afgevoerd. 

Om te voorkomen dat de BEC direct stil komt te liggen bij uitval van elektriciteit is een 

noodstroomaggregaat aanwezig. Het noodstroomaggregaat is voorzien van een dagtankje 

met dieselolie. Dit dagtankje wordt via een leiding gevuld vanuit de nieuwe opslagtank. 

V~~r deze bodemrisicoanalyse zijn we ervan uitgegaan dat de HS- en MCC-ruimte geen 

bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. De trafo die staat opgesteld in de daarvoor 

bestemde ruimte bevat geen olie. 

V~~r de koeling van de stoom wordt een luchtcondensor gebouwd. Het water zal additieven 

tegen corrosie en scaling bevatten. Er bevinden zich drie rioolstelsels op het terrein, een 
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schoonwater-, vuilwater- en droogweerriolering. Het huishoudelijk afvalwater, schrob- en 

ketelspuiwater gaan op het droogweerriool. Het schone hemelwater gaat op het 

schoonwaterriool en het hemelwater van de bestrating gaat op het vuilwaterriool. 

3.3 Procedures en voorschriften 

Bij de beoordeling van de subactiviteiten conform de NRB kan een score reductie worden 

toegekend als bepaalde procedures en voorschriften binnen de bedrijfsvoering operationeel 

zijn. Oit kunnen procedures zijn met een preventief karakter, zoals een inspectieprogramma 

voor tankopslag, pompen en rioleringen of een programma met een repressief karakter, 

zoals richtlijnen voor het opruimen van gemorste vloeistoffen of een bedrijfsnoodplan. deze 

procedures zijn samengevat in Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Overzicht van aanwezige procedures bij aviTwente 

~1~~~h~~S:~~{-,~~'~~~ ~~.~_ .. ~; i~~ .-~-.-~'.:~'.~~:.~ ~_=.~~~~~. -: -'.'-~~~~ 
bedrijfsnoodplan Ja, echter niet gericht op calamiteiten met 

bodemrisico's 

onderhoudsprogramma ja 

milieuzorgsysteem ja, ISO 14001 gecertificeerd 

instructiekaarten gecleeltelijk. Instructies worden aan personeel 

gegeven. Een gedeelte van deze instructies staat 

op schrift. 

inspectieprogramma riolering ja. 
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4 BODEMRISICO VAN DE ACTIVITEITEN 

4.1 Aigemeen 

De centrale zal zijn opgebouwd uit vele installaties en heel veel hulpinstallaties. Tabel4.1 

geeft een overzicht van de systemen die van be lang zijn voor de bodemrisicoanalyse en de 

daarbij opgeslagen chemicalien en wijze van opslag. Voorts staat in de tabel welke 

maatregelen genomen zullen worden om de bodembedreigende activiteiten te 

minimaliseren. 

4.2 Opslag 

Aile vloeibare stoffen worden in bovengrondse tanks met bodemplaat of vrij van de grond 

opgeslagen. In bijlage A staan aile stoffen die worden gebruikt en de exacte wijze van 

opslag. De ammoniaopslag staat binnen. Door de vloeistofdichte opvangvoorziening en 

aandacht voor hemelwater, vulpunt en vulleidingen wordt een eindemissiescore van 1 

bereikt. 

De vaste hulp- en reststoffen worden buiten in silo's opgeslagen op een vloeistofdichte vloer, 

terwijl een eenvoudige overkapping het hemelwater buiten de opslagplaats houdt. Door de 

vloeistofdichte opvangvoorziening en aandacht voor hemelwater, overkappingafdekking 

wordt een eindemissiescore van 1 bereikt. 

4.3 Overs lag 

De vulleidingen van de bulkvloeistoffen die per tankwagen worden aangevoerd zitten aile 

losopeningen binnen de opvangbak van de desbetreffende tanks of indien dit niet mogelijk is 

worden onder de losopeningen lekbakken geplaatst. Bij de losopeningen binnen de bak zal 

er extra aandacht zijn voor de lengte en positie van de vulslag. voorts wordt er een 

vulinstructie voorzien. Hiermee wordt de eindemissiescore 1. Bij de losopeningen met 

lekbakken zal extra aandacht worden geschonken aan het leeglopen van de leiding nadat de 

lossing heeft plaatsgevonden. De gehele inhoud van vulslag en aflopende leiding naar de 

losopening moeten worden opgevangen door de tankwagen of de opvangbak. De 

opvangbak zal regelmatig worden ge'inspecteerd en worden leeggepompt. de eindemissie 

score wordt hiermee 1. 

De losplaatsen voor olie en de overige vloeistoffen vindt plaats op een vloeistofdichte vloer, 

waarbij de eventuele gemorste vloeistof in een opvangput wordt opgevangen. Deze put 
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wordt regelmatig gecontroleerd en leeg gepompt door een erkende verwerker. Eindemissie 

score wordt hiermee 1. 

De losl en aanvoer van de vaste stoffen geschiedt via een gesloten systeem. Hierbij zal extra 

aandacht zijn v~~r de aansluitingen. Eventueel gemorste stoffen worden na afloop van de 

verlading van de vloeistofdichte vlaer geveegd en uiteindelijk gestort. De silo en appendage 

worden in het onderhoudprogramma opgenomen. De eindemissiescore wordt daannee 1. 

4.4 Verpompen en transport 

De pompen voor het verpompen van de vloeistoffen naar de procesinstallaties staan aile op 

een verhoging in de opvangbak van de desbetreffende tank. Pomplekkages hebben 

daarmee geen invloed op bodemverontreiniging. De vloeistoffen worden aile via 

bovengrondse leidingen naar de procesinstallaties verpompt. Aile leidingen, inclusief 

appendages vallen onder het nonnale onderhoudsprogramma, waarbij regelmatig 

leidinginspecties plaatsvinden. De eindemissie score wordt dan ook 1. 

4.5 Procesinstallaties 

Vanuit de storthal en de boxen wordt de biomassa naar de oven getransporteerd. Door de 

aangebrachte voorzieningen heeft dit de eindemissiescore van 1. aviTwente bekijkt 

momenteel de optie om voor het op- en afstoken van de oven olie te gebruiken in plaats van 

aardgas. Zie paragraaf 4.2. 

De ontslakker staat binnen op een vloeistofdichte vloer, hierdoor eindemissiescore 1. De 

afvaer van de assen en het RGRlresidu gaat met een pneumatisch systeem naar de silo. De 

leidingen lopen bovengronds naar de silo's. Aile leidingen, inclusief appendages vallen 

onder het norma Ie onderhoudsprogramma, waarbij regelmatig leidinginspecties 

plaatsvinden. De eindemissie score wordt dan ook 1. 
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Tabel4.1 Samenvatting van de belangrijkste systeemonderdelen 

koelwater 

ketelwater 2 
opvangvoorziening 
(+PBV-WV) 

ontvangsthal aanvoer vloeistofdlc:hte 
opvangvoorziening 
(+PBV-WV) 

opvangvoorziening 
(+PBV-WV) 

biomassa opvangvoorziening 
(+PBV-WV) 

oven verlading 4 
biomassa in oven opvangvoorziening 

(+PBV-WV) 

vloeistofdic:hte 
opvangvoorzienlng 
(+PBV-WV) 

transportbanden 

naar 
silo m.b.v. 
transportbanden 

vulpunt 
vulleidingen; 
ontluchting 

hemelwater; 
vulpunt 
vulleidingen; 
ontluchting 

schrobwater 

schrobwater 

schrob-
hemelwater 

sc:hrobwater 

schrobwater 

hemelwater 

en 

en 

en 

algemene zorg 

algemene zorg 

algemene 

algemene 

vlsueel, 
zorg 

algemene 



. 
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rookgas- DeNOx. doserfng 3 vloeistofdichte schrob- en CURlPBV-44; 1 

behandeling van ammonia opvangvoorziening hemelwater algemene zorg. 
(+PBV-VVV) visueel 

RGR-residu 4 kerende voorziening - visueel. faeiliteiten en 1 
verlading naar silo personeel 
m.b.v. vloe/stofdichte schrob- en CURlPBV-44; 1 
kettingtransporteur opvangvoorziening hemelwater a/gemene zorg 

(+PBV-VVV) 

gas/oten systeem* aans/uitingen CURlPBV-rapport 1 
2001-3; CURlPBV-44 

bodemas- bodemassilo 4 kerende voorziening over1<apping/af visueel. faeiliteiten en 1 

opslag dekl<ing personeel 
vloeistofdichte schrob- en CURJPBV-44; 1 
opvangvoorziening hemelwater algemene zorg 
(+PBV-VVV) 

105- en laad- 4 gesloten systeem* aansluilingen CURlPBV-rapport 1 
activiteiten 2001-3; CURlPBV-44 
bodemassilo 

cycloonas- cyeloonassilo 4 kerende voorziening overkapping/af visueel. faelliteiten en 1 

opslag dekking personeel 
vloelstofdichte schrob- en CURlPBV-44; 1 
opvangvoorziening hemelwater algemene zorg 
(+PBV-VVV) 

los- en laad- 4 gesloten systeem* aansluitingen CURlPBV-rapport 1 

aCliviteiten 2001-3; CURlPBV-44 
cyeloonassilo 

RGR-residu- RGR-residusilo 4 kerende voorziening overkapping/af visueel. faeiliteiten en 1 

opslag 
dekking personeei 

vloelstofdichte schrob- en CURlPBV-44; 1 
opvangvoorziening hemelwater algemene zorg 
(+PBV-VVV) 

los- en laad- 4 gesloten systeem* aansluilingen CURlPBV-rapport 1 

activiteiten RGR- 2001-3; CURJPBV-44 

rasidusilo 

onderhoud smeerolie 2 vloelstofdichte schrob- en CURlPBV-44; 1 
opvangvoorziening hemelwater algemene zorg 
(+PBV-VVV) 

droogweer- water 4 gesloten systeem* aansluilingen CURlPBV-rapport 1 

riool 
2001-3; CURlPBV-44 

noodstroom- dagtank met diesel 2 vloeistofdlchte hemelwater. CURlPBV-44; 1 

aggregaat 
opvangvoorziening wlpunt en algemene zorg 
(+PBV-VVV) w/leldingen. 

onluchling 

gasloten systeem = een systeem met voorzienlngen aan aile zljden. zodat verslulvlng en morslngen door overbeladlng 

worden opgevangen 
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4.6 Noodstroomaggregaat 

Bij de BEC is ook een noodstroomaggregaat voorzien. De noodstroomaggregaat bevat een 

kleine hoeveelheid dieselolie. Het noodstroomaggregaat staat in een aparte ruimte in het 

ketelhuis met een vloeistofdichte vloer. Voorts is er een dagtank met dieselolie aanwezig. Oit 

is een bovengrondse tank, vrij van de grond. De dagtank zal vanuit de nieuwe bulkopslag 

worden gevuld. Vanuit de bulkopslag loopt een bovengrondse leiding naar het dagtankje. Zie 

ook paragraaf 4.4. 

4.7 BedriJfsriolering 

Er bevindt zich een ondergrondse bedrijfsriolering op het terrein. Op de plaatsen waar 

eventueel olielekkages kunnen voorkomen wordt het hemelwater via een 

olie/waterafscheider naar het bedrijfsriool afgevoerd. Het riool zal volgens CUR/PBV

aanbeveling 51 worden ontworpen en volgens CUR/PBV worden om:!erhouden en 

ge·inspecteerd. Oit geeft een eindemissiescore van 1. 

4.8 Activlteiten in werkplaatsen 

Er bevindt zich bij de centrale een werkplaats waar onderhoudswerkzaamheden kunnen 

plaatsvinden. In deze werkplaats bevindt zich eveneens een kleine opslag met smeerolie. De 

werkplaats is uitgerust met een vloeistofdichte vloer en lekbakken om eventuele 

oliemorsingen op te kunnen vangen. In de werkplaats is altijd toezicht aanwezig. Eindemissie 

score wordt 1. 

4.9 Conclusie 

Aile subactiviteiten hebben een eindemissie score van 1. Oit betekent dat de 

maatregelen/voorzieningen voldoen aan de "stand der techniek". Er is spraken van een 

verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). 
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BIJLAGE A STOFFEN DIE BIJ DE BEC WORDEN GEBRUIKT EN 
OPGESLAGEN 

Het gemiddelde jaarlijkse chemicalienverbruik van de BEC is gepresenteerd in tabel A.1. Oit 

verbruik zal kunnen varieren, afhankelijk van de afwijkingen in biomassasamenstelling. 

Tabel A.1 Overzicht chemicalienverbruik (dynamisehe gegevens) 

Ammonia (25% NH40H) 

Absorbens (bijv. 
natriumbicarbonaat) 
Adsorbens (bijv. aetief cokes) 

trinatriumfosfaat 

conditioneringmiddelen 
bedrijfswater 

dieselolie 

tanks van 25 m 
vat van 50 I 
1 silo 

1 silo 
25 kg 

4 

tank van 100 m 
tankje van 5 m3

+ 

BIJtend en miheugevaarllJk 8 
4 

Irriterend 14 

Irriterend 14 
Bijtend 4 

oxyderend en schadelijk 4 

milieugevaarlijk 13 
9 

Opslagvoorzieningen zijn nodig voor het op voorraad houden van ammonia en absorbens, 

voor de duur van tenminste 5 dagen continu bedrijf. 

Ammonia wordt opgeslagen in twee tanks van 25 m3
• Voor de opslag van absorbens worden 

silo's met een inhoud van 100 rn3 voorzien. Het aantal vaten I silo's zal nader bepaa/d 

worden in de ontwerpfase van de BEC. 

Wijze van opslag 
Tijdens normaal bedrijf van de centrale moet een bepaalde hoeveelheid van de relevante 

chemicalien a/s voorraad zijn opges/agen. De chemicalien worden apart opges/agen en 

verontreiniging van de bodern of het oppervlaktewater wordt voorkomen. De opslag, het 

gebruik en de lozing van de chemicalien vinden plaats volgens de geldende regels 

(CPR 15-1). 

Opslag van conditioneringmiddelen 

Onder de opslagtank voor de waterconditioneringrniddelen zal een vloeistofdichte opvangbak 

voorzien van een chernicalienbestendige afdeklaag worden geplaatst met een inhoud die 

gelijk is aan die van de opslagtank + 10%. 
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Opslag van ammonia 

Onder de opslagtank voor de ammonia zal een vloeistofdichte opvangbak voorzien van een 

chemicalienbestendige afdeklaag worden geplaatst met een inhoud die gelijk is aan die van 

de opslagtank + 10%. 

Opslag van dieselolie 

De dieselolie voor de noodstroomvoorziening wordt opgeslagen in een tank met een inhoud 

van ongeveer 5 m3
• Deze tank wordt dubbelwandig uitgevoerd of geplaatst in een opvangbak 

die voorzien is van een tegen dieselolie bestendige coating. De opvangbak kan de maximale 

inhoud van de tank bevatten + 10%. 

Opslag van smeerolie 

De smeerolie voor de 9as- en stoomturbines wordt in tanks opgeslagen. Deze tanks worden 

bovengronds opgesteld. Waterdichte opvangbakken met een chemicalienbestendige laag aan 

de binnenzijde worden onder de tanks gezet. ledere opvangbak kan de maxima Ie inhoud van 

de tank bevatten + 10%. 

Transforrnator 

De transformator wordt niet met olie gevuld. 

Olielekkage 

Het bedrijf en het onderhoud van de machines kunnen tot lekkages van smeerolie leiden. 

Om echter olieverontreiniging van de bodem te voorkomen, zal in de ruimte waar 

onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd een ondoordringbare vloer worden gelegd. 

Opslag van gevaarliJke stoffen 
Acetyleen, zuurstof en de overige gassen die voor de emissiemetingen worden gebruikt, 

worden in cilinders opgeslagen. 
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BIJLAGE G MILIEUBELEIDSVERKLARING 



Mil ieubeleidsverkla ring 

Uitgangspunten 
• • Twence is geen vervuiler maar een vuilverwerker en draagt bij aan nuttig (her)gebruik 

van afvalstoffen. De zorg voor het milieu vormt de basis van het ondernemingsbeleid van 
Twence en de daaruit voortvloeiende bedrijfsactiviteiten; 

• • Twence beschermt het milieu door het voortdurend voorkomen dan wei verkleinen van 
de negatieve effecten van zijn activiteiten en producten op het milieu; 

• • Het naleven van milieuvergunningen en wettelijke voorschriften geldt als minimum 
standaard; 

• • Twence is een open organisatie die het publiek zoveel mogelijk informeert over haar 
activiteiten; 

• • Door samen te werken in de branche met andere afvalverwerkende bedrijven wordt 
gewerkt aan het verder optimaliseren van het op maatschappelijk verantwoorde wijze 
verwijderen van afvalstoffen binnen een Europese markt. Twence is lid van de Vereniging 
van Afvalverwerkers, de WAY. De WAY stelt kwaliteitseisen aan haar leden. 

Maatregelen 

Intern 
• • De eindverantwoordelijkheid voor het milieubeleid ligt bij de directie. De uitvoering is 

gedelegeerd binnen de lijnorganisatie; 

• • De verantwoordelijkheden op milieugebied van de direct leidinggevenden en 
medewerkers zijn helder en zijn op schrift gesteld. De leidinggevenden dragen het 
milieubeleid uit en vervullen een voorbeeldfunctie voor hun medewerkers; 

• • De directie van Twence zorgt via informatieverstrekking en opleiding voor voldoende 
deskundigheid van haar medewerkers op het gebied van milieu; 

• • V~~r het realiseren van het milieubeleid stelt de directie de noodzakelijke financiele 
mid del en en tijd ter beschikking. 

Extern 
• • Twence zal samen met haar klanten de beste verwerkingsmogelijkheden opzoeken; 

• • Aan leveranciers van goederen en diensten stelt Twence ambitieuze milieueisen; 

• • Twence demonstreert haar openheid door het geven van rondleidlngen op locatie, de 
uitgifte van een periodiek nieuwsbulletin en het organiseren van 
omwonendenbijeenkomsten. Er is open communicatie en afstemming met bevoegde 
instanties als provincie en gemeenten. 

Uitvoering 

• Twence zal onder andere zorgen voor het verder optimaliseren van de 
afvalverwerkingsprocessen, waarbij de vermindering van het energie- en waterverbruik, 
reductie van hulpstoffen en het beheersen van geuremissie speerpunten zijn. Twence stelt 
daartoe jaarlijks een milieuzorgprogramma op; 



• • Emissies en verbruik worden geregistreerd en gebruikt om verbeteringen te 
realiseren; 

• • Twence levert een bijdrage aan de C02 reductie. Door de productle van duurzame 
energie wordt het gebruik van fossiele brandstoffen (steenkolen, earc;:lolie en gas) 
teruggedrongen. 

• • Twence evalueert jaarlijks haar milieubeleid en scherpt dat zo nodig aan; 

• • Jaarlljks wordt een milieujaarverslag gepubliceerd; 

• • Het milieubeleid van Twence wordt gerealiseerd met behulp van een 
milieuzorgsysteem dat voldoet aan de norm NEN-EN ISO 14001: 1996 VOor een deel van 
de activiteiten. De uitbreiding van dit milleuzorgsysteem naar de overige activiteiten wordt 
veer 1 november 2003 gecertificeerd op ba.sis van deze norm. 

V~~r akkoord: 

Ir. Jan T. Rooijakkers, 
directeur 
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BIJLAGE H AV BELEID BEC TWENCE 
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Ten behoeve van de "aanvraag verandervergunning Wet Milieubeheer van AVITwente, 
voor een biomassa elektriciteitscentrale". 
(kenmerk 50351949 KPSrrPE 04-1075a, november 2004) 

1. INLEIDING 
Onderstaand zijn de procedures voor acceptatie en verwerking vastgesteld voor de biomassa 
elektriciteitscentrale. (BEC) Het document is opgesteld op basis van bijlage VIII (richtJijn basis 
acceptatie - en verwerkingsbeleid) en bijlage VI (randvoorwaarden monstername- en 
analyseprocedures) van het rapport "De verwerking verantwoord" van de commissie Hoogland van 
februari 2002. 
Dit rapport is opgenomen in het LAP (deel 2 LAP gewijzigde versie van april 2004, toelichting 
sectorplannen) en is de richtlijn voor het acceptatie en verwerkingsbeleid (AV beleid) voor aile 
afvalverwerkende bedrijven. 
De in dit document genoemde acceptatie- en verwerkingsprocedures worden de procedures van 
Twence genoemd. 

2. HET ACCEPTATIEBELEID 

2.1 HET ACCEPTATIEPROCES. 
In het acceptatieproces van biomassa binnen de BEC kunnen twee fases worden onderscheiden 
namelijk: 

• De vooracceptatiefase. 
• De acceptatiefase. 

2.1.1 De vooracceptatiefase. 
De vooracceptatie wordt uitgevoerd door de afdeling M&S van Twence. De procedure hiervoor is 
beschreven in het kwaliteitshandboek van Twence onder procedure 06-P01. (zie bijlage 2 van deze 
bijlage) 
In de vooracceptatiefase wordt onder andere beoordeeld: 

• Of de aangeboden biomassastroom conform de wet- en regelgeving geaccepteerd mag 
worden. 

• Of be- en verwerking in de BEC mogelijk is. 
• Of de acceptatie en of verwerking logistiek mogelijk is. 

Doel van de BEC is het verbranden van biomassa voor het genereren van groene elektriciteit. De 
basisbrandstof voor de BEC is in beginsel zuivere biomassa: 

• A- en B-hout. 
• Composteringsoverloop. 
• Snoei- en dunningshout. 
• Overige biomassa. 

In bijlage 1 staan de bij deze deelstromen behorende Euralcodes. 

Vooracceptatie vind altijd plaats voordat er een overeenkomst wordt aangegaan tussen Twence en de 
ontdoener van de biomassa. 
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De ontdoener geeft hierbij een omschrijving van de biomassa waarbij in ieder geval de volgende 
informatie wordt verstrekt: 

• De herkomst van de biomassa (soort bedrijf en proces). 
• De aard en samenstelling van de biomassa. 
• De Euralcode van de biomassa. 
• De hoeveelheid aangeboden biomassa. 
• De wijze van aanlevering van de biomassa. 
• De frequentie van aanlevering. 

Op basis van deze gegevens wordt bepaald waaruit het vooracceptatieonderzoek moet bestaan. 
Hierbij worden vier soorten onderzoek onderscheiden. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde 
risico indelingen en soorten onderzoek genoemd. 

Tabel 1. Risico-indeling en vooracceptatie onderzoek 

500rt biomassa 500rt klant Risico beoordeelbaarheid yooracceptatie 
onderzoek nr. 

A- B-hout grof Bekend Laag Aileen visueel 1 
A- B-hout grof Nieuw Matig Aileen visueel 1 
A- B-hout fijn Bekend Laag Monstername mogelijk 3 
A- B-hout fijn Nieuw Matig Monstername mogelijk 4 
Composteringsoverloop Bekend Laag Aileen visueel 1 
Composteringsoverloop Nieuw Matig Aileen visueel 1 
Snoei en dunningshout Bekend Laag Aileen visueel 1 
Snoei en dunningshout Nieuw Matig Aileen visueel 1 
Overige biomassa Bekend Matig Monstername mogeliik 2 
Overige biomassa Nieuw Matig Monstername mOQeliik 4 

Klanten waarmee Twence negatieve ervaringen heeft opgedaan bij vorige aanleveringen worden bij 
een vooracceptatie onderzoek gelijk behandeld als nieuwe klanten. 
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Tabel2. Soorl vooracceptatie onderzoek 

Onderzoek Soort onderzoek 
nr. 
1 

2 

3 

4 

Adrninistratief Qnderzoek. 
Visuele inspectie aandeel kunststoffen, 
C hout en overige verontreinigingen. 
Onderzoek als nr. 1 aangevuld met 
monstername conform NVN 7301, NVN 
7302 of NVN5860. 
Analyse van karakteristieke parameters 
door een sterlab* op: 

• Asrest 
• Droge stof 
• Calorische waarde 

Analyse van aanvullende 
door een sterlab* op: 

• Kwik 
• EOX 
• Cadmium 

parameters 

Onderzoek ais nr. 1 aangevuid met 
analyse van overige kritische 
parameters door een sterlab* op: 

• Arseen 
• Chroom 
• Koper 
• PAK (10vrom) 

Onderzoek als nr. 2 aangevuld met 
analyse van overige kritische 
parameters door een sterlab* op: 

• Arseen 
• Chroom 
• Koper 
• PAK (10vrom) 

50351949-KPSfTPE 04-1075a 

Maximale waarde 

n.v.t. 
Max. 3% onvermijdbaar kunststof, geen 
visueel c hout. 

1 mg/kg. 
1000 mg/kg. (indicator) 
10 mg/kg. 

Som 3 zware metalen 750 mg/kg. 

Som 10 PAK 100mg/kg. 

Som 3 zware metalen 750 mg/kg. 

Som 10 PAK 100mg/kg. 

* Indien de analyses niet uitgevoerd kunnen worden door een sterlab geaccrediteerd 
laboratorium dient de analysetechniek gevalideerd te zijn. 

Twence heeft speciale functionarissen (acceptanten), die belast zijn met de acceptatie, zij initieren het 
vooracceptatieonderzoek beoordelen de resultaten van en stellen de Euralcode vast. 

Indien aile gegevens bekend zijn omtrent: 

• de herkomst van de biomassa (soort bedrijf en proces) 
• de aard en samenstelling van de biomassa(al dan niet met behulp van een monster) 
• de Euralcode van de biomassa 
• de hoeveelheid aangeboden biomassa 
• de wijze van aanlevering van de biomassa 
• de frequentie van aanlevering 

voIgt de feitelijke vooiacceptatie. 

Hierbij wordt aan de hand van de bekende gegevens getoetst: 
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• Of de aangeboden afvalstroom conform vergunning, wet- en regelgeving geaccepteerd mag 
worden. 

• Of be- en verwerking in de BEC mogelijk is. 
• Of de acceptatie en of verwerking logistiek mogelijk is . 

Indien de biomassa geaccepteerd mag worden en be- en verwerking (Iogistiek) mogelijk is zal een 
verwerkingstarief worden vastgesteld door de afdeling M&S. 
Tevens zal er een artikelcode (een artikelcode geeft het soort verwerking en de locatie van afgifte bij 
Twence aan) worden vastgesteld De gegevens worden tijdens het vooracceptatie proces schriftelijk 
vastgelegd op een intern formulier. Op dit formulier staan de volgende gegevens: 

• Gegevens ontdoener. 
• De Euralcode van de biomassa. 
• Artikelcode Twence. 
• Advies acceptant. 
• Eventuele bijzonderheden. 

Op basis van een volledig ingevuld formulier kan er een overeenkomsUofferte gemaakt worden. 
Hierop wordt ook de te volgen procedure inzake (voor)acceptatie bij vervolgafgifte vastgelegd. Deze 
gegevens worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomsUofferte. In de overeenkomsU offerte 
staan minimaal de volgende gegevens: 

• NAW gegevens ontdoener. 
• Euralcode van de afvalstroom. 
• De verwerkingsmethode. 
• Hoeveelheid biomassa. 
• Verwerkingstarief. 
• Acceptatievoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden. (zie bijlage 2) 
• Specifieke (verwerkings)voorwaarden. 
• Geldigheidstermijn. 

De overeenkomsUofferte is ondertekend en geparafeerd conform de tekenbevoegdheid bij Twence. 
De overeenkomsUofferte dient door de ontdoener ondertekend te worden geretourneerd, gezamenlijk 
met een volledig ingevuld en ondertekend omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen (BA formulier) of 
de vervanger hiervan. Indien deze formulieren in het bezit zijn van Twence, wordt er een 
afvalstroomnummer toegekend door de afdeling M&S en is er een contract tussen Twence en de 
ontdoener. 
Op het moment dat het afvalstroomnummer is afgegeven en opgenomen in het geautomatiseerde 
systeem van Twence eindigt de vooracceptatie. In dit geautomatiseerde systeem worden ook aile 
bijzonderheden vastgelegd die in volgende acceptatiefases van toepassing zijn. In de overeenkomst 
worden afspraken gemaakt over de frequentie van vervolgonderzoek. De frequentie en aard van het 
onderzoek is (mede) afhankelijk van de definitieve risico indeling van de biomassa. Deze wordt in de 
vooracceptatiefase vastgesteld. 

In geval van contracteren van een nieuwe biomassastroom die nog niet eerder in de BEC is verbrand, 
is de eerste aanlevering een proefaanlevering. Voorafgaand aan de proefaanlevering worden 
afspraken gemaakt,met aanbieder en bevoegd gezag, over de aan te leveren proefhoeveelheid en het 
tijdstip van levering.Bij verwerking van de proefaanlevering van deze stroom wordt onder andere het 
effect van de biomassastroom gemeten op de procesparameters en op de emissie in de schoorsteen. 
Op basis van de verkregen gegevens wordt besloten hoe verder wordt omgegaan met de 
vervolgaanlevering van de biomassa. Afwijkingen en bijzonderheden worden vastgelegd in het 
geautomatiseerde systeem. 
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2.1.1.2 De vooracceptatiefase bij een vervolgafgifte. 
Vooracceptatie bij vervolgafgifte vindt plaats als een ontdoener een partij biomassa aanbiedt 
waarvoor, voor deze ontdoener, al een vooracceptatieprocedure is doorlopen. Het betreft hier een 
vergelijkbare partij biomassa, afkomstig van eenzelfde ontdoener en uit eenze!fde proces als uit de 
vooracceptatie. De ontdoener geeft hierbij een omschrijving van de biomassa waarbij in ieder geval de 
volgende informatie wordt verstrekt: 

• De herkomst van de biomassa (soort bedrijf en proces). 
• De gegevens van de doorlopen vooracceptatie procedure. 
• De aard en samenstelling van de biomassa(al dan niet met behulp van een monster). 
• De Euralcode van de biomassa. 
• De hoeveelheid aangeboden biomassa. 
• De wijze van aanlevering van de biomassa. 
• De frequentie van aanlevering. 

Indien uit administratieve controle blijkt dat de gegevens niet overeenkomen met de gegevens uit de 
vorige aanlevering is er geen sprake van een vervolgaanlevering en dient de vooracceptatie 
procedure opnieuw doorlopen te worden. Het vervolgonderzoek zal plaatsvinden conform afspraken 
die gemaakt zijn tijdens de vooracceptatiefase. 

2.1.2 De acceptatiefase 
De acceptatiefase start op het moment dat de partij biomassa fysiek wordt aangeleverd bij Twence. 
Dit is op het moment dat de vracht met biomassa bij Twence op de weegbrug staat om te worden 
ingewogen. Per weging wordt slechts een afvalstroom ingenomen. 

Indien een vracht meer dan een afvalstroom bevat moet per deelstroom de gehele acceptatiefase 
apart doorlopen worden. De afgiftelocatie, opslaglocatie en verwerkingsmethode liggen vast in het 
contract middels de artikelcode van Twence. Hiervoor hoeft geen keuze meer gemaakt te worden. 
Tijdens het inwegen van de afvalstroom worden de volgende handelingen en controles uitgevoerd: 

• Administratieve controle PMV begeleidingsbrief op volledigheid en jUistheid. 
• Controle geldigheid afvalstroomnummer. 
• Controle op geldigheid en juistheid contract. 

Indien aile gegevens volledig en correct zijn wordt de vracht ingewogen en ontvangt de chauffeur van 
de vrachtwagen een terreinbon waar de volgende gegevens op staan: 

• Afvalstroomnummer. 
• Contractnummer Twence. 
• Datum en tijdstip inwegen. 
• Voignummer. 
• Naam transporteur 
• Naam ontdoener 
• Kenteken auto 
• Bruto gewicht. 
• Artikelcode Twence, hiervoor heeft BEC een of meerdere exclusieve artikelcodes. 

(Een artikelcode is en door Twence afgegeven code. Deze code geeft een soort verwerking 
en de locatie van afgifte bij Twence aan. Voor de BEC zullen voordat de eerste offertes 
worden verzonden artikelcodes worden aangemaakt) 

• Eventueel bijzonderheden met betrekking tot de acceptatie. 

Met deze terreinbon meldt de chauffeur zich bij de shovelmachinist/acceptant (shovelmachinist is 
hierbij tevens acceptant) van de BEC. Na controle van de gegevens, en de gebleken juistheid hiervan, 
wordt de vracht gestort op de stortvloer. De vracht wordt dan onderzocht door het uitvoeren van €len 
of meer van de volgende activiteiten: 
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• Een visuele controle van elke vracht aangeleverde biomassa. 
• Een uitgebreide controle door middel van uitstorten en uit elkaar trekken van de vracht, 

uitvoering en frequentie conform BRL k10016 
• Een analytische controle. 
• Een administratieve controle aan de hand van de positieve stoffenlijst. 

De uitvoering van deze con troles zal nog nader worden uitgewerkt en na goedkeuring van bevoegd 
gezag worden opgenomen in het AV beleid. 

De omvang van het tijdens de acceptatiefase uit te voeren acceptatieonderzoek is gekoppeld aan: 
• De risico indeling. 
• Het feit of de biomassa via de positieve stoffenlijsten aanpak kan worden getoetst. 
• Het feit of de biomassa uitsluitend visueel controleerbaar is. 
• Bijzonderheden zoals bijvoorbeeld een proefaanlevering. 

Aan de hand van de verkregen informatie wordt een beslissing genom en omtrent de definitieve 
acceptatie van de biomassa. Bij afwijking, van hetgeen overeengekomen is in het contract, kan de 
partij worden geweigerd voor verbranding in de BEC. Afhandeling zal plaatsvinden conform algemene 
acceptatie en levervoorwaarden Twence. (zie bijlage 2) 
Indien kleine hoeveelheden niet toelaatbaar afval worden aangetroffen, worden deze verwijderd. Bij 
grotere hoeveelheden niet toelaatbaar afval wordt de gehele lading geweigerd. De geconstateerde 
kleine afwijkingen worden geregistreerd en periodiek gerapporteerd aan de leveranciers. Bij meerdere 
overtredingen kan het contract van de leverancier worden ingetrokken. 

Ais de vracht akkoord is bevonden door de shovelmachinisUacceptant parafeert deze de terreinbon. 
De vrachtwagen keert hierna terug naar de weegbrug om uit te wegen. Na uitwegen ontvangt de 
chauffeur een kopie van de weegbon met de volgende gegevens: 

• Afvalstroomnummer. 
• Contractnummer Twence. 
• Datum en tijdstip inwegen. 
• Datum en tijdstip uitwegen. 
• Voignummer. 
• Naam transporteur. 
• Naam ontdoener. 
• Kenteken auto. 
• Bruto gewicht. 
• Netto gewicht. 
• Artikelcode Twence, hiervoor krijgt de BEC een of meerdere exclusieve artikelcodes. 

(een artikelcode geeft een soort verwerking en de locatie van afgifte bij Twence aan) 

Tevens ontvangt de chauffeur een door Twence ondertekende kopie van de PMV begeleidingsbrief. 
Hiermee eindigt de acceptatiefase. 

2.1.3 Het moment van feitelijke acceptatie. 
De overgang van eigendom en risico vindt eerst plaats na acceptatie van de biomassa door Twence. 
Op het moment dat Twence een begin maakt met de daadwerkelijke verwerking van de biomassa 
geldt dat aJs feitelijke acceptatie van de biomassa door Twence. Oit is zo op het moment dat de 
biomass a in de toevoerbox is gestort of vermengd is met andere biomassastromen. Acceptatie van de 
biomassa ontslaat de contractpartij niet uit zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 
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2.1.3.1 Opslag partij biomassa voorafgaand aan feitelijke acceptatie. 
Voorafgaand aan de feitelijke acceptatie wordt het afval opgeslagen in de ontvangsthal/storthal. Het 
betreft hier een speciaal voor dit doel gebouwde opslagvoorziening. 
In deze hal bestaat ook de mogelijkheid om partijen die nog niet geaccepteerd zijn tijdelijk separaat op 
te slaan in afwachting van acceptatieonderzoek. 

Twence is steeds gerechtigd am door, steekproeven conform BRL K10016 of monstername en 
analyse te bepalen of de aangeboden biomassa voldoet aan het bepaalde in de overeenkomst. Indien 
Twence tot monstername en analyse besluit, bericht zij dat aan de contractpartij binnen acht (8) 
dagen na de dag waarop de betreffende biomassa is aangeboden. Zo spoedig mogelijk na de 
monstername en analyse stelt Twence contractpartij schriftelijk in kennis van de uitkomst daarvan. 
Indien uit de monstername of analyse blijkt dat de biomassa niet voldoet aan de in de overeenkomst 
overeengekomen voorwaarden, wordt de biomassa afgekeurd en wordt een analyserapport 
opgemaakt dat aan contractpartij wordt toegezonden. De afgekeurde partij wordt door de contractpartij 
of door Twence afgevoerd, dan wei na overleg de contractpartij ofwel anders verwerkt ofwel door 
Twence met een extra bewerking alsnog voor acceptatie geschikt gemaakt. Bij tijdelijke opslag van de 
biomassa vindt geen overgang van eigendom en risico plaatsvindt. Indien de opslag meer dan 
eenentwintig (21) dagen duurt, dient aan het bevoegd gezag de hoeveelheid biomassa en de reden 
van opslag gemeld te worden. 

2.1.3.2 De omvang van het acceptatieonderzoek. 
Het acceptatie onderzoek wordt uitgevoerd zoals in punt 2.1.2 (de acceptatiefase) beschreven. 
Van opbulken van partijen is slechts sprake als de feitelijke acceptatie heeft plaatsgevonden. 
Afvalstoffen die niet mogen worden gemengd, omdat ze voorkomen op een van de negatieve lijsten 
uit "de verwerking verantwoord", worden in de BEC van Twence niet geaccepteerd. 

2.1.3.3 Het acceptatieonderzoek voor biomassa dat aileen visueel controleerbaar is 
Biomassastromen die conform tabel 1 als "visueel te beoordelen" zijn aangewezen worden uitsluitend 
visueel en administratief beoordeeld. Indien blijkt dat er in de toekomst andere biomassastromen 
zijn,(geschikt voar verbranding in de BEC) die aileen visueel controleerbaar zijn, worden deze aan de 
tabel toegevoegd. 

2.1.3.4 Het acceptatieonderzoek bij de inzameling van afvalstoffen 
Inzameling van afvalstoffen is bij de BEC niet van toepassing. 

2.1.3.5 Het acceptatieonderzoek voor de inzameling van klein gevaarlijk afval 
Inzameling van klein gevaarlijk afval is bij de BEC niet van toepassing. 

2.1.3.6 Het acceptatieonderzoek voor overige kleine partijen afval 
Het verwerken van overige kleine partijen afval is bij de BEC niet van toepassing. 

2.1.3.7 Het acceptatieonderzoek op basis van de positieve stoffenlijsten 
Eenduidige biomassastromen waarvan bekend is dat deze in de BEC verwerkbaar zijn staan op een 
positieve stoffenlijst. 

Het gaat hierbij om zuivere biomassa de basis brandstoffen: 
• A- en B-hout. Het betreft schoon hout en geverfd, gelijmd en/of geplastificeerd hout. 
• Compostoverloop. Oit zijn uitgezeefde takken e.d. uit het composteringsproces. 
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• Snoei en dunningshout. Dit is snoei en dunningshout uit parken en bossen. 

Van deze basisbrandstoffen zijn voldoende stofintrinsieke gegevens bekend, die uitgangspunt zijn 
geweest voor het ontwerp van de BEC. Uitgaande van een brandsloffenverhouding die zich 
waarschijnlijk het meest zal voordoen, van 80% A- en B-houl en 20% composteringsoverloop is de 
verwachte doorzet van de BEC is 160 K.ton per jaar. Hierbij is er sprake van een ongestoorde 
bedrijfsvoering waarbij ruimschoots wordt voldaan aan de gestelde emissie eisen. 

Tabel 3. Positieve stoffen/ijst BEC 

Nr. Positieve stoffen voor verwerking in de BEC 
(Eura/codes zie bijlage 1) 

1. A-hout 
2. B-houl 
3. Compostoverloop 
4. Snoei en dunningshout. 

In het geval van aanbieden van A- en B-hout moet eerst, middels onderzoek conform tabel 1 en 2, 
vastgesteld worden of er geen C-hout wordt aangeboden. 
Aan deze lijst, in tabel 3, kunnen in de toekomst, bij gebleken geschiktheid, nieuwe biomassa 
brandstoffen worden toegevoegd. 

2.1.3.8 Het uit te voeren acceptatieonderzoek bij een vervolgafgifte 
Zie acceptatie onderzoek genoemd onder punt 2.1.3.2 

2.1.3.9 Het acceptatieonderzoek bij een eerste afgifte of een eenmalige afgifte 
Zie acceptatie onderzoek genoemd onder punt 2.1.3.2 

2.1.3.10 Het acceptatieonderzoek voor afvalwaterstromen op basis van de positieve 
stoffenlijst aanpak 
Het verwerken van afvalwaterstromen is bij de BEC niet van toepassing. 

2.2 DE BIOMASSA OAT HET BEORIJF ACCEPTEERT. 
De acceptatie van biomassastromen voor de BEC zal zich in eerste instantie beperken tot de stromen 
die genoemd staan in tabel 3. (positieve stoffenlijst) Biomassastromen die niet op deze lijst staan, 
maar wei genoemd zijn in bijlage 1 kunnen in de toekomst worden geaccepteerd als: 

• Deze strom en aile acceptatiefasen met positief gevolg hebben doorlopen. 
• Deze strom en bij verwerking voldoen aan de geldende (milieu) eisen. (emisies, geur etc) 
• Deze stromen geen problemen opleveren voor de bedrijfsvoering. Het betreft hier met name 

onacceptabele corrosie en vervuiling van de installatie. 

Geaccepteerde contracten met biomassa worden bij Twence verwerkt in een geautomatiseerd 
systeem. 

In het atvalstromenregister is per afvalstoom het volgende geregistreerd: 
• NAW gegevens ontdoener. 
• Of het een primaire of secundaire ontdoener betreft. 
• Risicogroep. 
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• Naam en omschrijving van de biomassa. 
• Euralcode van de biomassa. 
• Hoeveelheid biomassa. 
• Eventuele frequentie van aanlevering. 
• De wijze van verpakking. (indien van toepassing) 
• Tarief per ton. 
• Herkomst van de biomassa. 
• De gehanteerde verwerkingsroute. (artikelcode) 
• Eventuele aanvullende informatie betreffende aanvullende parameters. 
• Eventuele wijzigingen ten opzichte van het verleden. 

Aileen geautoriseerde medewerkers van de afdeling M&S kunnen wijzigingen aanbrengen in het 
register. Deze medewerkers zijn tevens verantwoordelijk voor het register en het verspreiden van de 
wijzigingen (meestal automatisch). Datum en naam van de medewerkers die wijzigingen aanbrengen 
worden automatisch opgeslagen. Details over de wijziging, zoals de reden van de wijziging, worden 
per afvalstroomnummer bijgehouden in het klantdossier. Bij Twence zijn medewerkers 
(contactpersonen) aangewezen die ervoor zorgen dat het register ter inzage ligt voor het bevoegd 
gezag. Tevens kunnen deze medewerkers ervoor zorgen dat er voor het bevoegd gezag actuele 
overzichten ter inzage beschikbaar zijn of te raadplegen zijn in een geautomatiseerd bestand. 

2.3 DE TE HANTEREN ACCEPT ATIEPARAMETERS. 

2.3.1 Het onderscheid tussen de olieichemicalien-, water- en sedimentfase. 
Het verwerken van olie/chemicalien-, water- en sedimentstromen is bij de BEC niet van toepassing. 

2.3.2 Parameters voor de biomassa die wordt ingezet als brandstof. 
Aan de zuivere biomassa wordt de eis gesteld dat het aandeel onvermijdbare kunststoffen kleiner dan 
3%. 
Daarnaast worden individuele stromen onderzocht op de parameters zoals deze in tabel 1 en 2 staan 
genoemd. 

Biomassa met stukken groter dan 30 cm worden in de ontvangsthal met behulp van een mobiele 
shredder verkleind. Verder gelden dezelfde paramaters als voor de overige biomassa. Deze 
biomassastroom voigt dezelfde route als de overig stromen. In de ontvangsthal zal deze stroom echter 
een extra bewerking ondergaan. 

2.3.3 Parameters voor biomassa die aileen visueel te controleren is. 
Biomassa die volgens tabel 1 als "aileen visueel" te beoordelen is wordt uitsluitend visueel en 
administratief beoordeeld. 
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In geval van visuele controle wordt er gecontroleerd op het gehalte aan: 
• C hout. 
• Kunststoffen. 
• Overige visueel herkenbare afwijkingen. 

2.4 DE TE HANTEREN CRITERIA 

2.4.1 Criteria voor biomassa die wordt ingezet als brandstof. 
Biomassa strom en worden onderzocht op de parameters zoals deze in tabel 1 en 2 staan genoemd. 
In tabel 2 staan tevens de criteria genoemd voor biomassa die wordt ingezet als brandstof. 
Biomassa met stukken groter dan 30 cm worden in de ontvangsthal met behulp van een mobiele 
shredder verkleind. Verder gelden dezelfde criteria als voor de overige biomassa. Deze 
biomassastroom voigt dezelfde route als de overig stromen. In de ontvangsthal zal deze stroom echter 
een extra bewerking ondergaan. 

2.4.2 Criteria voor de opslag als zelfstandige activiteit 
Bij de BEC vindt geen opslag plaats als zelfstandige activiteit. 

2.4.3 Aigemene criteria voor de acceptatie van biomassa. 
Naast de criteria die specifiek zijn genoemd in het A&V beleid voor de BEC kent Twence ook 
algemene criteria. Deze zijn genoemd in de acceptatievoorwaarden en algemene 
leveringsvoorwaarden van Twence. Deze worden jaarlijks vastgesteld. 

Bij/age 2 acceptatievoorwaarden en a/gemene /everingsvoorwaarden Twence 2004. 

2.5 DE ACCEPTATIE VAN BIOMASSA IN RELATIE TOT EMISSIES NAAR DE LUCHT 
De voornaamste emissies naar lucht van de BEC van Twence betreffen de schoorsteen emissies van 
de verbrandingslijn. Het emissiebeleid ten aanzien van bio-energiecentrales kent verschillende 
emissienormen voor enerzijds schone (witte lijst) en anderzijds niet schone (gele lijst) zuivere 
biomassastromen. Hierbij fungeren de Europese richtlijnen 2000/76/EG betreffende afvalverbranding 
(Waste Incineration Directive WID) en 2001/80/EG betreffende grote stookinstallaties (Large 
Combustion Plants LCP) als uitgangspunt. De inzet van schone biomassa valt onder de werkingssfeer 
van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties BEES en de inzet van niet schone vervuilde biomassa 
onder het Besluit verbranden afvalstoffen (BVA). 

Om de emissies naar de lucht aan de eisen uit het BVA te laten voldoen is de BEC voorzien van een 
uitgebreide rookgasreiniging deze bestaat achtereenvolgens uit: 

• Een DeNOx-instaliatie. 
• Een cycloon voor het afvangen van vliegas en vonken. 
• Een reactor waarin de nodige absorbentia en desorbentia worden gedoseerd. 
• Een doekfilter voor afvangen van stof, zure componenten en zware metalen. 

/n figuur 4 2 van de aanvraag staat een schema van de BEC A V/Twente. 

De acceptatie van biomassastromen voor de BEC zal zich in eerste instantie beperken tot de stromen 
die genoemd staan in tabel 3. (positieve stoffenlijst) Bijverwerking van deze stromen voldoet de BEC 
ruimschoots aan de emissie normen uit de vergunning. (BVA norm) 
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Biomassastromen die niet op deze lijst staan, maar wei genoemd zijn in bijlage 1 kunnen in de 
toekomst worden geaccepteerd als de BEC, bij verwerking van deze stromen, voldoet aan de emissie 
normen uit de vergunning (BVA norm). Voor deze stromen zal er in de (voor)acceptatiefase uitgebeid 
aandacht worden gegeven aan het effect op de emissies. 
Daarnaast kan doormiddel van het meten van procesparameters het effect van het verbranden van 
een nieuwe biomassastroom worden gemeten. 

Het rookgasreinigingsysteem van de BEC biedt de mogelijkheid om, indien nodig, snel te reageren op 
emissiepieken. Hierdoor kan effectief corrigerend worden opgetreden. 

3. HET VERWERKINGSBELEID. 

3.1 MOGELlJKE VERWERKINGSKEUZES 
De BEC Twence is gelegen op afvalverwerkinglocatie Boeldershoek. Op deze locatie beschikt 
Twence, naast de BEC, over de volgende verwerkings mogelijkheden (verwerkingsroutes): 

• GFT compostering. 
• Groencompostering. 
• Grondbank. 
• Houtrecycling. 
• KGA depot. 
• Regionaal overslagstation. (ROS) 
• Afvalverbrandingsinstallatie. 
• Integrale stort. 
• C3 deponie. 
• Afvalscheidingsinstallatie. 

De keuze voor een bepaalde verwerking wordt gemaakt in de vooracceptatiefase en vastgelegd 
middels een artikelcode. De procedure hiervoor is beschreven in het kwaliteitshandboek van Twence 
onder procedure 06-P01 (zie bijlage 2). Indien blijkt dat een vracht of een afvalstroom niet verwerkt 
kan worden in de BEC kan besloten worden om betreffende vracht of afvalstroom bij Twence middels 
een andere verwerkingsmogelijkheid te verwerken. Hiervoor dient de vracht of afvalstroom de 
volledige acceptatieprocedure van betreffende verwerkingsmogelijkheid te doorlopen zoals 
omschreven in artikel 7 (verplichtingen contractpartij; acceptatie afvalstoffen) van de algemene 
leveringsvoorwaarden Twence. (zie bijlage 2) 
Deze routes vall en niet onder de hier beschreven procedures. 

Binnen de BEC bestaan er twee verwerkings keuzes deze zijn: 
• Rechtstreeks verbranden. 
• Verbranden na verkleining met behulp van een mobiele shredder. 

De keuze voor een verwerking wordt gemaakt in de vooracceptatiefase en vastgelegd middels een 
artikelcode. Tevens kan de shovelchauffeur/acceptant tijdens de acceptatiefase, na visuele inspectie, 
alsnog besluiten een vracht via de shredder te verwerken. 

3.2 DE VERWERKINGSSTRATEN 
Een gedetailleerde beschrijving van het verwerkingsproces in de BEC staat omschreven in de 
hoofdstukken 4 en 5 van de "aanvraag verandervergunning wet milieubeheer van AVITwente, voor 
een biomassa elektriciteitscentrale"van augustus 2004. (kenmerk 50351949 KPSfTPE 04-1075) 
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3.2.1 De verwerkingsroutes 
De biomassa doorloopt de volgende verwerkingsroute 

• De biomassa wordt aangeleverd met vrachtwagens. 
• Na weging op de weegbrug van Twence, wordt de vracht biomassa naar de BEC 

getransporteerd. 
• Hier wordt de aangevoerde biomassa vanuit de vrachtauto's in de ontvangsthal gestort. 
• Vanuit de opslagvoorziening kunnen de boxen met de afzonderlijke stromen worden gevuld 

Vanuit de verschillende boxen die voorzien zijn van schuifbodems worden de afvalstromen 
gedoseerd in de BEC. 

• Het transportsysteem transporteert de biomassa naar een buffervoorziening waarna het 
middels een doseersysteem aan het verbrandingsrooster wordt toegevoerd. 

• In de ontvangsthal wordt een mobiele shredder geplaatst om de eventueel te grote stukken 
biomassa te kunnen verkleinen 

Reststoffen volgen de volgende routes: 
• Bodemassen ontstaan in het verbrandingsproces. 

Bodemassen worden, na opslag in de bestaande slakkenopslag van AVITwente en uitweging 
op de weegbrug, afgevoerd zoals omschreven onder punt 3.4. 

• Vliegas ontstaat na in het verbrandingsproces, in de cycloon. 
Vliegas wordt opgeslagen in een speciale silo en uitweging op de weegbrug afgevoerd zoals 
omschreven onder punt 3.4. 

• Rookgasreinigingresidu (RGR) ontstaat in het verbrandingsproces in het doekfilter. 
RGR wordt na opslag in en speciale silo en uitweging op de weegbrug afgevoerd zoals 
omschreven onder punt 3.4. 

Deze reststoffen worden niet gemengd. In de toekomst kunnen reststoffen met een gelijke verwerkingl 
bestemming gemengd worden. Mengen zal hierbij aileen plaats vinden binnen de kaders van de eisen 
van de eindverwerker en geldende wet en regelgeving zoals bijvoorbeeld het rapport "De verwerking 
verantwoord" van de commissie Hoogland van februari 2002. 

3.2.2 De minimaal aanwezige controlepunten 
De verwerkingsroute voor biomassa staan genoemd in tabel 4. 

Tabel4. Contro/epunten 

Controle punten Te controleren Te hanteren Controle frequentie Criteria afvoer 
parameters norm 

Vooracceptatie Conform AV tabel Conform AV Elke nieuwe aanvraag. Overschrijding 
Fase 1 en 2 Elke vervolg aanvraag. norm 
Acceptatiefase Conform AV Conform AV Elke partij . Conform AV 

Feitelijke Conform AV Conform AV Elke partij . Conform AV 
acceptatie 
Metingen in het Proces Voortdurend 
proces parameters 
Emissiemeting Conform BVA eis Conform BVA Conform BVA eis. 
schoorsteen eis 

In geval van een ongebruikelijk voorval wordt er melding gedaan aan het bevoegd gezag. 
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3.2.3 Relaties met andere verwerkingsroutes 

3.2.3.1 input 
In de BEC van TWence ook biomassastromen verwerkt uit andere verwerkingen. Het gaat hierbij om 
de volgende zogenaamde "interne stromen": 

• Compostoverloop uit de groencompostering. 
• Compostoverloop uit de GFT compostering. 
• Geshredderd A- en B-hout uit de houtbank. 
• A- en B- hout uit de afvalscheidinginstallatie. 

Interne stromen doorlopen dezelfde acceptatieprocedure en worden op gelijke wijze behandeld als de 
overige biomassastromen. Interne strom en worden in de acceptatiefase eerst uitgewogen bij de 
primaire verwerking en vervolgens, onder een ander contract met een artikelcode voor de BEC, 
ingewogen bij de BEC. 

3.2.3.2 output 
Kleine hoeveelheden niet toelaatbaar afval die zich tussen een geleverde vracht met biomassa 
bevinden worden tijdens de acceptatiefase door de shovelchauffeur/acceptant van Twenee verwijderd. 
Dit afval kan door Twence intern elders worden verwerkl. Het gaat hierbij al/een om kleine 
hoeveelheden (die gemakkelijk handmatig te verwijderen zijn) kunststof, huishoudelijk afval, KWD 
afval en C houl. De fraetie kunststof, huishoudelijk afval en KWD afval wordt na opbulken in een 
container verwerkt in de AVI van Twence. De fractie C hout zal apart worden verwerkt. V~~r beide 
afvalstromen wordt een separaat afvalstroomnummer aangemaakt, voor respectievelijk AVI en stort 
die een normale aeeeptatiepro~edure, van Twenee, zal doorlopen. 

3.3 OPSLAG ALS ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT 
Bij de BEC vindt geen opslag plaats als zelfstandige aetiviteit. 

3.4 DE AFVOER VAN RESTSTOFFEN 
Bij verwerking in de BEC komen een aantal reststromen vrij. In onderstaande tabel staat een overzicht 
van de af te voeren reststromen met hun bestemming. 

Tabel 5. Resfsfoffen 

Reststof Afkomstig van Specificatie Bestemming 

Bodemassen Verbrandingsproces Nog niet bekend Hergebruik conform BsB* of 
Roosteroven (BRL 2307) als nuttige toepassing in NL. 

of daarbuiten. 
Vliegas Verbrandingsproces Nog niet bekend Hergebruik als nuttige 

eyeloon toepassing in NL. of 
daarbuiten. 

Rookgasreinigingresidu Verbrandingsproees Nog niet bekend Hergebruik als nuttige 
(RGR) Doekfilter toepassing in NL. of 

daarbuiten. 

*Bouwstoffenbesluit. 
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Omdat de BEC nog niet in bedrijf is, zijn de specificaties van de reststoffen nog niet bekend. De 
verwachting is dat de bodemassen als bouwstof in het kader van het BsB gecertificeerd kunnen 
worden conform de BRL 2307. Twence is hiervoor al gecertificeerd voor vergelijkbare assen uit de 
AVI. Indien de bodemassen niet gecertificeerd kunnen worden als bouwstof worden deze, net als het 
RGR en de vliegas, afgevoerd voor nuttige toepassing zoals bijvoorbeeld vulstof in mijnen. 

Tabel 6. Overzicht van moge/ijk te exporteren afva/stoffen 

Reststof soortafval Specificatie Bestemming Bemonstering en analyse 

Bodemassen Niet Nog niet Hergebruik Conform eisen externe 
vloeibaar bekend vergunninghouder en wet en 

regelgeving 
Vliegas Niet Nog niet Hergebruik Conform eisen externe 

vloeibaar bekend vergunninghouder en wet en 
regelgeving 

Rookgasreiniging Niet Nog niet Hergebruik Conform eisen externe 
Residu (RGR) vloeibaar bekend vergunninghouder en wet en 

regelgeving 

4. MONSTERNAME EN ANALYSE 

4.1 HET NEMEN VAN MONSTERS 
Het nemen van monsters van ingaande biomassastromen gaan conform BRL-K10016; of conform de 
procedures uit bijlage VI (randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures) van het rapport "De 
verwerking verantwoord" van de commissie Hoogland van februari 2002. 

4.2 HET UITVOEREN VAN ANALYSES 
Analyses van ingaande biomassastromen worden uitgevoerd conform de BRL-K10016; of conform 
bijlage VI (randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures) van het rapport "De verwerking 
verantwoord" van de commissie Hoogland van februari 2002. 

4.3 HET GEBRUIK VAN SNEL TESTEN 
In het gebruik van sneltesten is momenteel niet voorzien. Indien sneltesten in de toekomst gebruikt 
gaan worden zal dit aileen gebeuren als deze niet conflicteren met overige A&V voorschriften en 
regels. 

5. ALGEMENE EISEN 
1 EEN LlJST MET AFKORTINGEN EN DEFINITIES TREFT U AAN IN BIJLAGE 3 

In- en uitgaande vrachten worden gewogen door een drietal gelijkvloerse weegbruggen met een 
weegcapaciteit van 70kTon per brug. Deze weegbruggen worden eenmaal per jaar geijkt. 
Aile, voor de acceptatiefase voorgeschreven en noodzakelijke, gegevens van de weging worden 
vastgelegd in het geautomatiseerde weegpakket dat direct gekoppeld is aan de weegbruggen. 

Indien na feitelijke acceptatie blijkt dat de biomassa ten onrechte is geaccepteerd zal Twence: 
• Aile noodzakelijke en in redelijkheid te treffen maatregelen nemen om mogelijk negatieve 

gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken. Wat deze maatregelen zijn is afhankelijk van 
de aard van de afwijking en de fase waarin zich de biomassa bevindt. 
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• Indien mogelijk, samen met de ontdoener, de oorzaak van de afwijking worden achterhaald en 
zullen er maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen. 

• Indien er sprake is van een ongebruikelijk voorval hiervan melding doen aan het bevoegd 
gezag. 

In het geval van onvoorziene situaties en calamiteiten die niet voorzien zijn in het A&V beleid zal 
worden gehandeld conform de procedures uit het bedrijfsnoodplan of het milieu aspecten register. 
Twence zal de BEC hier integraal in opnemen. Deze procedures zijn bekend bij de 
vergunningverlener. 

De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking van biomassastoffen, welke zijn 
opgenomen in dit document, zijn dynamisch van aard. Minimaal een keer per jaar, of bij wijziging van 
procesvoering, wet en regelgeving en andere factoren die invloed hebben op de procedures, zal het 
AV beleid worden geevalueerd en waar nodig, na instemming door het bevoegd gezag, aangepast. 

8ij/agen 

1. Deelstromen en Euralcodes. 

2. Schema BEC AVITwente. 

3. Acceptatievoorwaarden en algemene leveringvoorwaarden Twence 2004. 

4. Lijst met afkortingen en definities. 
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Bijlage 1 A&V beleid BEC Twence 

Soort afvalstof 

A- en 8-hout 

(geshredderd) 

(ongeshredderd) 

Composterings 

overloop 

snoei-

en 

dunningshout. 

Overige 

biomassa. 

Euralcode's 

03.01 afval van de houtverwerking ed, bijv: 

03.01 .01 schors en kurkafval 

03.01 .05 niet onder 03.01.04(=gevaarlijk afval) vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, 

spaanplaat en fineer 

03.01.99 niet elders genoemd afval waarvan aileen plantaardige biomassa 

15.01 verpakkingsafval: 

15.01.03 (houten verpakking) 

17 80uw en sloopafval, bijv: 

17.02.01 hout 

19.12.07 niet onder 19.12.06 (=gevaarlijk afval) vallend hout; dit valt 

onder de hoofdgroep afval van niet elders genoemde mechanische 

afvalverwerking 

20.01 stedelijk afval, gescheiden ingezamelde fracties, bijv: 

20.01.38 niet onder 20.01.37 (=gevaarlijk afval) vallend hout 

19.05 afval van de aerobe behandeling van vast afval, bijv: 

19.05.01 niet gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk 

afval 

19.05.02 niet-gecomposteerde fractie van plantaardig afval 

19.05.03 afgekeurde compost 

19.05.99 niet elders genoemd afval waarvan aileen plantaardige biomassa 

20.02 tuin- en plantsoenafval, bijv: 

20.02.01 blologisch afbreekbaar afval 

20.01 stedelijk afval , gescheiden ingezamelde fracties, bijv: 

20.01 .99 niet elders genoemde fracties waarvan aileen plantaardlge 

biomassa 

02.01 afval van landbouwetc. bijv.: 

02.01.03 afval van plantaardige weefsels 

02.01.07 afval van de bosbouw 

02.01 .99 oiet elders genoemd afval waarvan aileen plantaardige biomassa 

02.03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen ed, bijv; 

02.03.04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02.03.99 niet elders genoemd afval waarvan aileen plantaardige biomassa 

03.03 afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton, bijv: 

03.03.01 schors en houtafval 

03.03.99 niet elders genoemd afval waarvan aileen plantaardige biomassa 

16.03 afgekeurde charges en ongebruikte producten. 

16.03.06 (plantaardig organisch afval). 

19.12 afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking, bijv: 

19.12.01 papier en karton 

19.12.12 overig, niet onder 19.12.11 (=gevaarlijk afval) vallend afval (inclusief mengsels en materialen) van 

mechanische afvalverwerking waarvan aileen plantaardige biomassa 
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Bijlage 2 Aigemene leveringsvoorwaarden en toelichting op administratteve correcties 

In deze bijlage zijn f10wsheets van de AVI opgenomen. Voor de BEC zullen analoge 
procedures worden opgezet. 
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1. Locaties en openingstijden 
Verwerkingslocatie Boeldershoek 
Boldershoekweg 51 
7554 RT HENGELO 

Verwerkingslocatie Elhorst-Vloedbelt 
Almelosestraat 3 
7625 SC ZENDEREN 

Openingstijden onder voorbehoud 

Acceptatievoorwaarden 2004 

Afvalverbrandingsinstallatie op werkdagen van 7.00 - 19.00 uur, op vrijdag tot 18.00 uur. 
C3-deponie op dinsdag en donderdag van 7.30 - 16.00 uur. 
Asbest-deponie op woensdag van 7.30 - 16.00 uur. 
Aile overige verwerkingen op werkdagen van 7.30 - 16.30 uur. 

Indien bovengenoemde openingstijden wijzigen, zal Twence u hiervan tijdig op de hoogte stell en. Zie voor 
informatie over openingstijden ook onze site www.twence.nl 

Openstelling Elhorst-Vloedbelt 
In verband met exteme ontwikkelingen rondom Elhorst-Vloedbelt wordt hier voorlopig geen afval verwerkt 
of overgeslagen. Zodra de locatie weer beschikbaar is voor het verwerken van afvalstoffen wordt u 
hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

Acceptatievoorwoarden Twence B. V. r 5 
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2. A ccep ta tie 
2.1. Aigemeen 
Deze procedure is van toepassing op de aanlevering van afvalstoffen bij Twence, locatie Boeldershoek te 
Hengelo en de locatie Elhorst-Vloedbelt te Zenderen. 

Let op: V~~r de afvalverbrandingsinstallatie (avi) gelden specifieke aanlevervoorwaarden en acceptatie
voorwaarden. Zie paragraaf 5.2. 

De uitgebreide registratie en overige administratieve formaliteiten zijn mede het gevolg van de eisen, die 
de overheid en fiscus voorschrijft aan de afvalverwerkingslocaties en stortplaatsen en de controle op 
naleving hiervan. In dat kader moet, voordat afval wordt aangeboden, de betreffende afvalstroom worden 
aangemeld bij Twence met behulp van' een omschrijvingsformulier. Daamaast moet bij het aanbieden van 
een vracht aan Twence het PMV-geleidebiljet worden afgegeven. Door ondertekening van het 
omschrijvingsformulier en het geleidebiljet verklaart u dat de door u ingevulde gegevens overeenstemmen 
met de aangeboden vracht. Tevens wordt verklaard, dat men bekend is en akkoord gaat met de 
acceptatievoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden. Derhalve kan de klant aansprakelijk worden 
gesteld voor gevolgen, welke voortvloeien uit de aanlevering van afvalstoffen, welke niet door Twence 
mogen worden geaccepteerd. De vervoerder verklaart door ondertekening van het geleldebiljet de 
afvalstoffen in dezelfde staat af te leveren als zij zijn ontvangen. 
Een volledig ingevuld geleidebiljet moet tijdens het vervoer in het voertuig aanwezig zijn. 
Wordt een vervoerder ingeschakeld, dan moet het geleidebiljet bij de aanbieding van een vracht aan de 
vervoerder worden afgegeven. Pas daarna mag het vervoer plaatsvinden. 

Let op: In geval van containerregistratie dient de vervoerder/ontdoener tevens het unieke container
registratienummer en het aantal m3 inhoud op het PMV-formulier (of op het WMB-formulier in geval van 
gevaarlijk afval) op de container te hebben vermeld. V~~r meer informatie, zie bijlage 1 van deze 
handleiding. 

Let op: Neem voorafgaand aan de levering van nieuwe afvalstromen contact op met de afdeling 
Marketing & Sales. Zij kunnen u informeren over de te overleggen documenten, die voorafgaand aan de 
levering in het bezit moeten zijn van Twence. Ook beschikken zij over informatle welke afvalstoffen 
wel/niet mogen worden geaccepteerd. 

Aanmeldingprocedure 
1. Alvorens u nieuwe afvalstoffen bij Twence kunt aanleveren, dient u een omschrijvingsformulier BA 

(bedrijfsafval) of OG (in geval van gevaarlijk afval) te overleggen. Indien u niet in het bezit bent 
van een omschrijvingsformulier, neem dan contact op met de afdeling Marketing & Sales. 
De aanvrager vult vervolgens het omschrijvingsformulier volledig in en stuurt het ondertekende 
formulier, voorzien van eventueel aanwezige analyseresultaten retour. 

2. Twence bepaalt of de aangemelde afvalstoffen kunnen worden geaccepteerd, eventueel na 
overlegging van analyses en/of verklaringen. Vervolgens wordt door Twence de informatie van het 
omschrijvingsformulier in een geautomatiseerd registratiesysteem vastgelegd. 
Ais de gegevens correct zijn, ondertekent de ontdoener het formulier en stuurt het formulier naar 
Twence. Daarna kent Twence een uniek afvalstroomnummer aan uw afval toe, ondertekent het 
formulier en stuurt het witte deel van omschrijvingsformulier naar de ontdoener van het afval. 
Tezamen met het omschrijvingsformulier ontvangt de ontdoener een set geleidebiljetten. Een extra 
set hiervan kan worden aangevraagd bij de afdeling Marketing & Sales. 
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Registratie- en afhandelingsprocedure 
1. Transport afval 

De te transporteren vracht moet voorzien zijn van een geleidebiljet. Dit geleidebiljet moet volledig 
zijn ingevuld (in blokletters en inclusief aile handtekeningen) Het bovenste witte deel dient de 
ontdoener achter te houden op het moment dat hij/zij het afval afgeeft aan de vervoerder. 
Vervolgens ondertekent de vervoerder het geleidebiljet voor ontvangst. De vervoerder transporteert 
de vracht naar Twence. Tijdens dit transport moet het geleidebiljet met aile resterende doorslagen 
(3 kopieen) in de vrachtwagen aanwezig zijn. 

Let op: Indien niet aile wettelijke verplichte velden zijn ingevuld, kunnen de afvalstoffen niet 
worden geaccepteerd. 

2. Het weegproces 
De chauffeur rijdt de vrachtauto op de weegbrug. De weegbrugmedewerker weegt in en de 
chauffeur ontvangt van de weegbrugmedewerker een terreinbon met daarop de weeggegevens. 
Afhankelijk van de vracht en de be-/Verwerkingsmethodiek wordt verwezen naar de juiste 
be-/verwerkingslocatie. 
Korte toelichting 
De weegbrugmedewerker controleert de gegevens en vergelijkt deze met de aanmelding bij 
Marketing & Sales. Daama wordt aan de chauffeur een terreinbon verstrekt en wordt hij/zij 
toegelaten tot de verwerkingslocatie. Op de terreinbon is onder andere de losplaats van de vracht 
aangegeven. De terreinbon dient men te beschouwen als een begeleidings- en controleformulier 
voor gebruik binnen de verwerkingslocatie. 

Let op: Bij elke foutieve melding op het terrein dient de vrachtwagen terug te keren naar qe 
weegbrug om uit te wegen en eventueel opnieuw in te wegen mits de klant voor de desbetreffende 
afvalstroom een afvalstroomnummer heeft. 

Het gebruik van een incompleet geleidebiljet zal derhalve kunnen leiden tot een aanzienlijke 
vertraging of tot weigering van de vracht. 

Let op: Indien de vracht wordt geweigerd, wordt het bevoegd gezag hiervan op de hoogte gesteld. 
Op de plaats waar de afvalstoffen worden gelost, dient de chauffeur zich te .melden bij de 
controleur. 
De controleur ziet erop toe: 
• dat de afvalstoffen op de juiste verwerkingslocatie worden gestort; 
• dat er geen afvalstoffen worden gestort die strijdig zijn met de vergunningvoorwaarden; 
• dat de afvalstoffen overeenkomen met de afvalcodering die op terreinbon is aangegeven. 
Indien de op de terreinbon vermelde gegevens ten aanzien van de afvalsoort in overeenstemming 
zijn met het aangeboden afval, mag het afval worden achtergelaten en waarmerkt de controleur de 
terreinbon. 

Let op: De terreinbon, bestemd voor verwerkingen op de stort, dient na goedkeuring altijd te 
worden voorzien van een inkeping. 

Let op: Het achterlaten van afvalstoffen zender toestemming van de controleur is niet toegestaan. 

De chauffeur rijdt vervolgens terug naar de weegbrug en geeft de terreinbon aan de 
weegbrugmedewerker. 
De weegbrugmedewerker weegt het lege voertuig en de computer berekent op een weegbon het 
gewicht van de aangeboden afvalstoffen. Dlt is het brutogewicht (het gewicht van het voertuig met 
de lading) minus het tarragewicht (het gewicht van het voertuig zonder lading). 
Bij containerregistratie wordt tevens het tarief van de afvalstoffenbelasting berekend. 
De vervoerder ondertekent het geleidebiljet voor ontvangst van de vracht. De chauffeur ontvangt 
daarna de originele weegbon en het blauwe en roze deel van het geleidebiljet. 
Het blauwe deer is bestemd voor de vervoerder. Het roze deel kan de vervoerder desgewenst naar 
de ontdoener sturen, opdat de ontdoener een bewijs heeft, dat zijn afvalstoffen aan Twence zijn 
afgegeven. Het is belangrijk, dat de chauffeur de aan hem verstrekte originele weegbon afgeeft aan 
de ontdoener, omdat deie slechts eenmalig wordt verstrekt. 
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3. Controle van afvalstoffen 
in hoeverre afvalstoffen bij Twence mogen worden verwerkt of opgeslagen, is vastgelegd in een 
aantal vergunningvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn samen met een aantal administratieve 
voorwaarden vastgelegd in dit document. 
Er zijn drie verschillende controles om te controleren of het afval overeenkomt met het 
omschrijvingsformulier. 
• de gewone controle. Deze bestaa~ uit een visuele controle bij binnenkomst of bij het stortpunt. 
• de steekproefsgewijze controle. Op willekeurige momenten wordt een vracht gecontroleerd op 

de aard, de samenstelling en de herkomst van de aangeboden afvalstoffen. 
• de uitgebreide controle. Deze controle wordt uitgevoerd bij: 

1. een steekproef; 
2. als de verwerker twijfelt of de aard van de samenstelling niet overeenkomt met de 

vooraanmelding; 
3. als de gewone controle daartoe aanleiding geeft. 

Blijkt uit de controle dat deze afvalstoffen niet in de inrichting mogen worden verwerkt, dan 
moeten deze op kosten van de aanvrager/eigenaar worden afgevoerd naar een daartoe geeHgende 
en aangewezen verwerkingsinrichting of geretourneerd worden naar de eigenaar. 
Van feitelijke acceptatie is pas sprake als de aangeboden afvalstoffen na controle zijn verwerkt. 

4. Weekfactuur 
Indien opgenomen als debiteur wordt aan de klant een weekfactuur toegezonden op basis van de 
aard en de hoeveelheid van het aangeboden afval. 

5. Geen rechten aan voorwaarden 
Aan de bovengenoemde voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. 
Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Mocht dit zich voordoen dan ontvangt u 
hierover tijdig bericht. 

6. Minimum orderbedrag 
Voor elke levering geldt een minimum orderbedrag van € 35,- excl. BTW. Dit geldt niet v~~r 
leveringen die contant of middels pin worden betaald. Voor deze leveringen geldt een minimum 
orderbedrag van € 16,81 excl. BTW. 

Er is gekozen voor een systematiek van variabele toeslagen. De toeslag bedraagt het minimale 
orderbedrag van € 35,- verminderd met de waarde van de levering. Voorbeeld: indien er een 
levering plaatsvindt met een waarde van € 20,- zal de toeslag € 15,- bedragen. 

Omdat het een minimum orderbedrag per levering betreft, is het derhalve mogelijk dat op een 
factuur meerdere keren een toeslag in rekening wordt gebracht indien er in 1 factuurperiode vaker 
een levering heeft plaatsgevonden met een waarde onder het minimum orderbedrag van € 35,-. 

7. Registratie als debiteur 
Ontdoeners die regelmatig grote hoeveelheden afvalstoffen bij Twence aanleveren, dienen zich aan 
te melden als debiteur. Nadat Twence de kredietwaardigheid heeft getoetst bij Atradius (voorheen 
Gerling NCM) voigt opname in het debiteurenbestand. De ontdoener wordt opgenomen voor 
maximaal de door Atradius verstrekte kredietlimiet, verminderd met de nog eventueel bij Twence 
openstaande facturen. 

Ontdoeners van kleine hoeveelheden die niet in het debiteurenbestand zijn opgenomen kunnen de 
aangeleverde afvalstoffen aileen middels pinbetaling bij de weegbrug afrekenen. 
U ontvangt dan bij terugweging een weegbon met daarop het verschuldigde bedrag. Dit kan 
vanzelfsprekend tot enige vertraging voor u en/of de vervoerder leiden bij de afhandeling van de 
weegformaliteiten. 
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2.2. Acceptatie van asbesthoudende afvalstoffen 
Inleiding 
Uit oogpunt van veiligheid voor de ontdoener en de ontvanger van asbesthoudend afval heeft Twence een 
aantal regels opgesteld. Dit vereist enige toelichting. De risico's die men loopt bij blootstelling aan asbest
vezels worden verondersteld bij u bekend te zijn. Het vrijkomen van asbest(vezels) dient voorkomen te 
worden. Dit kan door een geborgde wijze van de behandeling van asbestafval. 

Bronnen van asbestafval 
Objecten 
Onder object wordt verstaan: apparaat, transportmiddel, constructie of installatie, niet zijnde een bouw
werk in de zin van de Woningwet. In de afgelopen decennia is in tal van objecten as best verwerkt. 
Voorbeelden daarvan zijn onder andere: stoomketels met bijbehorende installaties en ovens. Bij de sloop 
van deze objecten, maar ook bij revisie en onderhoud van deze objecten, kan asbest vrijkomen. 
Bouwwerken 
In het verleden is in tal van bouwwerken/constructies asbest toegepast. Bij de sloop van deze bouw
werken/constructies komt het asbestafval vrij. 
De huidige wetgeving met betrekking tot asbest is zodanig, dat al het asbestafval dat vrijkomt tijdens 
sloop, revisie en onderhoud - op de plaats waar het vrijkomt - gescheiden van andere afvalstoffen direct, 
deugdelijk dubbel verpakt moet worden. Dit dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat er geen 
asbestvezels c;>f asbeststof kan vrijkomen. 
Ook het asbestafval dat vrijkomt bij particulieren moet op de plaats waar het vrijkomt zodanig worden 
behandeld en verpakt dat er geen asbest, noch als vezels, noch als asbeststof in het milieu terecht kan 
komen. 

Aanbieden (door bedrijven) van asbesthoudende afvalstoffen _ 
Onder de volgende condities kan het hierboven vermelde asbesthoudend afval op de gecontroleerde 
stortplaats van Twence worden afgeleverd. 

Wekelijks kan er asbest(houdend) afval aangeleverd worden in: 
- hef- en til bare verpakkingen of; 
- in container big bags. 

De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u hieronder. 
Aanlevering in big bag of andere tilbare verpakking kan na vooraanmelding plaatsvinden op woensdag van 
7.30 tot 16.00 uur. Big bags kunnen ook op afspraak geleverd worden. 
Het exacte tijdstip van levering wordt in overleg met de vervoerder door Twence vastgesteld. 

Voor specifieke projecten en/of partijen kunnen in overleg met de medewerker externe logistiek, 
aparte afspraken worden gemaakt, telefoonnummer 074 - 2404593. 

Levering in hef- en tilbare verpakkingen 
Verpakking 
Voorkomen moet worden dat asbestvezels bij de afvalverwerking vrijkomen. Daarom gelden voor het 
aanbieden van asbesthoudend afval de volgende voorschriften (waarin opgenomen de w.ettelijke voor
schriften) met betrekking tot verpakken: 

a. het asbestafval moet bevochtigd en luchtdicht verpakt zijn in een dubbele laag doorzichtig 
deugdelijk plastic; 

b. verpakkingsmateriaal moet zijn voorzien van een in het oog springende tekst, bijvoorbeeld 
"asbestafval, gevaarlijk bij inademing"; 

c. verpakkingsmateriaal moet vrij zijn van opschriften, die geen betrekking op de inhoud hebben; 
d. de verpakking moet bestaan uit een big bag of anderszins hef- dan wei tilbaar zijn. Dit kan zijn : 

Kleine verpakkingen asbest: 
Het materiaal met een maxima Ie hoogte van 1 meter en een maxima Ie lengte van 3 meter, dient op 
pallets te worden aangeleverd en vastgebonden te zijn. 
Pallets dienen losbaar op het transportmiddel geplaatst te zijn. 
In verband met beschadigingen is het stapelen van pakketten niet toegestaan. 

..... 

Acceptatievoorwaarden Twence 8. II. T 9 
1 ianuari 2004 



Acceptatievoorwaarden 2004 

Asbest in een big bag 
de big bag moet voldoende sterk zijn. Daarnaast moet de big bag zijn voorzien van: 
- een dichtgebonden binnenzaki 
- een beschermende gewapende buitenzak, die dichtgebonden iSi 
- aangenaaide hijsbanden en lussen. 
In de big bag mogen geen scherpe delen verpakt zijn. 

In overleg kunnen andere verpakkingsvoorwaarden worden overeengekomen. 

Voor de verpakking mag ook gebruik gemaakt worden van in goede staat verkerende metalen 
dekselvaten, formaat 60 of 200 liter. In deze vaten moet een dichtgebonden plastic binnenzak aanwezig 
zijn. 
Deze asbesthoudende dekselvaten dienen op pallets aangeleverd te worden. 
Aile pallets, waarop asbesthoudend aNal wordt aangeleverd, dienen van een dusdanige kwaJiteit te zijn, 
dat verwerking zonder problemen kan plaats vinden. De pallets kunnen niet worden geretourneerd. Het 
aNal moet zodanig op de vrachtwagen geladen zijn, dat op de verwerkingsinrichting het lossen met een 
palletvork mogelijk is. 

Let op: Indien niet aan bovenstaande verpakkingsvoorschriften wordt voldaan, wordt de vracht 
geweigerd. 

Na melding van de chauffeur bij de weegbrug, afgifte van het ingevulde geleidebiljet en in ontvangst 
name van de terreinbon, vindt aNoer plaats naar de aangegeven verwerkingslocatie. 

Op de verwerkingslocatie is een shovel machinist aanwezig, die het aangevoerde asbestafval lost met 
behulp van een shovel met palletvork. 

Asbest verdacht materiaal 
Verdacht materiaal, zoals bijvoorbeeld NT-platen, dient te worden behandeld als asbesthoudend materiaaJ. 
Hiervoor gelden de voorwaarden zoals hierboven genoemd. 

Let op: Stuifgevoelig asbest: verwerking hiervan geschiedt op de C3-deponie. Voor openingstijden C3-
deponie zie paragraaf 1. 
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3. Terrein- en veiligheidsreglement 

3.1. Aigemeen 
U dient bij het rijden op het terrein van de verwerkingsinrichting ook uw rijstijl zodanig aan te passen, dat 
geen hinder en/of gevaarlijke situaties ontstaan voor personeel en collega-chauffeurs. 
Het is aan de chauffeurs aileen toegestaan het voertuig tijdelijk te verlaten, indien hiervoor een 
aanwijsbare noodzaak bestaat. Bij het verlaten van het voertuig, anders dan in verband met het 
aanmelden bij de weegbrug en het lossen van de vracht, dient de motor van het voertuig te worden 
uitgezet en het voertuig te worden afgesloten. Tevens dient het voertuig zodanig te worden geparkeerd, 
dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen. 

Bij verplaatsing op het terrein van Twence en tijdens de afgifte van afvalstoffen gelden onder ander in 
verband met wettelijke (vergunning)voorschriften alsmede ten behoeve uw en onze veiligheid de 
navolgende voorschriften. 
De bepalingen van de wegenverkeerswetgeving en het reglement verkeersregels en verkeerstekens zijn 
op het gehele terrein van toepassing. 

U bent verplicht de gevraagde gegevens ten behoeve van het wegen en aanvaarden van de aangeboden 
afvalstoffen volledig en naar waarheid te verstrekken. 

Afvalstoffen kunnen aileen gedurende vastgestelde openingstijden worden aangeboden. 

Onze controleur geeft aan waar u het afval moet lossen. De routes op het terrein zijn aangegeven met 
borden. 

Nadat de weegbrug is gepasseerd, is het verplaatsen van afvalstoffen uitsluitend toegestaan in het 
voertuig waarin de terreinbon aanwezig is. U dient de routing te volgen zoals deze is aangegeven op de 
borden. 

Het lossen van afval mag aileen plaatsvinden na toestemming van onze controleur. 
Deze controleur is bevoegd om het stOrten van afval te weigeren, indien het afval volgens hem niet 
overeenkomt met hetgeen op de formulieren vermeld staat. 

Indien een chauffeur zijn containers(s) voor korte tijd op de containerwisselplaa"ts wil laten staan dient hij 
hiervoor toestemming te vragen aan onze weegbrugmedewerker. Het is verboden om containers op de 
containerwisselplaats te plaatsen. De weegbrugmedewerker kan aanwijzingen geven om de vrachtwagen 
te parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaats bij de weegbrug. 

Indien u afvalstoffen aanlevert met bestemming stortvloer van de afvalverbrandingsinstallatie, dient u zich 
te houden aan de veiligheidsregels afvalverbrandingsinstallatie. Zie bijlage 3. 

Aanwijzingen van het personeel van Twence dienen te allen tijde te worden opgevotgd. 

3.2. Milieu 
Het aan te voeren afval moet zijn geborgen in goed gesloten en afgedekte wagens. De belading moet 
zodanig zijn dat bij de aan- en afvoer, de omgeving niet verontreinigd kan worden. 
Dekzeilen, gaasnetten e.d. mogen (behoudens een verzoek daartoe van onze controleur om controle 
mogelijk te maken) aileen direct voorafgaand aan het lossen worden verwijderd. Dit om eventueel 
vroegtijdig verlies van afval te voorkomen. Indien afval op de stortplaats moet worden gelost, moeten 
dekzeilen en gaasnetten aan de voet van de stortplaats worden verwijderd. 

Let op: Dit is niet toegestaan op de "containerwisselplaats". 
Het afzeilen en afgezeild vervoeren moet zodanig geschieden, dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor 
anderen. Mocht er tijdens het afzeilen of nadien lading van het voertuig vallen, dan dient de vervoerder 
dit te allen tijde op te ruimen 
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Bij het verlaten van het terrein van de verwerkingsinrichting moeten eventueel aanhangend vuil, modder 
e.d. van de wielen/banden zijn verwijderd. 

Voertuigen, die afkomstig zijn van het stortterrein, moeten in de (mobiele) wasstraat hun banden reinigen 
voordat zij het terrein van Twence verlaten. 

In de volgende gevallen dient u onmiddellijk uw contactpersoon of de Centrale Controlekamer van de 
verbrandigingsinstallatie te waarschuwen via een vast toestel 555 of via mobiel 074-240 45 55: 
• Lekkage aan of uit uw voertuig; 
• Gemorste chemicalien; 
• Milieuverontreinigingen. 

Bij eventueel toch ontstane verontreinigingen moet u de noodzakelijke maatregelen nemen om verdere 
verontreiniging te voorkomen. 

3.3. Veiligheid 
Op aile losplaatsen geldt een rookverbod. 

Tijdens het openen van de deuren/klep van een (pers)container dient men bedacht te zijn op de mogelijk
heid dati als gevolg van het wegnemen van de vergrendeling, de aanwezige druk van het verdichte afval 
op die deuren/klep leidt tot en met grote snelheid openslaan van die deuren/klep. 
Men dient derhalve een zodanige afstand tot de deuren/klep te bewaren dat men niet geraakt kan worden 
door een dergelijke openslaande deur/klep. 

Het losmaken van afval dat vastzit in een container (in de winterperiode betreft het vaak afval dat is 
vastgevroren aan de container), dient vanaf een veilige plaats te geschieden. Een veilige plaats betekent 
in ieder geval naast de container en wei op zodanige afstand van de container, dat de persoon in kwestie, 
na het losmaken van het afval, niet geraakt kan worden door dat vallende afval. 
Vraag zonodig aan de aanwezige shovel machinist van de Twence om u - waar mogelijk met behulp van 
zijn shovel - te assisteren. 

Tijdens het laden en lossen respectievelijk het op - of afzetten containers, moeten de deuren goed zijn 
vastgezet. Voordat de chauffeur de locatie verlaat, dienen de deuren van de container gesloten te zijn en 
moet de container vlak op de wagen staan. 

Uit oogpunt van veiligheid van de ontvanger van asbesthoudend afval, heeft Twence een aantal nadere 
regels opgesteld. Deze regels vindt u in paragraaf 2.2. Het strikt handelen conform de inhoud hiervan 
geldt als minirnumvereiste. 

Ongevallen en EHBO 
Meld een ongeval onmiddellijk aim de Centrale Controlekamer van de afvalverbrandingsinstallatie via een 
vast intern toestel 112 of via een mobiel 074-240 45 55. Geef duidelijk de plaats van het ongeval, de 
aard van de verwondingen, en het aantal slachtoffers van het ongeval aan. 

Bestrijden van brand 
Meld een (beginnende) brand onmiddellijk aan de Centrale Controlekamer van de afvalverbrandings
installatie via een vast intern toestel 112 of via een mobiel 074-240 45 55. 
Waarschuw andere werknemers in de omgeving en probeer vervolgens de brand te blussen met de 
beschikbare blusmiddelen 

Let op: Ais aanbieder bent u verplicht uw chauffeur te informeren over de risico's met betrekking tot het 
bovenstaande. 

Extra instructie voor kleine klanten 
IJzer dient in een speciaal daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd. 
Voig verder de aanwijzingen van het personeel van de afvalverbrandingsinstallatie. 
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4. EURAL 
Op 8 mei 2002 is de Regeling Europese Afvalstoffenlijst kortweg EURAL genaamd in werking getreden. 
De EURAL wordt ingevoerd in de gehele Europese Unie. Met de EURAL wil de Europese Commissie het 
onderscheid tussen gevaarlijk afval (GA) en niet gevaarlijk afval (NGA) harmoniseren. Gevolg van de 
EURAL is dat sommige stoffen volgens het BAGA als bedrijfsafval (NGA) moeten worden aangemerkt, 
maar op grond van de EURAL als gevaarlijk afval (GA) en omgekeerd. 
Afvalontdoeners moeten nagaan of zij zich ontdoen van gevaarlijk afval of niet gevaarlijk afval op de wijze 
waarop het onderscheid in de EURAL wordt gemaakt. 
Twence zal opnieuw moeten vaststellen of Zij gevaarlijk afval of niet gevaarlijk afval ontvangt, op basis 
van het nieuwe onderscheid conform EURAL. Dit zal onder andere gevolgen hebben voor een aantal 
asbeststromen. U bent hierover ge"informeerd per brief van 23 april 2002. 
Voorts zal de EURAL de Nederlandse afvalstoffencodelijst vervangen zodra de "Algemene maatregel van 
bestuur melden en registeren" van kracht wordt {per 1 januari 2005)Tot deze datum zullen de meldingen 
overeenkomstig de reeds bestaande procedure plaatsvinden. Vooruitlopend hierop worden de euralcodes 
alvast in de vrije ruimte van het geleidebiljet vermeld. 

V~~r meer informatie heeft het ministerie van VROM een handreiking Europese afvalstoffenlijst uitgegeven 
deze is gratis te bestellen onder bij het distributiecentrum van VROM, telefoonnummer 0900 - 8052, 
faxnummer °0900 - 201 805 20. De handreiking geeft praktische uitleg over de werkwijze van de EURAL 
en bevat de gehele stoffenlijst. 

Let op: Indien uw afvalstroom in het BAGA een andere status heeft dan in de EURAL verzoeken wij u dit 
zo snel mogelijk aan Twence te melden. 
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5. Verwerkingsmethoden 
5.1. Recycling 

5.1.1. Gft-compostering 

Omschrijving van de afvalstoffen 
Groente-, fruit- en tuinafval, ook wei Gft QE!noemd, bestaat uit twee delen. Het huishoudelijke Gft-afval is 
dat gedeelte van het huishoudelijke en grof huishoudelijke afval, dat van organische oorsprong is. 
Bedrijfsmatig Gft-afval is organisch afval van bedrijven en instellingen dat wat betreft de samenstelling 
geheel vergelijkbaar is met huishoudelijk Gft (ook swill = kantine afval). 

Acceptatievoorwaarden 
Het Gft dient van een zodanige kwaliteit te zijn dat het in de composteringsfabriek verwerkt kan 
worden. Dit houdt in dat: 
• Het Gft niet anaeroob (zonder zuurstof) mag zijn; 
• Het een dusdanige structuur moet hebben, dat beluchting en verwerking mogelijk zijn. 
Daarnaast mag de aangeboden partij of container niet bevatten: 
• meer dan 1 kg per ton aan voorwerpen die op de KGA-lijst voorkomen (hiertoe behoren onder meer 

batterijen, flessen of verpakkingen met oplosmiddelen/olien/zuren/fotochemicalien, spuitbussen, 
bestrijdingsmiddelen, medicijnen, reinigingsmiddelen, injectienaalden, loodwikkels, oliefilters, 
verfafval en coatings, lijmresten, etc.); 

• meer dan 1 kg per ton aan kadaver of een ander voor destructie bestemd dierdeel of slachtafval; 
• meer dan SO kg per ton aan voorwerpen van glas, steen, keramiek, rubber, hout, metaal, textiel, 

kunststof of combinaties daarvan. Van een individueel component mag niet meer dan 10 kg per·ton 
worden aangetroffen; 

• meer dan 10 kg per ton aan stofzuigerzakken, absorptiekorrels, haren, veren of een mengsel 
ervan; 

• dan SO kg per ton aan zakken, uitgezonderd papieren zakken, met een inhoud kleiner dan 15 liter 
die worden gebruikt in keuken(bewaar)emmers. 

Bij het aanleveren moet de chauffeur zich aan de volgende regels houden: 
• er mag slechts 1 persoon de vrachtwagen verlaten om de laadklep te bedienen; 
• er mag aileen de hal binnengereden worden door een chauffeur, wanneer er op dat moment geen 

shovel aanwezig is in de hal; 
• er mag zich niet meer dan een vrachtwagen in de hal bevinden. 

Verwerking 
Het afval wordt rechtstreeks naar de composteringsfabriek (Boeldershoek) verwezen. 

5.1.2. Groencompostering 

Omschrijving afvalstoffen . 
Onder groenafval wordt verstaan, afval van plantaardige oorsprong dat vrijkomt bij het onderhoud van 
wegbermen, sloten, watergahgen, gazons, beplantingen, plantsoenen, bospercelen en natuurgebieden en 
grof tuinafval afkomstig van particuliere hUishoudens, dat afzonderlijk van het Gft-afval wordt 
aangeboden. De volgende categorieen groenafval kunnen worden onderscheiden: 
a. fijn of klein versnipperd groenafval met de volgende afmetingen: 

minimaal 75% van de snippers moeten een afmeting hebben van 0-50 mm (toegestane afwijking: ± 5 
gewichtsprocent van het totaal); 
maximaal 15% van de snippers mag een afmeting hebben van 50-75 mm 
(toegestane afwijking: ± 4 gewichtsprocent van het totaal); 
maximaal 9% van de snippers mag een afmeting hebben van 75-100 mm 
(toegestane afwijking: ± 2 gewichtsprocent van het totaal); 
maximaal 1% van de snippers mag groter zijn dan 100 mm 
(toegestane afwijking: ± 1 gewichtsprocent van het totaal). 

b. onverkleind snoeihout en kruidachtig materiaal (afmetingen delen langer dan onder a. aangegeven, 
diameter minder dan 40 cm); 

c. gras- en watercultures (afmetingen delen langer dan onder a. aangegeven); 
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d. stobben en stammen (diameter meer dan 40 cm); 
e. droog gras/hooi met een soortelijke gewicht minder dan 300 kg/m3 (geen balen). 

Acceptatievoorwaarden 
Het groenafval moet aan de volgende eisen voldoen: 
• het aangeboden groenafval mag geen grond of slib anders dan aanhangend bevatten. 

Indien een aangeboden partij meer dan 10% (gewicht) grond/slib bevat, wordt de partij afgekeurd, 
dit ter beoordeling van Twence; 

• het groenafval dient zo vers mogelijk te worden aangeboden. Het groenafval mag niet verdord of 
verdroogd zijn (dichtheid < 200 kg/ml). Ook mag er geen rotting zijn opgetreden. 
Rotting.ontstaat met name indien grotere hoeveelheden maaisel voorgaand aan de afvoer te lang 
(= langer dan ca. 10 dagen) worden opgeslagen; 

• het aangeboden groenafval mag geen zwerfvuil of voorwerpen van glas, steen, papier, karton, 
keramiek, rubber, metaal textiel, kunststof of combinaties hiervan bevatten. Wordt er per 
aangeboden partij meer dan 2,5% (gewicht) van bovengenoemd materiaal aangetroffen, dan wordt 
de partij afgekeurd; 

• het groenafval mag geen voorwerpen uit de KGA-lijst bevatten (hiertoe behoren onder meer 
batterijen, flessen of verpakkingen met oplosmiddelen/olien/zuren/fotochemicalien, spuitbussen, 
bestrijdingsmiddelen, medicijnen, reinigingsmiddelen, injectienaalden, loodwikkels, oliefilters, 
verfafval en castings, lijmresten, etc.). Indien een aangeboden partij per ton meer dan een 
voorwerp uit deze lijst bevat, dan wordt de partij afgekeurd; 

• het groenafval mag geen dierlijk afval (kadavers of een ander voor destructie bestemd dierdeel of 
slachtafval) bevatten. Het aantreffen van dit afval in een partij groenafval leidt tot afkeur; 

• het groenafval mag geen swill, mest, verontreinigde grond, riool- of kolkenslib, ander grondachtig 
en slibachtig materiaal of andere afvalstoffen bevatten. Indien een aangeboden partij meer dan 1 % 
(gewicht) van de bovengenoemde materialen bevat, dan wordt de partij afgekeurd, dit ter . 
beoordeting van Twence. 

Bij het aanleveren moet de chauffeur zich aan de volgende regel houden: 
• er mag slechts een persoon de vrachtwagen verlaten om de laadklep te bedienen. 

Verwerking 
Het afval gaat rechtstreeks naar de groencomposteringinstallatie. 
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5.1.3. Grondbank 

De grondbank Twence verzorgt de votgende activiteiten: 
• adviseren en bemiddelen bij transacties van gronden en secunda ire bouwstoffen. Dit betreft een 

makelaarsfunctie waarbij de grond na bemiddeling door de grondbank van eigenaar verandert; 
• bieden van (tijdelijke) opslagfaciliteiten; 
• overnemen van gronden; 
• leveren van gronden en bouwstoffen voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring. 

Omschrijving afvalstoffen 
Gronden (licht) verontreinigd en bouwstoffen (licht) verontreinigd waarvan nuttige toepassing als bouw
stof, is toegestaan volgens Bouwstoffenbesluit bod em- en oppervlaktewaterbescherming van 23 november 
1995, staatsblad 1995, 567, zoals laatstelijk gewijzigd op 28 juli 2000, staatsblad 2000, 352. 

Acceptatievoorwaarden 
Levering aan de grondbank vindt plaats na het sluiten van een overeenkomst waarin aanlevertarief, 
samenstelling, keuringskosten en overige kosten zijn vastgelegd. De grond wordt aangevoerd naar de 
grondbank, waarna het in het depot wordt gezet en gekeurd. Indien de grond voldoet aan de 
specificaties die worden gesteld in de Dvereenkomst, wordt de grond in eigendom overgenomen en 
conform de overeenkomst gefactureerd. 
De grond mag geen bodemvreemd materiaal bevatten. 
Na het hal en of afleveren van grond bij de grondbank dient de vrachtwagen door de wasstraat te 
rijden. 

Verwerking 
De overgenomen grond en bouwstoffen worden afgezet voor hergebruik in werken zoals ophogingen of 
aanvullingen. Derden kunnen deze materialen uit de grondbank overnemen. 

De grondbank van Twence is gecertificeerd conform de BRL 9308. 
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Omschrijving afvalstoffen 

Acceptatievoorwaarden 2004 

Houtafval en resthout afkomstig van (ver)bouw- en sloopactiviteiten door bedrijven en particulieren 
en van bedrijfsprocessen. Het materiaal wordt onderscheiden in drie kwaliteiten: A-, B- en C-kwaliteit. 

Acceptatievoorwaarden 
A/gemeen 

Metaaldelen op of in het hout, zoals nieten of klemmen, spijkers, zwakkere schroeven, bouten en 
bandstaal mogen de rondstaalsterkte van 10 mm niet overschrijden; 
Het hout dient vrij te zijn van antimagnetische metal en (aluminium, koper, etc.); 
Het materiaal moet vrij zijn van rot en schimmel; 
De aangeboden partij dient vrij te zijn van losse afvalstoffen, voorwerpen of materialen, zoals glas, 
stenen, beton, grand, dakpannen, tegels, folie, schuim, plastic leidingen, cement, zaagsel, 
verpakkingen (verf, kit, schuim, etc.), (delen van) golfplaten, dakbedekking, metalen en asbest; 
De auto's/containers moeten voor belading bezemschoon zijn om verontreiniging van het hout te 
voorkomen; 
Groenhout wordt niet geaccepteerd. Dit kan worden aangeboden bij de groencompostering. 

Eisen kwa/iteit A-hout 
- Ais A-kwaliteit hout kan worden geaccepteerd: 

• schoon, onbehandeld en niet ge"impregneerd houtafval van aile soorten; 
• verpakkingsmateriaal van hout; 
• houtverpakking voor machines en aanverwante producten; 
• schoon bouwhout met maximaal 10% geverfd oppervlak. 

- Ais A-kwaliteit hout kan niet worden aangenomen: 
• pallets met kunststof klossen of klossen van geperst hout; 
• kabeltrommels (hulzen) met metaalomhulsels; 
• hout van B- en C-kwaliteit (en hout dat niet als B-kwaliteit kan worden aangenomen); 
• houtmateriaal met kunststof of folie verwerkt. 
Indien A-hout is verontreinigd met bovengenoemde materialen, kan het hout worden geaccepteerd als 
B-of C-hout of worden de extra sorteer- en verwerkingskosten bij de aanbieder in rekening gebracht. 

Eisen /cwa/iteit B-hout 
- Ais B-kwaliteit kan worden geaccepteerd: 

• hardboard; 
• zachtboard; 
• geplastificeerde houtsoorten; 
• spa an pia at; 
• vezelplaat; 
• geperst hout; 
• gebruikte meubels (geen rotan) zonder bekleding; 
• pallets met klossen van geperst hout. 
Ais B-kwaliteit kan niet worden aangenomen: 
• hout van C-kwaliteit (bielzen en andere ge"impregneerde of gecreosoteerde houts.oorten); 
• gebruikte meubels met bekleding; 
• hout met aanhangend of daarop bevestigd·textiel, zand/grond, specie, puin, beton, dakbedekking, 

teer of teerachtig materiaal, plastic/kunststoffen, papier en karton; 
• pallets met kunststof klossen. 

- Indien B-hout is verontreinigd met bovengenoemde materialen kan het hout worden geaccepteerd als 
C-hout of worden de extra sorteer- en verwerkingskosten bij de aanbieder in rekening ·gebracht. 

Eisen kwa/iteit C-hout 
- Ais C-kwaliteit hout kan worden geaccepteerd: 

• bielzen; 
• ge"impregneerd hout; 
• gecreosoteerd hout .. 

Verwerking 
Acceptatie vindt plaats per partij. Hout van C-kwaliteit kan worden beoordeeld als gevaarlijk afval. 
De verwerking is afhankelijk van de kwaliteit. 
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5.7.5. Gevaarlijk Afval (GA) en Klein Chemisch Afval (KCA) 

1.1. Omschrijving afvalstoffen 
Met de benaming 'gevaarlijk afval' wordt chemisch en gevaarlijk afval van bedrijfsmatige herkomst 
aangeduld. In het blad 'Verwerkingstarieven gevaarlijk afval' wordt een opsomming gegeven van een 
beperkt aantal afvalstoffen die als zodanig moeten worden beschouwd. Bij het regionale depot van Twence 
op de Boeldershoek kan klein gevaarlijk afval meestal worden ingenomen, mits aan geldende 
voorschriften wordt voldaan. 

Vergelijkbaar afval van huishoudens wordt 'Klein Chemisch Afval' of kortweg 'KCA' genoemd. Dit afval kan, 
mits goed verpakt, bij gemeentelijke KCA-depots, inzamelvoertuigen (chemokarren), winkels, etc. worden 
ingeleverd. 

1.2. Acceptatievoorwaarden 
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op afgifte van gevaarlijk afval bij het regionale depot 
van Twence op Boeldershoek. 

7.2.7. Vooraanmelding 
Neem voor iedere aanlevering van gevaarlijk afval altijd eerst (telefonisch) contact op met het regionale 
depot, telefoonnummer 074 - 2404370, faxnummer 074 - 240 43 75. 
Alhier staat men u graag te woord mocht u vragen hebben met betrekking tot de afvoer, verpakking of 
verwerking van gevaarlijk afval. 
7.2.2. Samenstelling 
Bij gerede twijfel omtrent de chemische aard en samenstelling van het aangeboden afval en bij 
ondeugdelijke verpakking kan het afval ten allen tijde worden geweigerd. V~~r gevaarlijk afval met 
buitengewone risico's kan door ons vooraf een nadere (schriftelljke) omschrijving worden verlangd 
alvorens eventueel tot acceptatie over te gaan. 
7.2.3. Indeling 
Bij het sorteren van gevaarlijk afval dient u de indeling aan te houden zoals deze is weergegeven in het 
blad 'Verwerkingstarieven gevaarlijk afval'. 
7.2.4. VLG 
Verpakking en vervoer van gevaarlijk afval boven de vrijgestelde hoeveelheden moeten voldoen aan het 
gestelde in het VLG. 
a. Algemene verpakkingsvoorschriften 

Bij aanlevering van gevaarlijk afval gelden de onderstaande verpakkingsrichtlijnen: 
De verpakking moet: 
a) deugdelijk zijn en goed gesloten; 
b) bestand zijn tegen de inhoud en aan de buitenzijde schoon; 
c) normale vervoershandelingen kunnen doorstaan. 
Voor vloeistofhouders (verpakkingen) geldt dat deze voor maximaal 90% mogen zijn gevuld. 

b. Specifieke verpakkingsvorm 
Gevaarlijk afval moet zijn verpakt in UN-goedgekeurde houders. Deze houders zijn te herkennen aan 
een code die begint met de letters 'UN' en eindigt met de laatste twee cijfers van het jaar van 
productie van de houder, waarbij tevens geldt dat deze niet ouder mag zijn dan vijf jaar. 
Houders met de letter '5' in de code zijn niet geschikt voor vloeistoffen! 
Geschikt verpakkingsmateriaal is tegen kostprijs verkrijgbaar bij het regionale depot. 
Zie hiervoor het blad 'Tarieven verpakkingsmaterialen'. 

c. Transport 
Gevaarlijk afval dient door de aanbieder zelf, of in diens opdracht door een derde, naar het regionale 
depot te worden gebracht. In uitzonderingssituaties kan het afval eventueel door ons worden opgehaald. 

7.2.5. Registratie 
Na acceptatie wordt door Twence een afgiftebewijs verstrekt. Met behulp hiervan 
kunt u aan het bevoegd gezag aantonen dat u zich op juiste wijze van het afval heeft ontdaan. 
7.2.6. Melding 
V~~r afgifte van gevaarlijk afval aan het regionale depot hoeft u geen melding te doen 'aan het LMA, tenzij 
u ze!f inzamelaar bent. 

Afvoer en verwerking 
Na identificatie en (tijdelijke) opslag van het afval wordt, afhankelijk van de chemische aard en 
samenstelling, hergebruik of een andere vorm van (eind)verwerking toegepast. 
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Het ROS accepteert al het wit- en bruingoed (a lies waar een stekker aan zit of wat op batterijen werkt) 
afkomstig uit huishoudens. Hieronder wordt verstaan: 
• koel- en vriesapparatuur; 
• verwarmingsapparatuur; 
• warmwaterapparatuur; 
• was- en wasdroogapparatuur; 
• apparatuur voor koken, bakken of braden; 
• geluidsapparatuur; 
• beeldontvangstapparatuur; 
• elektrische en elektronische oplaadapparatuur; 
• elektrische en elektronische keukenapparatuur; 
• elektrisch en elektronisch gereedschap; 
• andere elektrische en elektronische huishoudelijke apparatuur. 

Tevens worden ICT-stromen geaccepteerd. Dit zijn: 
• computers; 
• papierbedrukkende apparaten; 
• telecommunicatie-apparatuur. 

Vergelijkbare apparatuur afkomstig van bedrijven (bijvoorbeeld koelkast of magnetron) en grote koel- en 
vriesapparatuur (zoals koelvitrines en diepvrieseilanden) worden ook ingenomen. V~~r meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Sales. 

Acceptatievoorwaarden 
Het in te nemen wit- en bruingoed en ICT-materiaal moet volledig en intact zijn. Dat wi! zeggen dat de 
belangrijkste samenstellende onderdelen aanwezig zijn en een geheel vormen en dat de beeldbuizen 
niet gebroken zijn. De apparaten dienen voor aanlevering te zijn ontdaan van eventuele 
verontreinigingen; 

- Voor los elektronisch schroot (Iosse printplaten, onderdelen) kunnen aparte afspraken worden 
gemaakt; , 
Aile grote apparaten dienen rechtop te worden getransporteerd en niet gestap,eld; 
Koelapparaten moeten zodanig worden getransporteerd dat de risico's op schade minimaal is; 
De apparaten dienen voor en tijdens het transport lekvrij en droog te blijveh; 
Olielekkende apparaten, zoals compressoren kunnen niet worden geaccepteerd; 
Apparaten moeten vrij zijn van organische verontreinigingen en geen gezondheidsrisico's opleveren. 
Apparaten mogen dus geen milieuschadelijke stoffen lekken of anderszins verspreiden; 
Klein wit- en bruingoed en ICT-materiaal dient gesorteerd volgens de handleiding aangeleverd te 
worden in verzamelcontainers met een maxima Ie inhoud van 1 ml (palletboxen). 
Deze handleiding is opgesteld door Twence en kan verkregen worden bij het ROS; 
Verzamelcontainers moeten met een heftruck gelost kunnen worden; 
Verzamelcontainers (palletboxen) kunnen onder voorwaarden bij het ROS geleend worden; 
Het lossen van de apparaten moet, tenzij anders is overeengekomen, door de aanbi~der worden 
verzorgd; 
Bij leveringen met voertuigen zonder laadklep' moeten grote apparaten op pallets staan en 
vastgebonden zijn; 
V~~r het afleveren van goederen moet vooraf (minimaal 24 uur) met het ROS een afspraak worden 
gemaakt; 
Op verzoek kan met Twence een contract worden afgesloten voor het transport en afvoer van wit- en 
bruingoed of ICT-materiaal; 
Bij aankomst en vertrek vindt registratie plaats en wordt het voertuig gewogen; 
Indien bedrijfsmatige apparaten worden aangetroffen tussen de aanbiedingen, worden deze 
overeenkomstig gefactureerd; 
Apparatuur mag niet worden geperst, gekraakt of anderszins verkleint of in delen worden 
gedemonteerd. 
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Verwerking 
Het ROS in het Kader van de landelijke verwljderingsstructuur voor wlt- en bruingoed heeft een 
inzamelende en cOOrdinerende rei. De ingenomen apparatuur wordt na sortering, scheiding en eventuele 
pewerklng opgeslagen. Vervolgens wordt het getransporteerd naar gespeclallseerde herverwerkers, waar 
de apparatuur verder wQrdt verwerkt ten behoeve van product- en materiaalhergebrulk. 

Zie varder onze handleiding voor medewe~erS op afvalbrengpunten en inzame·laars. bit document geeft 
een nadete speclfleering van. de in de regeling wit- en brulngoed genoemde producten ten aanzlen van de 
verpakkingswijze en aanmeldlng. Een kopie van dit docoment kan worden opgevraagd bij de afdeling 
Marketing &. Sales. 
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5.2. Eindverwerking 

5.2.1. Verbranding - afva/verbrandingsinstallatie (avi) 

Omschrijving afvalstoffen 
Het gaat om brandbaar huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dat niet her te 
gebruiken is. 
Bed rijfsafva I komt vrij bij bedrijfsmatige activiteiten, bedrijven, instellingen, instituten, horeca, campings 
en ziekenhuizen (intramuraal). 

Aanlevervoorwaarden en acceptatievoorwaarden 
Deze specifieke aanlevervoorwaarden verbranden zijn van toepassing op iedere levering van afvalstoffen 
met bestemming afvalverbrandingsinstallatie (avi) van Twence. 

Aanlevering van afvalstoffen 
De door de ontdoener aan de afvalverbrandingsinstallatie aan te leveren afvalstoffen dienen te voldoen 
aan de in de algemene leveringsvoorwaarden gehanteerde definitie van het beg rip "afvalstoffen". 
a. Volgens de vergunning mogen bij de afvalverbrandingsinstallatie aileen niet gevaarlijke afvalstoffen 

worden verwerkt die niet vallen onder de volgende regelgeving: 
• Destructiewet; 
• Bestrijdingsmiddelenwet; 
• Kernenergiewet; 
• Besluit verwijdering wit- en bruingoed. 

b. Afvalstoffen die volgens de vergunning niet bij de afvalverbrandingsinstallatie mogen worden verwerkt, 
zijn: 
• autowrakken; 
• gevaarlijke afvalstoffen 
• KGA (medicijnen, partijen verf, harsen); 
• kadavers of gedeelten van kadavers en slachtafval; 
• explosieve stoffen; 
• asbesthoudende stoffen; 
• specifiek ziekenhuisafval zoals: 

* menselijke anatomische resten; 
* proefdieren en delen hiervan; 
* beddingsafval afkomstig van proefdieren; 
* afval van microbiologische laboratoria dat bacterieel, viraal of met schimmels besmet is; 
* bloed, plasma en andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen; 
* filtermateriaal gebruikt bij nierdialyse; 
* cytostatica; 
* scherpe voorwerpen zoals injectienaalden, afgeknipte capillairen, scalpels, glazen bloedbuizen. 

c. Niet verwerkbaar afval is: 
afval dat niet brandbaar is en afval dat wei brandbaar is of maar niet verwerkbaar is gebleken en afval 
dat volgens de vergunning niet verwerkt mag worden. 

De volgende afvalstromen zijn onder andere niet verwerkbaar in de afvalverbrandingsinstallatie van 
Twence. 
• hars en harde kunststoffen met een massieve diameter van ~ 30 cm; 
• materiaal dat stofvorming tot gevolg heeft; 
• glas, meer dan 20% van de vracht; 
• metalen del en met een massieve dikte van meer dan 1 cm (i.v.m. shredderen); 
• puin, stenen, meer dan 20% van de vracht; 
• rubber (grote hoeveelheden); 
• rollen textiel, papier, kunststof e.d. met een diameter groter dan 25 cm; 
• zouten; 
• scheepstouw, langer· dan 1 meter; 
• slib ± 25% droge stof; 
• boomstammen/stronken met een diameter> 50 cm; 
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• vrachten met blik en aluminium; 
• vrachten met vert, lijm en/of medicijnen; 
• grafietmatten 
• balken met een diameter van> 50 cm. 

Aanlevervoorwaarden 
Het afval moet stuifvrij en afgedekt met een dekzeil aangeboden worden. 
De afmeting van afvalstoffen die bij de afvalverbrandingsinstallatie worden aangeboden mag niet 
groter zijn dan 1 x 1,5 x 3 meter. 
Afval afkomstig van brandhaarden dient altijd op de inspectieband worden gestort. 
U dient de afvalstromen, zoals hierboven genoemd, zoveel mogelijk gescheiden te houden van het 
afval dat ter verbranding wordt aangeboden. Daarmee voorkomt u dat een hele partij geweigerd 
wordt. Bovendien mogen deze materialen, voor zover niet gemengd met brandbaar afval, nog gestort 
worden. 
Indien het afval te grof is, kan het na verkleining uiteraard alsnog worden aangeboden. 
V~~r overleg of - en onder welke condities - van de verkleiningsapparatuur van Twence gebruik 
gemaakt kan worden, kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Sales. 
Bij twijfel over het bovengenoemde of bij aanbieding van een geringe partij, dat als niet verwerkbaar 
is gekenmerkt, alsmede vernietiging van vertrouwelijk afval kunt u contact opnemen met de afdeling 
Marketing & Sales, telefoonnummer 074 - 240 45 93. In dat geval zal de partij individueel beoordeeld 
worden. 

(Fysieke) controles 
Op iedere vracht die bij de afvalverbrandingsinstallatie wordt aangeleverd wordt door een controleur een 
(fysieke) controle uitgevoerd. Onderscheid wordt gemaakt in drie soorten (fysieke) controles: 
1. Beperkte controle; 
2. Uitgebreide controle; 
3. Controle door monsterneming. 

1. De beperkte controle wordt uitgevoerd: 
• op aile vrachten waarbij geen uitgebreide controle of een controle door monsterneming plaats 

vindt. 

2. De uitgebreide controle wordt uitgevoerd via de inspectieband: 
a. steekproefsgewijs bij minimaal 5% van de vrachten huishoudelijk afval; 
b. steekproefsgewijs bij minimaal 10% van de vrachten bedrijfsafval; 
c. bij verdachte vrachten. 
De verdachte vrachten of anderszins door Twence aangegeven vrachten kunnen binnen de steekproef 
vallen. De te controleren vrachten worden op de terreinbon duidelijk vermeld en/of door de 
medewerker op de stortvloer aangegeven. 

3. De controle door monsternerrting wordt uitgevoerd: 
• bij verdachte vrachten. De verdachte vrachten kunnen binnen de steekproef vallen. 

In geval van controle door monsterneming worden van de vracht door een controleur van Twence 
twee monsters genomen conform ontwerpnorm NVN 5860, welke worden voorzien van een label. 
Op dit label staan de datum van aanlevering en het afvalstroomnummer vermeld. Een monster 
blijft achter bij de afvalverbrandingsinstallatie. De verwerker laat dit monster analyseren door een 
laboratorium met STERLAB erkenning. Het andere monster wordt verzegeld en aan de transporteur 
mee gegeven voor eventuele contra-expertise. 

De (fysieke) controle vindt plaats op het stortbordes: 
• Aan de hand van de aan de verwerker in de vergunning opgelegde verplichtingen; 
• Op aanwezigheid van afwijkendejverdachte delen. Zie punt 2a tim 2c. 
• De transporteur van de vracht dient op verzoek van de controleur de terreinbon "te overhandigen en 

de vracht op een door de controleur aan te wijzen plaats uit tE storten. 
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• Van zowel de uitgebreide controle als de controle door monsterneming wordt een inspectierapport 
opgesteld door of in opdracht van de controleur. Dit inspectierapport moet door de transporteur van de 
vracht worden ondert-ekend. Met deze ondertekening verklaart de transporteur getuige te zijn geweest 
van de monsterneming dan wei de resultaten van de uitgebreide controle. De transporteur kan, mede 
namens de ontdoener, Twence machtigen voor het uitvoeren van de inspectie buiten zijn aanwezigheid, 
waarbij de transporteur en de ontdoener vooraf verklaren akkoord te gaan met de uitkomst van de 
inspectie en de gevolgen daarvan. 

Acceptatievoorwaarden 
- Acceptatie algemeen. Zie paragraaf 2. 

Acceptatie specifiek voor de afvalverbrandingsinstallatie. 
Van acceptatie in de zin van dit artikel is sprake indien de aangeleverde vracht in de stortbunker van 
de afvalverbrandingsinstallatie is gestort en vermengd is met andere afvalstoffen. Vanaf dat moment 
gaat tevens het eigendom van de afvalstoffen op de afvalverbrandingsinstallatie over. Indien een 
vracht die door een ontdoener wordt aangeleverd reeds in de stortbunker is gestort en deze vracht 
nog als zodanig herkenbaar is, is nog geen sprake van acceptatie van deze vracht en kan deze vracht 
alsnog worden geweigerd. 
Indien na een controle, zoals genoemd onder punt 4 blijkt dat: 
• de aangeleverde afvalstof (eventueel na analyse van het monster) niet overeenkomt met de 

afspraken zoals gemaakt in het door beide partijen ondertekende omschrijvingsformulier 
bedrijfsafvalstoffen en/of; 

• meer dan 5 kg gevaarlijk afval of meer dan 1% niet gevaarlijk afval als afwijkende/verdachte delen 
in de vracht worden aangetroffen; 

• de vracht materialen bevat zoals bovengenoemd; 
dan kan de controleur de vracht geheel of gedeeltelijk afkeuren. 

De ontdoener zal door de controleur onverwijld op de hoogte worden gebracht van de afkeuring van 
(een deel van) de vracht. De afgekeurde vracht dient onverwijld door de ontdoener van het terrein van 
de afvalverbrandingsinstallatie te worden verwijderd. Indien de ontdoener hieraan niet voldoet, draagt 
de afvalverbrandingsinstallatie hier zorg v~~r. De kosten hiervan komen voor rekening van de 
ontdoener. In geval van afkeuring wordt de terreinbon niet gewaarmerkt. 
Vrachten waarop controle door monsterneming heeft plaatsgevonden en die nog niet zijn 
geaccepteerd, worden door de afvalverbrandingsinstallatie opgeslagen. 
Zodra de analyseresultaten bekend zijn, besluit de verwerker of de vracht al <1an niet kan worden 
geaccepteerd. 
• Indien de vracht wordt geaccepteerd, draagt de afvalverbrandingsinstall~tie zorg voor de 

verwerking van de vracht. Aan de ontdoener worden in dat geval geen- extra kosten berekend. 
• Bij een niet geaccepteerde vracht krijgt de ontdoener de gelegenheid om, binnen 2 uur na 

berichtgeving per telefoon of fax van het niet accepteren van de vracht, de overtreding te 
aanschouwen en de vracht te verwijderen. Verwijdering binnen 2 uur is niet mogelijk wanneer het 
gevaarlijk afval of andere bij wet of regelgeving verboden leveringen betreft. Zie hiervoor de 
algemene leveringsvoorwaarden 

- Indien de ontdoener de geweigerde vracht niet binnen de zoals hierbovengenoemde termijn verwijdert, 
draagt de afvalverbrandingsinstallatie zorg voor transport en verdere milieuhygienisch verantwoorde 
verwerking van de afvalstoffen bij derden. Aile kosten verbonden aan deze verwerki!'lg komen voor 
rekening van de ontdoener. 

- Indien de vracht is geaccepteerd in de zin van dit artikel vindt een uitweging door het weegbrug
personeel plaats en wordt een weegbon uitgedraaid. Het nettoresultaat van de in- en uitweging 
bepaalt bindend de door de ontdoener aangeleverde hoeveelheid. 
De gewaarmerkte weegbon is het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid afval door of namens de 
ontdoener bij de afvalverbrandingsinstallatie is aangeleverd. 

Verwerking 
Het afval wordt, eventueel verkleind, opgemengd met ander afval waarna het verbrand wordt in de 
afvalverbrandingsinstallatie. 
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5.2.2. Integrale stort 

Omschrijving afvalstoffen 
ANal dat vrijkomt bij bedrijfsmatige activiteiten, bedrijven, instel\ingen, instituten, horeca, campings, 
huishoudelijke activiteiten en ziekenhuizen (intramuraal). 

Acceptatievoorwaarden 
Afval voor de eindverwerking kan aileen dan geaccepteerd worden indien het gaat om niet 
herbruikbaar, niet te verbranden afval, niet vallend onder stortverboden. 
Niet geaccepteerd worden de volgende afvalstromen: 
• gevaarlijk afval bedoeld in artikel 1.1 Wet milieubeheer; 
• kadavers of gedeelten van kadavers en slachtaNal; 
• landbouwbestrijdlngsmiddelen; 
• stoffen die ioniserende stralen uitzenden; 
• explosieve stoffen; 
• wit- en bruingoed. 
Indien het aNal verontreinigd is met asbest, wordt het dienovereenkomstig behandeld. 
Zie hiervoor verder "Bedrijfsafval" van deze paragraaf. 

V~~r elke afzonderlijke afvalstroom gelden andere acceptatievoorwaarden. Hieronder worden deze per 
stroom beschreven. 

Gemeentelijk afval 

Omschrijving afvalstoffen 
Afval dat vrijkomt bij huishoudelijke of vergelijkbare activiteiten. Het aNal wordt door of namens de 
gemeente gescheiden ingezameld en rechtstreeks of via een overlaadperron aan de verwerker 
aangeboden. 

Acceptatievoorwaarden 
Het afval mag geen organlsch, gevaarlijk en/of asbesthoudend aNal bevatten. 
Ais het afval afkomstig is van een overslagperron, overlegt de betreffende gemeente periodiek 
opgaven van herkomst en samenstelling. 

Verwerking 
Het afval wordt rechtstreeks op de eindlocatie verwerkt. 

Reinigingsdiensten afval / natte afva/stoffen 

Omschrijving afvalstoffen 
Afval afkomstig uit putten, kolken, riolen, bezinkputten, vijvers, waterlopen en sedimentatie. 

Acceptatievoorwaarden 
Aanmelding dient per partij plaats te vinden. 
Het afval mag geen stoffen bevatten die volgens de regelingen van de geldende vergunning zijn 
uitgesloten. 
Er dient een bij de vracht behorende getekende adressenlijst bij iedere vracht aan de weegbrug 
overhandigd te worden. 

Verwerking 
Het afval wordt rechtstreeks naar het stort verwezen, waar het direct wordt verwerkt en afgedekt. 
Vanuit de steekproefcontroles kan het aNal ook naar een tussenopslag doorverwezen worden. 
Na inwerkingtreding van het stortverbod zal het materiaal worden opgeslagen in afwachting van verdere 
bewerking en hergebruik. 
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Afval dat vrijkomt bij bedrijfsmatige activiteiten, bedrijven, instellingen, instituten, horeca, campings en 
dergelijke. 

Acceptatievoorwaarden 
Het afval dient afgedekt aangeleverd te worden; 
Het afval moet stuifvrij worden aangeleverd (nat of verpakt); 
Er mag geen gevaarlijk of asbesthoudend, verdacht of daarop gelijkend materiaal aanwezig zijn in het 
afval; 
Het betreft niet te hergebruiken, niet te verbranden afval; 

- Vaten/big bags (m') aanleveren op deugdelijke pallets. 

Verwerking 
Het afval kan afhankelijk van de samenstelling rechtstreeks op de stort worden verwerkt. 

Bouw- en sloopafval, afval van aannemers 

Omschrijving afvalstoffen 
Afval dat vrijkomt bij respectievelijk het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere 
bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen. 

Acceptatievoorwaarden 
Het afval dient afgedekt aangeleverd te worden; 
Het mag geen stoffen bevatten die volgens de regeling van de geldende vergunning zijn uitgesloten; 
De vrachten moeten voorzien zijn van het stortmerk; 

- Afval voor de eindverwerking kan aileen dan geaccepteerd worden Jndien aangetoond kan worden dat 
het hier gaat om - niet voor hergebruik geschikt, niet te verbranden - afval. Hiervoor moet het 
stortmerk op het geleidingsformulier aanwezig zijn. 

Verwerking 
Het afval wordt rechtstreeks op de stort, of via overslag verwerkt. 

Bouw- en sloopafval (asbesthoudend) 

Omschrijving afvalstoffen 
Niet stuifgevoelig asbesthoudend materiaal, dat vrijkomt bij respectievelijk het bouwen, renoveren en 
slopen van gebouwen en andere bouwwerken, zoals wegen en kunstwerken. 

Acceptatievoorwaarden 
Zie hiervoor paragraaf 2. 

Verwerking 
Verwerking geschiedt enkel op woensdagen. Het afval kan dan tussen 7.30 uur en 16.00 uur aangeleverd 
worden. De wagens worden door een shovel (met palletvork) gelost, waarna het materiaal naar 
een van tevoren bepaalde plek op het stortterrein wordt gebracht. Hier wordt het neergezet en afgedekt. 
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Stuifgevoelig Qsbest 

Omschrijving afvalstoffen 
Het gaat hierbij om asbesthoudende materialen die volgens de regels van de arbeidsinspectie als sterk 
stuifgevoelig worden beschouwd. 

Acceptatievoorwaarden 
Aanmelding dient per partij plaats te vinden. 
Dit afval dient dubbel verpakt te worden aangeleverd met als buitenverpakking zogeheten big bags of 
gesloten drums. Zie verder paragraaf 2.2. 
Deze dienen te worden aangevoerd op deugdelijke pallets per vrachtwagen die via de zijkant te lossen 
is. 
In overleg kunnen andere verpakkingsvoorwaarden worden overeengekomen. 

Verwerking 
De wagens worden door een shovel (met palletvork) gelost, waarna het asbest naar een van tevoren 
bepaalde plek op het stortterrein wordt gebracht. Hier wordt het neergezet en afgedekt met grond. 

Let op: Stuifgevoelig asbest:verwerking hiervan geschiedt op de C3-deponie. 

Grond 

Omschrijving afvalstoffen 
Grond, afkomstlg van graafwerkzaamheden en/of saneringen, niet geschikt voor de Grondbank (zijnde 
categorie 1 of 2), dit ter beoordeling van Twence. Afhankelljk van de toepassing kunnen nadere criteria 
aan de samensteiling gesteid worden. 
Grond verontrelnigd met asbest, afkomstlg van graafwerkzaamheden en/of saneringen. 

Acceptatievoorwaarden 
Aanmelding dient per partij plaats te vinden. 
Asbesthoudende grond dient te worden aangeleverd conform de geldende regelgeving. 
Grond welke verontreinigingen bevat die de interventiewaarden, zoals bedoeld in tabel 1 van de bijlage 
behorende bij de clrculaire interventiewaarde te boven gaan en daardoor vallen onder artikel 1 lid 24 
van het Besluit stortverbod afvalstoffen mogen slechts worden gestort indien zij zijn voorzien van een 
orlginele geldige "nlet reinigbaarheldsverklaring" van het SCG. 
Het afval mag geen stoffen bevatten die conform de regelingen van de geldende vergunning zijn 
uitgesloten. 
\loor asbesthoudende grond dlent het transport ultgerust te zijn met een goedgekeurd afdeksysteeml 
(zoals zijkleppen en achterklep). Tevens moet de vrachtwagen zijn uitgerust met een overdrukcabine. 
Na het storten van asbesthoudende grond op de aangewezen locatie dlent de vrachtwagen gereinigd te 
worden. 

Verwerking 
Het afval wordt voor verwerking rechtstreeks naar het stort verwezen. Vanuit de steekproefcontroles 
kan het afval ook naar een tussenopslag doorverwezen worden . 
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Materia/en, met name procesgere/ateerd 

Omschrijving afvalstoffen 
(Rest)stoffen afkomstig van bedrijven of bedrijfsmatige activiteiten. 

Acceptatievoorwaarden 
- Het afval moet stuifvrij en afgedekt met een dekzeil aangeboden worden. 

Er mag geen gevaarlijk of asbesthoudend, verdacht of daarop gelijkend materiaal aanwezig zijn. 
- Het afval mag geen stoffen bevatten die volgens de regelingen van de geldende vergunning zijn 

uitgesloten. 
- Indien bij controle blijkt dat de samenstelling niet onder de met name genoemde codes valt, zal de 

juiste code toegekend worden. 

Verwerking 
Het afval zal afhankelijk van de samenstelling rechtstreeks op het stort worden verwerkt. 

Let op: Het dekzeil mag pas op de stortlocatie verwijderd worden. 

Overige afva/stoffen 

Omschrijving afvalstoffen 
Afvalstoffen, waarvan de verwerkingsmethode niet bij voorbaat vaststaat, zoals uitgeharde verfresten, 
verffilters, straalstof en mengvrachten. 

Acceptatievoorwaarden 
- Aanmelding per partij. 
- Acceptatievoorwaarden worden per partij vastgesteld. 
- Aanlevering per partij op afspraak. 

Verwerking 
V~~r kleine partijen geschiedt verwerking via het KCA-depot op locatie Boeldershoek. Het afval dient hier 
aangeleverd te worden. 
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5.2.3. C3- deponie 

Omschrijving afvalstoffen 
C3-afvalstoffen vallen onder de categorie gevaarlijke afvalstoffen zoals vermeld in de circulaire storten van 
gevaarlijke afvalstoffen. Dit komt overeen met het volgende: 
Niet verwerkbare matig uitloogbare vaste anorganische "gevaarlijke" afvalstoffen, die slechts op of in de 
bodem gebracht kunnen worden indien de beheersmaatregelen en de voorzieningen zodanig zijn dat het 
percolaat slechts verwaarloosbare emissies naar de bodem kan veroorzaken. 

Acceptatievoorwaarden 
Dit afval dient aangevoerd te worden in vracht- of containerwagens voorzien van deugdelijke kleppen 
of zeilen om verwaaiing van de vracht tijdens transport te voorkomen; 
Aan de levering kan Twence eisen stellen ten aanzien van de startdatum, aantallen, verpakking, de 
consistentie en het in te zetten materieel; 
Na het halen of storten bjj het depot dient de vrachtwagen door de wasstraat te gaan. 

Let op: Uiterlijk een dag van tevoren, v66r 15.00 uur, dient u de vracht te hebben aangemeld bij de 
medewerker externe logistiek, telefoonnummer 074 - 2404593. Jndien njet aan de 
voorschriften wordt voldaan, wordt de vracht gewejgerd. 

Let op: De vrachtwagenchauffeur dient zich te allen tijde te meld en bij de controleur. 

Verwerking 
Afhankelijk van de eigenschappen en verpakking van de afvalstof kan de afvalstof gestort worden, dan 
wei op de stortplaats geplaatst worden. 
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Bijlage 1 Voorbeeld containerregistratieformulier 

Een container is geregistreerd als deze door de vervoerder bij Twence is aangemeld middels het 
containerregistratieformulier. 

Bedrijfsnaam 
Adres 
Postcode/woonplaats 
Naam t ekeningsbevoegde 
Telefoonnummer 

-~ 

KvK-nummer 
Bankrekeningnummer 

Inventarisatieformulier containerregistratie 

Containernummer Inhoudinm' Gewicht in kg 
(uniek) (afronden op 2 decimalen 

Voorbeeld uniek nummer Uw postcode 7554 7554 7554 
Uw huisnummer 51 510 510A 
Uw containernummer A1 Z9 X4 

Containemummer (uniek) 755451A1 554510Z9 554510X4 

Met deze nummering zijn uw (in verhuur) geplaatste containers direct herkenbaar. Indien u reeds een 
uniek nummer heeft aangebracht, kan dit uiteraard ingevoerd worden (wei geldt de grens van maximaal 
8 posities). 

Let op: Een container kan aileen op kenteken geregistreerd worden indien het een vaste bak betreft. 
In aile andere gevallen middels een uniek containernummer. 
Containers dienen altijd geregistreerd te worden op naam van de transporteur. 

Ondergetekende verklaart dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld en vrijwaart Twence voor 
aansprakelijkheid door onjuistheden. Tevens verklaart ondergetekende dat kennis is genomen van de 
vereisten die gesteld zijn voor de toepassing van bepaling van de volumieke massa met behulp van 
geregistreerde containers. Naheffingen van afvalstoffenbelasting, bij het niet voldoen aan de eisen, 
worden aan de aanbieder doorberekend. 
Als bijlage is overzicht van de eisen met betrekking tot de 'volumieke massa toetsing' ontvangen. 

Plaats: ................................. ............. . 
Datum: ... .... .. ............... ... ................... . 
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Bijlage 1 Voorwaarden containerregistratie 

V~~r het storten van afvalstoffen is voor een aantal in de wet aangegeven afvalstromen onder voorwaarden 
geen of een lage afvalstoffenbelasting verschuldigd. V~~r aile overige afvalstoffen is de hoge afvalstoffen
belasting verschuldigd, behoudens voor afvalstoffen met een volumieke massa van meer dan 1100 kg/ml. 
am eventueel in aanmerking te komen voor de lage afvalstoffenbelasting, moet er aan een aantal voor
waarden worden voldaan. V~~r aile duidelijkheid zetten we hieronder deze voorwaarden voor u op een rijtje. 

01. De inhoud van een container of laadbak van een kipwagen wordt door de transporteur tot op twee 
decimalen nauwkeurig berekend in kubieke meters door de aan de binnenzijde gemeten lengte van 
de container of laadbak te vermenigvuldigen met de breedte en de hoogte ervan, met dien 
verstande dat indien de lengte, de breedte of de hoogte niet overal gelijk is, steeds de grootste 
maat in aanmerking wordt genomen. 

02. De inhoud van een container of laadbak van een kipwagen dient door de transporteur op een 
nagelvast aangebrachte plaat aan de linker- en rechterbuitenzijde van de container of laadbak te 
worden vermeld. Op deze plaat is tevens het v~~r de container of kipwagen unieke 
registratienummer aangebracht. 
Let op: Indien deze plaat niet volgens de geldende voorwaarden is gemonteerd kan de belasting
dienst op basis van steekproeven toepassing van de lage afvalstoffenbelasting afwijzen. 

03 . De inhoud en het unieke registratienummer dienen in zwarte cijfers en letters van ten minste 
15 centimeter hoogte aangebracht te worden op een gele achtergrond. 

04. De afvalstoffen dienen niet geperst aangevoerd te worden op zodanige wijze dat zij binnen de 
begrenzingen van de container of laadbak blijven. 

05. De aanbieder van afvalstoffen overhandigt aan Twence voorafgaand aan de aanvoer een onder
tekende verklaring met de door hem te gebruiken containers of kipwagens met hun inhoud en 
registratienummer. Het registratienummer dient door de aanbieder op het PMV-formulier (of op het 
WMB-formulier) te worden vermeld. 

06. V~~r de bepaling van de verschuldigde afvalstoffenbelasting over de aangevoerde afvalstoffen, 
wordt te allen tijde de inhoud toegepast die op de plaat is vermeld. 

07. Over de op de factuur vermelde afvalstoffenbelasting wordt geen BTW berekend. 

08. Zodra de belastingdienst het tarief van de afvalstoffenbelasting wijzigt, wordt dit integraal aan de 
aanbieder door berekend. 

09. De hoogte van de afvalstoffenbelasting is afhankelijk van de volumieke soortelijke massa van de 
afvalstof en kan per jaar verschillen. 

Aileen indien u aan aile bovengenoemde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor de lage 
afvalstoffenbelasting. 

Let op: De belastingdienst controleert op vermelding van een containernummer op het PMV-formulier en 
weegbon. 

Voorbeeld 
Is de volumieke massa meer dan 1100 kg/ml , dan is de afvalstoffenbelasting, die in rekening wordt 
gebracht ( 13,47 per ton. Is de volumieke massa minder dan 1100 kg/ml, dan is de afvalstoffenbelasting, 
die in rekening wordt gebracht ( 81,65 per ton. De hoogte van de afvalstoffenbelasting is afhankelijk van 
de volumieke massa van de afvalstof en kan per jaar verschillen. 
Vanaf 1 mei 2002 geldt voor asbesthoudende afvalstoffen het volgende: 
Aile asbesthoudende stoffen vallen onder de hoog/laag constructie behalve een specifieke 
stroom: asbesthoudende platen (euralcode 17 06 05), hierbij wordt altijd lage afvalstoffenbelasting 
in rekening gebracht. 

Brcn: publicatie Staatsblad van het Kcninkrijk der Nederlanden. jaargang 2000 nummer 606. 
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Bijlage 2 Voorbeeld omschrijvingsformulier 
bed rijfsafva Istoffen 

2. 

Ontheffings 
nummar· 

Omschrijvingsfonnulier ednltsatvalstoffen 
lalleen voo' geGulomoliseerda I villngi 
Ontdoene,/in •• melalr.l(omplel set na invulling zenden 

of &en d , de GS aBngewezen In 
Bestemd voo' onldoene,lInn olla,. 
Ontdoeno" Na ,eloum.ring 10 vU., BA-kopie Iwitl be 
Inzamel .. " Na ,etoum.ring I nnulier BA-kopie lwitl be 

en alschrift hlerv n n ... ontdoena,. 

AFVALSTROOMNUMMER" 

1. Ontdoener van de afvalstolfen 

Naam ontdoener* 

Straat + nr 
Postcode en plaats 

Telefoonnummer 

"] . ~ '\II,;z 0.. \.V'" \ c..u, 
'(J c:.., ;;< 0..""" ~ \ .., \"l v<., { \ t ... npos,busl 

\) ~LI A e :5 C.L..,OOlA olo"l" 
0\ 1. '3 - /..-1'5" 6 T 6'<j Kont.klpersoon: D \) 'I . 

2. loeatie van hertlomst (indien afvoer vanaf ander adres dan in rubriek 1 genoemdl 

Straat .... nr 

Postcode en plaats 

3. Inzamelaar/vervoerder (indien bekend, van de afvalstoffen" 

( ) Inzamelear : Naarn 

( I Vervoe,der : Ns.m 
Inzamelaarsnummer· 

Plaats 

4. Gagevens omtrent de afv.lstoffen 

~ Alvslgroep en code: 't> "h ~ Y=,e:..11.JC. \ 
SamenstelUng van het afval 

~ 
ex) 

Alvalstolcode 

component 1 \ I Q I ") () I 
componenl 2 \\ 0 I 1. Q '2 

ccmponent3 
component 4 

component 5 

BljlOndere kenmertlen 

Toestand: 

Frequentie van aN~er. 

Omschrijving 

lA {' l. \., 4.. / ~{ C-<N> \ , '" • c.{ uv..\ 
Hc.-"lC(G. otvc.\ 

Anatyser.ppo,,: (jndien ja. meesturen) 

D.tum aanv.ng: (; \ _ 0 \ _ ] (){J I Datum eindo": 3 I 'J -1 00\ Hoeveelheid a!val per Iran.po,,: 30 ton 

3. 

,...... 
5. Be-/v_erking vlln de stoffen 

Naam be~JverwBrker T GJ €A.A LC:: Be.lverwerkingscode+ I F {' j \ I 

6. 

0 
C\J 

Straat + or 

Poslcode en pl .. ts 
t:;o\cl <:...q \." <-c L. u,.,''-I -;:'-1 

'!5'5L1 T~T H .. ..vt~~du 
B&-Iverwerlcingsmethode' "( ',.( \':: l~ t\ N D l N 

....-f 

11. 0 
6. Afleveringsad.es lindien be-/verwertling op een ande. adresl 

Str2lat + nr 

Plas,s/datum () 1_ U I -) ()(, I S'c \..u:..v c.\(;ljj 

Handlekening 

Firmastempel 

Toelichtinglopm.erkingen door be·/verwerker 
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8 . Be·lverwerker verklaart dat de afvalstoffen mogen worden aangeboden 

Plaats/datum 

Handtekening 

FirmaSlempel 

4. 

8. 

10. 

12. 
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Bijlage 2 Aanwijzingen bij omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen 

Voor be-/verwerker . 
De be-/Verwerker krijgt het omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen toegezonden van inzamelaar of 
ontdoener. 
Hij vult het afvalstroomnummer in. Na ondertekening zendt de be-/verwerker het origineel naar het 
meldpunt en een doorslag naar inzamelaar of ontdoener. Controleer of het formulier juist Is ingevuld. 
Naast het formulier zijn enkele punten aangegeven waar u op moet letten. 
Is het formulier niet juist of volledig ingevuld, retourneer het dan aan de aanbieder. 

01. Is bij import uit een andere provincie het ontheffingsnummer - voor zover vereist - ingevuld? 

02. De be-/Verwerker kent het afvalstroomnummer toe; dit nummer Is als voigt opgebouwd: 
• Ie tim Se positie: door provincie toegekend be-/Verwerkersnummer; 
• 6e positie: laatste cijfer van het jaartal van aanvang afvalstroom zoals vermeld in rubriek 4; 
• 7e tim 12e positie: uniek volgnummer (kan combinatie van cijfers en letters zijn) uitgegeven 

door be-/verwerker. 

03, Is het KvK-nummer (volledig) ingevuld? Dit nummer bestaat uit 11 posities: 
• Ie en 2e positie: het 'kamernummer'; 
• 3e tim Be posltie: het door de kamer toegekende dossiernummer; 
• ge tim 12e positie: het subdossiernummer (of drie nullen) 

04. Is bij route-inzameling en aannemersregeling 'ja' of 'neen' ingevuld? 
Ais .bij route-inzameling 'ja' is aangekruist, moet in rubriek 1 gegevens van verzamelaar staan 
vermeld; als 'neen' is aangekruist, gegevens van ontdoener. 

05. Is 'inzamelaar' of 'vervoerder' aangekruist? 

06. Is het inzamelnummer vermeld, dat is afgegeven door de provincie waar is ingezameld? De eerste 
2 posities geven de provincie aan. 

07. Staat vergunning acceptatie van de afvalstoffen toe? Klopt omschrijving m,et afvalstofcode? 

08. Is de som van de componenten 100%? 

09. Zijn gegevens be-/Verwerker juist en volledig ingevuld? 

10. Is juiste be-/Verwerkingscode en methode ingevuld? 

11. Is formulier getekend door ontdoener of inzamelaar? 

12. Plaats handtekening en firmastempel als u de afvalstoffen op grond van uw. vergunning mag 
be-/Verwerken. 
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Bijlage 2 Voorbeeld geleidingsbrief 

INTERNE COPtE (01 J EXTRA BEWUS VAN ONTVANGST (B211~'o"''''_'' •• en .. ') 
Ultsluitend te gebruiken 1I00r "fvalvervoer . ministeriele regeling 27·04-92lWJZ/V221945 

I I------------------------------~ 
.tzender· _____________________ _ 

3. 

~~~~~~~--------~-------~\ 

17. 

19. 

18. 

• 2le ad'llert9dl wervotgbladen \100( toehchting 
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Bijlage 2 Gebruik geleidingsbrief 

Door inzamelaar of ontdoener 
Bij elk afvaltransport moet een PMV-geleidingsbrief aanwezig zijn, behalve bij transporten in een motor 
van rijbewijscategorie B en bij vrachten kleiner dan 2000 liter. De geleidingsbrief wordt ingevuld door 
inzamelaar of ontdoener. Een doorslag wordt ten minste drie jaar bewaard. 
Let op: De door inzamelaar of ontdoener verplicht in te vullen vakken zijn gerasterd. 

01. Hoeft aileen te worden ingevuld als geleidingsbrief tevens als vrachtbrief wordt gebruikt. 

02. Bij route-inzamellng naam, adres en woonplaats van inzamelaar invullen. 

03. Bij route-inzameling invullen: 'diverse locaties gem. X', 'diverse locaties provo Y' of 'diverse locaties 
in route Z'; voeg ook lijst met inzamelroute toe in andere gevallen: niet invullen als locatie van 
herkomst overeenkomt met locatie van klant (ontdoener). 

04. Naam, adres en woonplaats be-/verwerker invullen. 

05. Aileen invullen als afleveringsadres afwijkt van adres geadresseerde. 

06. 'Vervoerd' aileen aankruisen bij transport door 'vervoerder'; kruis anders 'ingezameld door' aan. 

07. Aankruisen bij transport door 'inzamelaar, niet tevens be-/verwerker'. 

08 Aankruisen bij transport door 'inzamelaar, tevens be-/verwerker'. 

09. Bij transport door 'een ander' naam, adres en woonplaats invullen in rubriek 4. 

10. Kruis bij route-inzameling altijd 'ja' of 'nee' aan. 

lla. Inzamelaarsnummer, afgegeven door provincie, waar wordt ingezameld. 
b. Hier dient het kenteken en het 'geregistreerde' containernummer te worden ingevuld . 

. 
12. Overnemen afvalstroomnummer van omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen (toegekend door 

be-/verwerker of inzamelaar tevens be-/verwerker) behoeft niet te worden ingevuld bij transport 
van: 
• hoeveelheden van minder dan 50 kg of 100 liter per afgifte; 
• scheepsafvalstoffen vanaf zee- en binnenvaartschepen; 
• onbeheerd achtergelaten of in beslag genomen afvalstoffen door overheidsorganen. 

13. Is de omschrijving van uw afval zoals aangegeven op het formulier BA. 

14. Is de verwerkingsmethode zoals aangegeven op het formulier BA. 

15. Mag vooraf geschatte hoeveelheid zijn (in kilo's) 

16. Vermeld bij 'be-/verwerker' ingewogen gewicht (deze rubriek staat aileen op de doorslagen van de 
geleidingsbrief). 

17. Ontdoener hoeft aileen te tekenen bij transport door 'vervoerder' 'inzamelaar, tevens be-/verwerker' 
en 'inzamelaar, niet tevens be-/verwerker' tekent hier bij ontvangst van afvalstoffen. 

19. Vervoerder tekent hier voor ontvangst van de zending. 
Let op: De naam wordt duidelijk in blokletters weergegeven . 

20. 'Be-/verwerker' en 'inzamelaar tevens be-/verwerker' tekent hier bij ontvangst in de 
be-/verwerkingsinrichting. 
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Bijlage 3 Instructie het storten van afval 
bij de afvalverbrandingsinstallatie (avi) 

Om de veiligheid van onze klanten en onze medewerkers te kunnen garanderen zijn in de storthal enkele 
veiligheidsregels van toepassing. 

Werkwijze 
• Laat uw wagen wegen, overhandig de weegmeester het ingevulde en ondertekende PMV

geleidingsformulier en neem de terreinbon en het pasje in ontvangst. De toegang tot de avi is 
afgesloten middels een slagboom. De slag boom is aileen te open en met het pasje (wordt ingeslikt) 
waarna u kunt doorrijden naar de storthal. U wordt verzocht de dekzeilen te verwijderen in de 
daarvoor bestemde (en aangegeven) ruimte in de storthal. 

• Los uw lading volgens de instructies van het Twence personeel (aileen lossen in stortgaten met groen 
verkeerslicht! ) 

grof afval: stortgaten 1 en 2; 
- shredder: stortgat 3; 
- fijn afval: stortgaten 4 tjm 9. 
Indien u bent geselecteerd voor steekproefcontrole dient u zich te melden bij het storthalkantoor. 

• V~~r de stortgaten loopt een gele stippellijn. Het gebied tussen de lijn en de stortgaten is een 
risicogebied. Omdat het gevaar voor vallen in de bunker en aanrijgevaar in dit gebied groot is, mag u 
zich aileen in dit gebied begeven om de laadbak te ontgrendelen en gemorst afval op te ruimen. 

• Gemorst vuil dient de chauffeur zelf op te ruimen, om daarmee de veiligheid te waarborgen. 
Bezem en bats staan naast het stortgat. 

• Laat uw wagen vervolgens uitwegen. U levert de terreinbon weer in en krijgt daarvoor een weegbon in 
de plaats. 

Veiligheidsregels afvalverbrandingsinstallatie (avi) 
Wanneer men zich niet aan de regels houdt, kan een storthal gemakkelijk een gevaarlijke verblijfplaats 
worden. 
Zo is er gevaar voor aanrijdlng, stof- en lawaaioverlast en loopt men risico in de stortgaten te 
vallen. 
Twence zal streng toezien op het naleven van de volgende regels: 

• Matig uw snelheid. Maximale snelheid op de oprit naar de bunker is 15 km/h en in de storthal 
stapvoets (5 km/h) 

• De maximale lengte van uw voertuig mag nlet grater zijn dan 18 meter. De kiephoogte mag niet groter 
zijn dan 12 meter. 

• In de storthal is raken en open vuur verboden. Gooi nooit een sigarettenpeuk in de bunker. 
• Blijf zoveel mogelijk in de vrachtwagen . Ga niet rondlopen in de hal. 
• Bij een alarmmelding in de storthal schakelt u de motor van uw wagen uit en voigt de via het alarm

systeem gegeven berichten op. 
• U dient te allen tijde de instn:Jcties van het Twence personeel op te volgen. 
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Artikell Definities 
1. Twence: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Twence B.V., statutair gevestigd 

te Enschede en/of haar dochtervennootschap(pen) in de zin van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek. 
2. Contractspartij: de wederpartij van Twence aan wie een aanbieding is gedaan, een offerte is 

uitgebracht of met wie een overeenkomst is gesloten. 
3. Partijen: contractspartij en Twence tezamen. 
4. Door contractspartij ingeschakelde derden: werknemers van contractspartij en/of door 

contractspartij ingeschakelde transporteur(s)/chauffeur(s), diens bijrijder(s) en diens passagier(s). 

5. Afvalstoffen: aile stoffen, preparaten of andere producten waarvan contractspartij zich - met het 
oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of moet ontdoen (in de 
zin van artikel 1.1 Wet Milieubeheer). 

6. Afvalverwerking: het door Twence onder aan haar verstrekte milieuvergunningen en volgens 
daartoe geldende milieuvoorschriften verwerken van afvalstoffen. Onder afvalverwerking wordt ook 
begrepen het tijdelijk door Twence voor rekening en risico van contractspartij opslaan van 
afvalstoffen. 

7. Acceptatievoorwaarden: de bij Twence geldende voorschriften voor en de te volgen procedure bij de 
aanbieding van afvalstoffen. 

8. Aanbiedingstermijn: de in de overeenkomst genoemde periode waarbinnen contractspartij de 
afvalstoffen ter verwerking bij Twence dient aan te bieden. De aanbiedingstermijn geldt als fatale 
termijn in de zin van artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek. 

9. Grondstoffen: producten die voortkomen uit de (productie)activiteiten van Twence en die door 
contractspartij, voor eigen gebruik of voor de eigen bedrijfsuitoefening, van Twence worden 
gekocht. 

10. lndirecte schade: het derven van winst en/of inkomsten, het lijden van (productie)verlies, de 
kosten van of verband houdend met stilstand of vertraging, boetes, (het mislopen van) kortfngen 
en/of betalingen aan derden, alles in de ruimste zin des woords. 

11. Boeldershoek: de afvalverwerkingsinrichting van Twence gevestigd aan de Boldershoekweg 51 
te Hengelo (0). 

12. Elhorst/Vloedbelt: de afvalverwerkingsinrichting van Twence gevestigd aan de Almelosestraat 3 
te Zenderen. 

13. Verwerkingsinrichting: de (Iocatie van de) afvalverwerkingsinrichtingen Boeldershoek en 
Elhorst/Vloedbelt. 

14. Terrein - en veiligheidsreglement: het reglement zoals opgenomen in de acteptatievoorwaarden. 

Artikel2 Toepasselijkheid en vergunningen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aile door Twence gedane aanbiedingen, 

uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten. 
2. Aigemene voorwaarden van contractspartij (hoe ook genaamd) zijn nimmer van toepassing. 
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn uitsluitend van toepassing, indien en 

voor zover Twence die afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard. 
4. Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart contractspartij in het bezit te zijn van de algemene 

acceptatievoorwaarden en de algemene leveringsvoorwaarden van Twence, en akkoord te gaan met 
de toepasselijkheid daarvan. . 

5. Elk van partijen spant zich maximaal in opdat zij gedurende de looptijd van deze overeenkomst 
over aile, voor de uitoefening van haar bedrijf en de nakoming van haar verplichtingen uit deze 
overeenkomst, benodigde vergunningen beschikt ~n blijft beschikken, waaronder de vergunningen 
voor het transporteren en het verwerken van afvalstoffen. 

6. Elk van partijen is verantwoordelijk voor het verkrijgen, behouden en/of verlengen van de in dit 
artikel bedoelde vergunningen en ziet toe op de strikte naleving daarvan, ook door aile door haar 
ingeschakelde derden (haar eigen werknemers daaronder begrepen). 

7. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet een eventueel beroep van Twence op artikel 12 van deze 
voorwaarden en doet aan de rechten van Twence voortvloeiend uit _dat artikel geen afbreuk. 
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Artikel3 Aanbieding/offerte 
1. Tenzij uit de aanbieding/offerte van Twence het tegendeel blijkt, is deze geheel vrijblijvend en 

gelden de bij de aanbieding/offerte behorende kwaliteitsnormen, maten, gewichtsopgaven e.d. bij 
benadering. 

2. Aile in documentatie, drukwerk en foldermateriaal van Twence opgenomen gegevens, waaronder 
prijzen en specificaties, zijn geheel vrijblijvend en aan wijziging onderhevig. 

Artikel4 Prijzen en zekerheid 
1. Aile door Twence genoemde prijzen, tarieven en bedragen zijn exclusief de navolgende kosten, 

heffingen en/of belastingen: omzetbelasting, transportkosten, kosten voor depotvorming, kosten 
van monstername, kosten van analyserapportage en afvalstoffenbelasting. 

2. De wettelijke verschuldigde afvalstoffenbelasting wordt aan de aanbieder in rekening gebracht. 
Eventuele naheffingen worden eveneens doorberekend aan de aanbieder. 

3. De prijs voor verwerking van afvalstoffen wordt gebaseerd op de aard van het aangeboden afval en 
de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. 

4. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor verwerking van de afvalstoffen, 
een of meer prijsbepalende factoren, zoals loonkosten, socia Ie lasten, heffingen en/of belastingen 
stijgen, heeft Twence het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Twence stelt 
contractspartij zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van de hier bedoelde prijswijziging. 

5. Twence is steeds gerechtigd om, alvorens zij uitvoering aan de overeenkomst geeft of met de 
nakoming van de overeenkomst voortgaat, een naar haar oordeel voldoende zekerheid - bij 
voorbeeld in de vorm van een aanbetaling of een bankgarantie - voor de nakoming van de 
(betalings)verplichtingen van contractspartij te verlangen, ook indien dat betekent dat de 
aanbiedingstermijn wordt overschreden. Weigering van contractspartij om de aanbetaling te doen 
dan wei de verlangde zekerheid te stellen, geeft Twence het recht de overeenkomst door het 
uitbrengen van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van Twence op 
vergoeding van aile (indirecte)schade die zij dientengevolge lijdt. 

Artikel5 Overeenkomst 
1. Een overeenkomst of wijziging daarvan, hoe ook genaamd, komt pas tot stand na aanvaarding door 

Twence. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Twence, dan wei uit het feit dat 
zij aan de overeenkomst uitvoering geeft. 

2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Twence binden Twence niet, dan 
nadat en voor zover zij door Twence aanvaard zijn op de hiervoor voorgeschreven wijze. Onder 
medewerker wordt in dit verband verstaan: een werknemer van Twence die blijkens de inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen 
procuratiebevoegdheid bij Twence heeft. 

3. Aile kosten van een door Twence - op de hiervoor voorgeschreven wijze - aanvaarde wijziging in 
de overeenkomst, worden door Twence bij contractspartij in rekening gebracht en zijn door 
contractspartij verschuldigd. 

4. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst niet (Ianger) rechtsgeldig is/zijn, blijven de 
overige bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht. Partijen zullen over de niet (Ianger) 
rechtsgeldige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die zoveel 
mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling(en). 

Artikel6 Aanbieding, transport en aflevering afvalstoffen 
1. Contractspartij is gehouden de afvalstoffen binnen de aanbiedingstermijn aan te bieden, bij gebreke 

waarvan contractspartij aan Twence een boete verschuldigd is ter grootte van 10% van de 
hoofdsom (= overeengekomen hoeveelheid afvalstoffen x overeengekomen prijs), onverminderd 
aan Twence verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht op volledige 
schadevergoeding en/of nakoming. 

2. De afvalstoffen dienen te worden aangeboden bij de weegbrug op de aangegeven 
verwerkingsinrichting. De weeggegevens voor aanname van afvalstoffen en de levering van 
grondstoffen die op de weegbrug van de verwerkingsinrichting worden geregistreerd, zijn voor 
partijen bindend. 

3. Contractspartij dient de afvalstoffen tijdens het vervoer zodanig af te (Iaten) dekken dat er niets 
van de lading verloren wordt. 

4. Indien contractspartij afvalstoffen aanbiedt die gevaarlijk zijn en/of die niet op de verwerkings
inrichting mogen worden geaccepteerd, wordt daarvan bij de bevoegde instanties aangifte gedaan. 
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5. De afvalstoffen dienen door de contractspartij te worden gedeponeerd op een daartoe door Twence 
aangewezen locatie. 

6. Het laden, transport en het lossen van de door contractspartij aan Twence te leveren afvalstoffen 
geschiedt door en voor rekening en risico van contractspartij 

7. Contractspartij maakt voor het transport van de afvalstoffen uitsluitend gebruik van transport
middelen (containers daaronder begrepen), die daarvoor geschikt zijn en die aan de terzake 
geldende wettelijke voorschriften voldoen. 

8. Contractspartij mag het transport van de afvalstoffen door terzake bekwame transporteurs laten 
verzorgen, maar contractspartij blijft jegens Twence volledig verantwoordelijk voor de nakoming 
van al het in dit artikel bepaalde. 

9. Twence kan contractpartij verzoeken de afvalstoffen aan te leveren op een ander adres dan is 
overeengekomen. Indien daardoor kosten ontstaan die hoger zijn dan bij aflevering op de 
overeengekomen locatie, vergoedt Twence de meerdere kosten. 

Artikel7 Verplichtingen contractspartiji acceptatie afvalstoffen 
1. De aangeboden afvalstoffen dienen te voldoen aan: 

• hetgeen blijkens de overeenkomst tussen partijen is overeengekomen; 
• de vigerende acceptatievoorwaarden; 
• de eisen die aan afvalstoffen gesteld worden door of krachtens milieuwetgeving. 

2. Onverminderd het bepaalde in de navolgende artikelleden, dient contractspartij de samenstelling 
van de door hem aan Twence aan te bieden afvalstoffen steeds ve6r afgifte te controleren op 
conformiteit met hetgeen tussen partijen is overeengekomen. 

3. Indien contractspartij geen, althans onvoldoende, bewijs kan leveren van de conformiteit van de 
aangeboden afvalstoffen, staat - behoudens tegenbewijs, te leveren door contractspartij - vast dat 
de aangeboden afvalstoffen niet aan de overeenkomst hebben beantwoord. • 

4. Alsdan staat tussen partijen eveneens vast dat, indien Twence (indirecte) schade lijdt tijdens de 
be- en/of verwerking van afvalstoffen waarvan aannemelijk is dat zich daarbij door contractspartij 
aangeleverde afvalstoffen bevinden, de door contractspartij aangeleverde afvalstoffen oorzaak van 
deze (indirecte) schade zijn. Contractspartij is voor deze (indirecte) schade aansprakelijk en 
gehouden deze aan Twence te vergoeden. 

5. Twence is steeds gerechtigd om door - steekproefsgewijze - monstername en analyse te bepalen 
of de aangeboden afvalstoffen voldoen aan het bepaalde in dit artikel. De kosten van deze 
monstemame en analyse zijn voor rekening van contractspartij en worden hem afzonderlijk in 
rekening gebracht. 

6. Indien Twence tot monstemame en analyse besluit, bericht zij dat contradspartij binnen acht (8) 
dagen na de dag waarop de betreffende afvalstoffen werden aangeboden. 20 spoedig mogelijk na 
de monstemame en analyse stelt Twence contractspartij schriftelijk in kennis van de uitkomst 
daarvan. Indien uit de monstername of analyse blijkt dat de afvalstoffen niet voldoen aan de in dit 
artikel gestelde eisen, worden de afvalstoffen afgekeurd en wordt een analyserapport opgemaakt, 
dat aan contractspartij wordt toegezonden. 

7. De afgekeurde partij wordt op kosten van contractspartij door hemzelf of door Twence na uitweging 
door Twence van de afvalverwerkingslocatie naar contractspartij afgevoerd. In overleg met 
contractspartij kunnen de afvalstoffen op grond van een nieuw contract weer ' worden geaccepteerd 
en verwerkt. 

8. Inontvangstneming van de afvalstoffen noch aanvaarding van enige betaling door contractpartij 
houdt acceptatie van de afvalstoffen door Twence in. 

9. De overgang van eigendom en risico vindt eerst plaats na acceptatie van de afvalstoffen door 
Twence. Indien Twence een begin maakt met de daadwerkelijke verwerking van de afvalstoffen 
geldt dat als acceptatie van de afvalstoffen door Twence, welke acceptatie contractspartij niet uit 
zijn verplichtingen uit de overeenkomst ontslaat. 

10. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.8 geldt dat bij tijdelijk opslag van de afvalstoffen geen 
overgang van eigendom en risico plaatsvindt. 

ArtikelB Betaling 
1. Contractspartij is gehouden elke door Twence verzonden factuur te voldoen binnen dertig (30) 

dagen na factuurdatum, zonder enige inhouding of korting. Het recht van contractspartij om 
eventuele vorderingen op Twence te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Klachten over een factuur' dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij 
Twence te worden ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen 
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en heeft contractspartij zijn recht op reclame verwerkt. Een eventuele reclame ontslaat 
contractspartij niet uit zijn betalingsverplichting. 

3. Twence is gerechtigd om, indien contractspartij in gebreke is met een nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ook indien daardoor 
termijnen - waaronder begrepen de aanbiedingstermijn - worden overschreden. Dit kan tot gevolg 
hebben dat vrachtwagens aan de weegbrug worden geweigerd. 

4. Betaling van door Twence verzonden facturen dient te geschleden aan Twence op de door haar 
aangegeven bankrekening. Betaling, hoe ook genaamd, aan werknemers van Twence is niet 
toegestaan, werkt jegens Twence niet bevrijdend en kan nimmer grond opleveren voor 
schulddelging of schuldvergelijking. 

5. Bij niet, niet tijdige, of niet volledige betaling van het door hem verschuldigde, is contractspartij 
met ingang van de vervaldatum van de desbetreffende factuur van rechtswege in verzuim en over 
het openstaande (bruto) factuurbedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een 
gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend. 

6. De gehele vordering van Twence, hoe ook ontstaan, ook dat gedeelte dat nog niet bij een factuur in 
rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar: 
• bij niet stipte betaling van door contractspartij verschuldigde bedragen; 
• indien contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling 

aanvraagt of verkrijgt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (W5NP) van toepassing 
wordt verklaard, of om toe passing daarvan is verzocht; 

• jndien contractspartij zjjn rechtspersoonlijkheid verliest, dan wei ontbonden, respectievelijk 
geliquideerd wordt; 

• indien en zodra er onder Twence enig beslag ten laste van contractspartij wordt gelegd. 
7. Aile kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en bUitengerechtelijke incassering van de 

vordering zijn voor rekenjng van contractspartij. De bUitengerechtelijke kosten zij n vastgesteld op 
ten minste 15% van het te vorderen bedrag. 

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, surseance van betaling of beslag aan de zijde van 
contractspartij wordt al hetgeen hij dan aan Twence verschuldigd is, direct ten volle opeisbaar en 
kan Twence terstond verrekenen. 

Artikel9 Betreden van de verwerkingsinrichting; voorschriften 
1. Contractspartij en/of door contractspartij ingeschakelde derden betreden de verwerkingslnrichting 

op eigen risico. 
Z. Voorafgaand aan elk bezoek aan de verwerkingsinrichting door contractspartij en/of door 

contractspartij ingeschakelde derden, anders dan ter aanbieding van de overeengekomen 
afvalstoffen, is toestemming van Twence verelst. 

3. Voorafgaand aan elk bezoek aan de verwerkingsinrichting dient de contractspartij en/of door 
contractspartij ingeschakelde derden zich te melden bij de beheerder, alwaar zij op de hoogte 
gesteld worden van de tijdens het bezoek geldende veiligheid - en gedragsvoorschriften. 

4. Contractspartij verbindt zich de gedrags-, veiligheids-, verkeers-, en/of milieuvoorschriften, 
waaronder het Terrein- en veiligheidsreglement Twence B.V., die hem door of namens Twence dan 
wei de overheid zijn opgel~gd strikt op te volgen en na te leven en deze een op een op te leggen 
aan door contractspartij ingeschakelde derden. 

5. Twence is te allen tijde bevoegd zonder opgaaf van redenen, contractspartij en/of door contracts
partij ingeschakelde derden de toegang tot de verwerkingsinrichting te ontzeggen voor bepaalde of 
onbepaalde tijd en/of hen van de verwerkingsinrichting of een gedeelte ervan te (doen) verwijderen. 

Artikell0 Aansprakelijkheid en vrijwaring contractspartij 
1. Indien contractspartij jegens Twence een of meer van zijn uit de wet, de overeenkomst en/of deze 

algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is 
contractspartij steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Twence gehouden 
haar aile (indirecte) schade te vergoeden die zij dientengevolge lijdt. 
De.ze bepaling laat onverlet het recht van Twence om jegens contractspartij andere vorderingen 
(bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te 
treffen. 

Z. Indien de aangeboden afvalstoffen niet voldoen aan de eisen die de overeenkomst daaraan stelt, is 
contractspartij steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Twence gehouden 
haar aile (indirecte) schade te vergoeden, die zij dientengevolge lijdt, ongeacht of Twence de 
afvalstoffen heeft geaccepteerd. 
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3. Contractspartij is jegens Twence aansprakelijk voor aile (indirecte) schade berokkend aan 
(personeel van) Twence of aan derden, eigendommen van (personeel van) Twence of van derden, 
eigendommen van de verwerkingsinrichting en/of aan overige op de verwerkingsinrichting in 
gebruik zijnde zaken, welke schade door contractspartij, door contractspartij ingeschakelde derden 
en/of door hem gebruikt materieel en/of materiaal is veroorzaakt. 

Artikel 7 7 Aansprakelijkheid Twence 
1. Twence aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van 

(indirecte) schade, kosten en/of verliezen ontstaan door of op enigerlei wijze verband houdend met 
het betreden van de (Iocatie van de) verwerkingsinrichting, het niet naleven van de veiligheids- en 
gedragsvoorschriften, het niet opvolgen van de aanwijzingen van (het personeel van) Twence en/of 
het niet 0pvolgen van aanwijzingen op verkeers- en andere borden, oak niet indien deze (indirecte) 
schade, kosten en/of verliezen het gevolg zijn van een aan (personeel van) Twence toe te rekenen 
tekortkoming. 

2. Twence is slechts aansprakelijk voor (persoons- en/of zaaks)schade geleden door contractspartij, 
welke (persoons- en/of zaaks)schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Twence 
toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding aileen in aanmerking komt 
die (persoons- en/of zaaks)schade waartegen Twence verzekerd is, dan wei redelijkerwijs - gezien 
de in de branche geldende gebruiken - verzekerd had behoren te zijn. 
Hierbij gelden verder de navolgende beperkingen: 
a. Indirecte schade, door welke oorzaak ook ontstaan, komt nimmer voor vergoeding in 

aanmerking. 
b. (Indirecte) schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen komt nimmer voar 

vergoeding in aanmerking. 
c. De door Twence te vergoeden schade wordt gematigd indien de door cantractspartij te b~talen 

prijs gering is in verhauding tot de amvang van de door hem geleden schade. 
d. De door Twence te vergoeden (persoons- en zaaks)schade bedraagt nimmer meer dan het 

bed rag van de hoofdsom (= overeengekomen hoeveelheid afvalstaffen x overeengekomen prijs). 
3. Contractspartij vrijwaart Twence voor aile aanspraken van derden op vergoeding van (indirecte) 

schade, kosten en/of verliezen waarvoor Twence op grond van het vaorafgaande geen aansprakelijk 
aanvaardt. 

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat contractspartij na 
het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs magelijk is, en in ieder 
geval binnen twee weken na het intreden van de schade, schriftelijk aan Twence meldt. 

Artikel 72 Overmacht; opschortingsrecht Twence 
1. Overmacht aan de zijde van Twence schort haar verplichtingen uit hoafde van de overeenkomst op, 

zolang de overmacht vaortduurt. 
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wit van Twence onafhankelijke omstandigheid die 

nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke nach krachtens de wet, 
noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Twence behoort te komen, 
alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: onvoorziene storing in/van de verwerkings
inrichting, overheidsmaatregelen die stillegging van de verwerkingsinrichting tot gevolg hebben, 
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of 
nationale (overheid)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, 
embargo, oorlog, revolutie, onlust en daarniee gelijk te stell en toestanden, stroomstoringen, 
storingen in de elektronische communicatielijnen, .brand, ontploffing, waterschade, overstroming en 
andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van 
personeel. 

3. Zodra zich blj Twence een overmachttoestand voordoet, meldt zij dat contractspartij, tenzij zulks 
gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Twence verlangd kan worden. 

4. Indien de verwerking door de ingetreden overmachttaestand stagneert, za! Twence zich inspannen 
om deze stagnatie zo spoedig mogelijk op te heffen. Twence is alsdan bereid am contractspartij te 
adviseren over de wijze waarop de door contractspartij aan te leveren afvalstoffen moeten worden 
verwerkt. 

5. Overmacht aan de zijde van Twence schort de verplichtingen van contractspartij niet op, zij het dat 
zijn betalingsverplichting wordt gescharst zodra de overmachttoestand bij Twence veertien (14) 
kalenderdagen heeft geduurd. 
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6. Indien vaststaat dat de overmachttoestand bij Twence drie (3) maanden zal duren, is elk van 
partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beeindigen zonder inachtneming van enige 
opzegtermijn. 

7. Twence aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van 
(indirecte) schade, kosten en/of verliezen van of bij contractspartij en/of derden ontstaan, welke 
schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmachttoestand aan de 
zijde van Twence. . 

8 . Contractspartij vrijwaart Twence voor aanspraken van derden op vergoeding van (indirecte) schade, 
kosten en/of verliezen waarvoor Twence op grond van het voorafgaande geen aansprakelijkheid 
aanvaardt. 

Artikel 73 Ontbinding overeenkomst 
1. Indien contractspartij: 

I. enige verplichtlng uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt; 
II. in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van beta ling aanvraagt of verkrijgt, op 

hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (W5NP) van toepassing wordt verklaard of om 
toepassing daarvan is verzocht, de bedrijfsvoering In dan wei de zeggenschap over zijn 
onderneming overdraagt, zijn rechtspersoonlijkheid verliest dan wei ontbonden respectievelijk 
geliquideerd wordt; is contractspartij van rechtswege in verzuim. 

2. In de in lid 1 bedoelde sltuatie heeft Twence het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en 
zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Twence 
tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan Twence overigens toekomende 
rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar (indirecte) schade. 
Ontbinding van de overeenkomst in de zin van dit artikel geschiedt door middel van een 
aangetekende brief met handtekening retour. 

3. In geval van (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst is Twence is gerechtigd om afval van 
contractspartij dat zich bevindt op de verwerkingsinrichting op kosten van contractspartij te 
retourneren dan wei op te slaan. 

Artikel 74 Retentierecht 
Wanneer Twence zaken van contractspartij onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden 
tot contractspartij aan al zijn verplichtingen jegens Twence (zowel financieel als anderszins) 
heeft voldaan dan wei daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld. 

Artikel 75 Uitleg 
Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet of niet 
langer rechtsgeldig blijken te zljn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het 
overige van kracht. De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen 
die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de vervangen bepalingen. 

Artikel 76 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Deze algemene voorwaardEm en aile aanbiedingen/offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop 

zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht. 
2. Indien over enig artikel van deze algemene voorwaarden of de uitvoering daarvan tussen partijen 

enig geschil mocht ontstaan, zullen partijen zich ervoor inspannen een dergelijk geschil in goed 
overleg op te lossen. 

3. Aile geschillen die ontstaan naar aanleiding van de aanbieding/offerte, de opdracht en/of de 
overeenkomst of een nadere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing 
zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo. 

Aigemene leveringsvoorwaarden Twence B. V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel5 januar; 2004 onder nr. 08090697 T 



Aigemeneleverlngsvoorw •• rden 

Bijzondere bepalingen voor de verkoop en levering van grondstoffen 

Artikel 77 Inspectieplicht; reclamerecht contractspartij 
1. Contractspartij dient de grondstoffen direct na de inontvangstneming grondig te inspecteren en de 

kwaliteit daarvan te controleren. Indien contractspartij gebreken vaststelt, dient hij deze 
onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de inontvangstneming schriftelijk aan 
Twence te melden. 

2. Schending van de in lid 1 bedoelde inspectie-/meldplicht leidt tot verval van elk recht van reclame. 
3. Twence dient in staat te worden gesteld de door contractspartij geuite klachten tijdig te 

controleren. Bij overeenstemming over de (afwikkeling van de) klacht, wordt een verklaring 
opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 

4. Indien partijen niet tot overeenstemming over de (afwikkeling van de) klacht kamen, wordt een 
onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van de deskundige komen voor rekening van de 
partij die door de deskundige in het ongelijk wordt gesteld. 

5. Indien de klacht naar het oordeel van Twence, dan wei de ingeschakelde deskundige juist is, zal 
Twence te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betaling tot ten hoogste het 
factuurbedrag van de geleverde grondstoffen, hetzij de geleverde grondstoffen kosteloos 
vervangen, nadat contractspartij de gebrekkige grondstoffen in originele toestand aan Twence heeft 
geretourneerd. Twence is nimmer tot verdergaande (indirecte) schade- en/of kostenvergoeding, hoe 
oak genaamd, verplicht. 

Artikel 78 Eigendomsvoorbehoud grondstoffen 
1. De eigendom van de door Twence aan contractspartij geleverde grondstoffen gaat eerst op 

contractspartij over wanneer al het door contractspartij aan Twence verschuldigde, hoe oak 
genaamd en met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Twence is voldaan. 

2. Het is contractspartij niet toegestaan de door Twence aan hem onder eigendomsvoorbehoud. 
geleverde grondstoffen te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt recht te vestigen of 
daarover anderszins, in strijd met het eigendomsvoorbehoud, te beschikken. 

3. Indien contractspartij te kort komt in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is hij 
van rechtswege in verzuim en is Twence - onverminderd het bepaalde in artikel 13 - zonder nadere 
ingebrekestelling gerechtigd aile zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen. 
Contractspartij zal Twence daartoe in de gelegenheid stellen en machtigt Twence de plaatsen te 
betreden waar deze zaken zich bevinden. 
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Definities, begrippen en afkortingen 

Aigemene leveringsvoorwaarden 

Definities, begrippen en .fkortingen 

De voorwaarden waaronder Twence afvalstoffen verwerkt. De algemene leveringsvoorwaarden maken deel 
uit van iedere overeenkomst die Twence sluit met betrekking tot het verwerken van afvalstoffen. 

Acceptant (Marketing & Sales) 
De medewerker die beoordeelt of de aangeboden afvalstoffen binnen de voor Twence geldende milieu
vergunningen geaccepteerd mogen worden. 

Administratieve controle 
Controle waarbij wordt nagegaan of de gegevens, zoals vermeld op het geleidingsformulier overeenkomen 
met de afspraken zoals gemaakt in het door beide partijen ondertekende omschrljvingsformulier 
bedrijfsafvalstoffen. 

Afwijkende/verdachte delen 
Afvalstoffen die, in verband met omvang of samenstelling, niet in de (brandbare) afvalstroom horen. 
Voorbeelden hiervan zijn gevaarlijk afval, onbrandbaar materiaal, afvalstoffen die niet vermeld staan op 
de weegbon, afvalstoffen die niet mogen worden geaccepteerd. Zie hiervoor paragraaf 5.2.1. 

Afvalstoffen 
Aile stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering 
daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (artikel 1.1 Wet Milieubeheer). 

Afvalstoffenbelasting 
De belasting zoals bedoeld in de Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet beJasting 
op milieugrondslag en de nadien op deze wet door de rijksoverheid doorgevoerde wijzigingen. 

Afvalverbrandingsinstallatie 
Inrichting waar op grond van een milieuvergunning, of daaraan gelijk te stellen toestemming van het 
bevoegd gezag, bepaalde afvalstoffen mogen worden verbrand. 

Asbest 
Asbest is een minerale vezel die in het verleden onder andere als isolerend en brandwerend materiaal 
werd toegepast. De stof kan, indien niet goed gehanteerd, schadelijk voor de g~.zondheid zijn. 
Er zijn 2 soorten toepassingen te onderscheiden, gebonden as best in cement ell overige toepassingen. 
V~~r elke toepassing geldt een aparte verwerking. 

Be-/verwerker 
Bedrijf dat afval in ontvangst neemt ter be-/verwerking. Onder be-/verwerken vallen onder andere opslag, 
overslag, sorteren, scheiden, verkleinen, breken, hergebruik en recycling, composteren, verbranden en 
storten. 

Brandbaar afval 
Het gaat om brandbaar hUishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dat niet her te 
gebruiken is of voor recycling in aanmerking komt. 

Categorie l-grond 
Is hergebruiksgrond zoals omschreven in het bouwstoffenbesluit staatsblad 23-11-1995, 567, die op 
zodanige wijze kan worden gebruikt dat ook indien geen Isolatiemaatregelen worden genomen, geen van 
de emissiewaarden voor anorganische verontreinigingen worden overschreden. 

Categorie 2- grond 
Is hergebruiksgrond zoals omschreven in het bouwstoffenbesluit staatsblad 23-11-1995, 567, die op 
zodanige wijze kan worden gebruikt dat slechts indien isolatiemaatregelen worden genomen en wordt 
voldaan aan de IBC-eisen, geen van de emissiewaarden voor anorganische verontreinigingen worden 
overschreden. 
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Containerregistratie 
Een container is geregistreerd als deze door de aanbieder is aangemeld middels het 
containerregistratieformulier. 
Zie Bijlage 1 van deze handleiding. 

Controles 
Controle of de samenstelling van de vracht. voldoet aan de afspraken zoals gemaakt in het door beide 
partijen ondertekende omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen en aan de algemene 
leveringsvoorwaarden. 
Er worden vier soorten controles onderscheiden: 
1. beperkte controle; 
2. uitgebreide controle; 
3. controle door monsterneming; 
4. Steekproef. 

1. 8eperkte controle 
Visuele controle (eventueel via een camera) door een controleur van Twence, als de vracht in de 
stortbunker van afvalverbrandingsinstallatie of verwerkingsentiteit van Twence wordt gelost. 

2. Uitgebreide controle 
Detailonderzoek van de vracht, onder andere door het uitstorten en het uit elkaar nemen van de vracht. 
In geval van aanlevering bij de afvalverbrandingsinstallatie heeft onderzoek plaats via een inspectieband. 
Korte toelichting 
Gecontroleerd wordt of de aangeboden vracht bij de verwerkingsinrichting verwerkt kan en/of mag 
worden. Ook wordt de vracht getoetst aan het cmschrijvingsformulier bedrijfsafY"alstoffen. 

3. Controle door monsterneming 
Controle door het nemen van een representatief monster van de vracht om het vervolgens te laten 
analyseren. 
Korte toelichting 
Deze controle wordt ultgevoerd door of onder supervisie van een controleur van Twence. 

4.Steekproef 
Uitgebreide controle van de aangeleverde afvalstoffen waarbij de vracht geheel uiteengenomen wordt om 
de samenstelling te kunnen controleren. 
Korte toelichting 
Deze controle neemt enige tijd in beslag. De transporteur (chauffeur) tekent voor de geconstateerde 
bevindingen. Er wordt minimaal 5% van de vrachten huishoudelijk afval en minimaal 10% van de 
vrachten bedrijfsafval onderzocht. Op grond van de geldende vergunning voor zowel het stort als voor de 
afvalverbrandingsinstallatie zijn wij verplicht aan bovenstaande steekproefpercentage te voldoen. 
Bij niet tekenen van de chauffeu~ wordt er vanuit gegaan dat deze akkoord is met de bevindingen. 

* 

* 

* 

* 

Controleur Twence 
Persoon die bij de verwerkingsinrichting verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de (fysieke) 
controle van de aangeleverde vrachten en bevoegd is in naam van de verwerkingsinrichting een vracht 
te accepteren of af te keuren. 

Inspectierapport 
Formulier waarop de resultaten van een uitgebreide controle worden vermeld. 

Stortbordes 

Plaats op het terrein van een verwerkingsentiteit waar een controle wordt uitgevoerd. 

Stortbunker 

Deel van het terrein van een verwerkingslocatie, waar afvalstoffen worden gelost en waar de beperkte 
controle plaatsvindt, alvorens deze in de verbrandingsoven of verwerkingsentiteit worden gebracht. 



Definities, begrippen ·.n .fkortingen 

Erkende kwaliteitsverklaring 
1. Geldend productcertificaat op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn (BRl), voorzien van een 

KOMO-keurmerk of kenmerk NL-BSB. 
2. Geldende partijkeuring voorzien van een keuringsrapport met het kwaliteitskeurmerk bouwstoffen

besluit. 

Geleidingsformulier (PMV IWMB-formulier) 
Geleidebiljet dat iedere aan te leveren vracht dient te vergezellen. Dit formulier biedt informatie over de 
ontdoener, de afvalstof en de vervoerder. 
Korte toelichting 
Op basis van een volledig ingevuld en ondertekend formulier, voorzien van het afvalstroomnummer, wordt 
een vracht ingenomen bij het verwerkingsbedrijf. Zie Bijlage 2 voorbeeld omschrijvingsformulier 
bedrijfsafvalstoffen (formulier BA) en geleidingsbrief. 

Groene lijst afvalstoffen 
Afvalstoffen, door de EG-commissie geplaatst op de Groene lijst van afvalstoffen, opgenomen in bijlage II 
van de "EG-verordening overbrenging van afvalstoffen. 
Korte toelichting 
Het gaat hier voornamelijk om herbruikbare afvalstoffen. 

Grof afval 
Afval wordt door Twence grof afval genoemd, dat contractueel als zodanig is vastgelegd. Zie hiervoor 
paragraaf 5.2.1 c (Afval dat niet verwerkt kan/mag worden door de afvalverbrandingsinstallatie) 

Inontvangstneming 
Toelating van een vracht afvalstoffen op het terrein van Twence en doorverwijzing naar de verwerkings
installatie door het weegbrugpersoneel na administratieve controle. 

Inzamelaar 
Bedrijf dat afval ophaalt bij ontdoeners. 
Korte toelichting 
Een inzamelaar kan zelfstandig beschikken over het ingezamelde afval alsof hij het in eigendom heeft. 
Deze is vanaf de poort van een ontdoener tot aan de poort van een be-/verwerker verantwoordelijk voor 
het afval. Een inzamelaar moet bij een provincie als zodanig geregistreerd staan. 

Niet reinigbaarheidsverklaring SCG 
Beoordelingsbrief van het Service Centrum Grond (SCG) waaruit blijkt dat een bepaalde hoeveelheid 
verontreinigde grond/baggerspecie niet reinigbaar is tot een nuttig toepasbaar product. 
Korte toelichting 
Deze beoordeling is een verklaring als bedoeld in artikel 12. onderdeel e, van de Wet belasting op 
milieugrondslag waarvan niet reinigbare verontreinigde grond, wanneer deze ter verwerking aan een 
inrichting wordt afgegeven onder bepaalde voorwaarden, is vrijgesteid van de afvalstoffenbelasting. 

Marketing & Sales . 
Afdeling belast met commerciele activiteiten en relatiebeheer. Tevens uw centrale aanspreekpunt voor 
vragen. 

Omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen (formulier BA) 
Aanvraagformulier voor het aanvragen van een afvalstroomnummer. Op basis van een volledig ingevuld 
en ondertekend formulier wordt de aanvraag in behandeling genomen. Zie bijlage 2 van deze handleiding. 

Omschrijvingsformulier gevaarlijke afvalstoffen (formulier OG) 
Aanvraagformulier voor het aanvr'agen van een afvalstroomnummer. Op basis van een volledig ingevuld 
en ondertekend formulier wordt de aanvraag in behandeling genomen. 

Ontdoener 
Degene, die de afvalstoffen heeft geproduceerd en/of transporteert en zich met het oog op de 
verwijdering daarvan ontdoet of moet ontdoen. 
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PMV (provinciale milieuverordening) 
Verordening met regels over het ontdoen, vervoer en innemen van afvalstoffen. 

Tarieven 
Tarieven worden jaarlijks vastgesteld en zijn exclusief BTW en afvalstoffenbelasting. 

Terreinbon 
Bon, afgegeven bij de weegbrug, met informatie voor de controleur en chauffeur. 

Vervoerder/transporteur 
Bedrijf dat in opdracht van een ontdoener afval transporteert naar een door de ontdoener aangewezen 
verwerker. Een vervoerder is geen eigenaar van het afval. 

Verwerkingsinrichting/verwerker 
Twence B.V. Afvalverwerking gevestigd te Hengelo (0) 

Verwerkingslocatie Boeldershoek 
De afvalverwerkingslocatie van Twence gevestigd aan de Boldershoekweg 51 te Hengelo (0). 

Verwerkingslocatie Elhorst-Vloedbelt 
De afvalverwerkingslocatie van Twence gevestigd aan de Almelosestraat 3 te Zenderen. 

Vracht 
(Deel van) een afvalstroom die in een voertuig, al dan niet met aanhanger, wordt aangeboden. 

Weegbon 
Bon, afgegeven bij de weegbrug, met gegevens over de levering. Na ondertekening van de weegbon 
worden de getekende geleidingsformulieren afgegeven en ontvangt de vervoerder de weegbon in 
tweevoud gewaarmerkt terug. 

Weegbrugpersoneel 
Personeel dat verantwoordelijk Is voor de administratieve controle, toelating op het terrein van Twence, 
weging van een vracht en doorverwijzing naar de juiste verwerklngslocatie. Bij het veriaten van het 
terrein van Twence verzorgen zij de inname van de terreinbonnen en de uitgifte van de weegbonnen. 
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ASB = afvalstoffenbelasting 

AVI = afvalverbrandingsinstallatie 

Formulier BA = omschrijvingsformulier bedrijfsafval 

= belasting op milieugrondslag BOM 

CCR 

OTA 

EURAL 

GA 

GFT 

IBC 

= Centrale Controlekamer afvalverbrandingsinstallatie 

KGA I KCA 

KWO 

LlA 

LMA 

= deskundig toezichthouder asbest 

= europese afvalstoffenlijst 

= gevaarlijk afval 

= groente-, fruit- en tuinafval 

= isoleren, beheersen en controleren 

= klein gevaarlijk afval / klein chemisch afval 

= kantoor, winkel en diensten 

= landelijk informatiepunt afval 

= landelijk meld punt afvalstoffen 

NGA = niet gevaarlijk afval 

Formulier OG = omschrijvingsformulier gevaarlijk afval 

PMV 

ROS 

SCG 
VLG 

WBM 

Wm 

= provinciale milieuverordening 

= regionaal overslagstation 

= service centrum grond 

= reglement vervoer over land gevaarlijke stoffen 

= wet belasting op milieugrondslag 

= Wet milieubeheer 
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Bezoekadres: 
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7554 RT Hengel!) 

Nederland 

Postadres: 
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7550 AW Hengelo 

Nederland 

tel. (074) 240 44 44 

fax (074) 240 4333 

tHnall info@twence.nl 

intemet www.twence.nl 
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Bijlage 4 Definities en afkortingen 

Afkortingen 
AV-beleid acceptatie - en verwerkingsbeleid 

AV-procedure acceptatie - en verwerkingsprocedure 

AO/le administratieve organisatie en interne controle 

AVI Afvalverbrandingsinstallatie 

BA bedrijfs afvalstoffen 

Baga Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen 

BEC Biomassa elektriciteitscentrale 

BRL beoordelings richtlijn 

BVA Besluit verbranden afvalstoffen. 

BsB bouwstoffenbesluit 

DW De verwerkings verantwoord. 

-H.19-

EOX extraheerbare organische halogeenverbindingen 

Eural Europese afvalstoffenlijst 

GFT Groente fruit en tuin afval 

KWD kantoor winkel en diensten 

LAP Landelijk Afvalbeheersplan 

NAW naam Adres Woonplaats 

NEN Nederlandse Normen 

(o/c)/w/s een mengsel van olie/chemicalien, water en/of slib 

M&S Marketing & sales 

NVN Nederlandse voornorm 

PMV provinciale milieu verordenening 

ROS regionaal overslagstation 

RGR rookgas reinigingsresidu 

VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Wm Wet milieubeheer 

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Definities 

50351949-KPSfTPE 04-1075a 

acceptatiebeleid: beleid vanaf het eerste contact met een klant tot en met de feitelijke acceptatie van 

een partij afval waarbij voor de aangeboden partij afval wordt beoordeeld of het financieel, 

procestechnisch en logistiek mogelijk is deze partij afval conform de geldende wet- en regelgeving te 

ontvangen om te worden opgeslagen en/of be-/verwerkt. 

acceptatiecriterla: criteria omtrent bepaalde eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen die 

bekend moeten zijn om te besluiten of de afvalstoffen mogen worden geaccepteerd door 

vergunninghouder. 

acceptatieprocedure: procedure waarin het acceptatie - en verwerkingbeleid wordt gecombineerd 

met de procedures voor administratieve organisatie en interne controle van het bedrijf tot een integrale 

procedure. 

administratief onderzoek: een onderzoek op basis van: 

• beschikbare analysegegevens voor de betreffende componenten; of 

• administratieve gegevens waaruit blijkt dat de betreffende componenten op grond van de herkomst 

van de afvalstof en de wijze van ontstaan al dan niet aanwezig kunnen zijn in de afvalstof. 

afgifte: een per vervoersbeweging aangeboden (deel van een) partij. 
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afval met een laag rislco: de zogenaamde reguliere partijen afval die het bedrijf met grote regelmaat 

verwerkt en waaraan in de regel geen aanvullende procestechnische voorwaarden worden gesteld. 

afval met een matig rlsico: afval dat door reeds opgedane ervaring bij eerdere acceptatie van 

vergelijkbare partijen afval bekend is bij het bedrijf en waarvan is gebleken dat in de regel acceptatie 

aileen onder bepaalde procestechnische voorwaarden mogelijk is. Hieronder vallen in ieder geval de 

afvalstoffen die aileen mogen worden geaccepteerd om gescheiden van niet vergelijkbare afvalstoffen 

te worden opgeslagen en afgevoerd naar een daarvoor eJ1<ende verwerker en de afvalstoffen die het 

bedrijf niet zelf kan verwerken. 

afvalstof: afvalstroom, afvalwaterstroom, afval 

bewerken: het veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met 

fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering. In het algemeen zal bij het bewerken de 

afvalstof chemisch gezien nie t veranderen. (zeven, filtreren, gravitatiescheiding, destilleren, etc.) 

eindacceptatiefase: fase in de acceptatieprocedure vanaf het moment waarop de afvalstof fysiek aan 

de vergunninghouder wordt aangeleverd tot het moment waarop de afvalstof definitief wordt 

geaccepteerd door vergunninghouder. In de eindacceptatiefase worden de tijdens de 

vooracceptatiefase verstrekte gegevens geverifieerd en de gemaakte afspraken gecontroleerd. 

feiteJijke acceptatie: het moment waarop de gehele acceptatieprocedure is doorlopen en waarop de 

verantwoordelijkheid voor een partij afval is geaccepteerd door de vergunninghouder. Tot het moment 

van feitelijke acceptatie moet de afvalstof kunnen worden teruggeleverd aan de klant. 

karakteristleke parameter: Een parameter die karakteristiek is voor een afvalstroom en die tijdens 

de vooracceptatie wordt gekozen uit de op een afvalstroom van toepassing zijnde aanvullende 

parameters. De karakteristieke parameter speelt een rol bij het uit te voeren acceptatieonderzoek. 

nuttig toepassen: handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel1, onderf, bedoeld 

(bijlage liB). Hieronder vallen onder meer producthergebruik, materiaalhergebruik en verbranding met 

energieterugwinning. 

opbulken: het samenvoegen van vergelijkbaar afval. 

opslaan/bewaren: aile handelingen waarbij een afvalstof in een zekere ruimte min of meer statisch 

wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenpakken, overpakken, 

ompakken, en samenvoegen van vergelijkbare afvalstoffen. 

partij: een hoeveelheid afval afkomstig van een ontdoener die uit het oogpunt van haar (deel-}proces 

van oorsprong, aard, eigenschappen en samenstelling en uit het oogpunt van haar wijze van opslag bij 

de ontdoener als eenheid wordt beschouwd. 

Toelichting: 

• Door de eis dat de afvalsto' "uit het oogpunt van haar wijze van opslag bij de ontdoener" 

als eenheid moet worden beschouwd, wordt de afvalsto' die bij de ontdoener in twee grote 

tanks is opgeslagen beschouwd als twee partijen. In een tank zal de aard en samenstelJing 

van de afvalsto'immers hetzelfde zijn, tussen de twee tanks kan de aard en samenstelJing van 

de afvalstof verschillen. Indien de afvalstof bij de ontdoener in vaten wordt opges/agen, 

hoeft niet elk vat als een partij te worden beschouwd. Aile vaten waarin dezelfde afvalstof 

voorkomt, mogen als een partij worden beschouwd. 

• Indien afvalstoffen worden ingezameld met een tankauto worden deze afvalstoffen door de 

vergunninghouder in de inrichting van de ontdoener samengevoegd, nadat deze afvalstoffen 

door de vergunninghouder zijn geaccepteerd. Indien deze afvalstoffen een verschillende 

(deel-)proces van oorsprong hebben, verschifJend van aard en samenstelling zijn en indien 

sprake is van verschillende wijze van opslag bij de ontdoener dan moeten deze afvalstoffen 

toch als verschillende partijen worden beschouwd. Indien de ontdoener deze afvalstoffen 

zelf samenvoegt en brengt naar de inrichting van de vergunninghouder waar acceptatie 

plaatsvindt, dan wordt door de ontdoener een partij aangeboden. 
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• Een partij kan uit verschillende /ossingen bestaan. De fysische samenstelling van een 

afva/stof bestaande uit een drij"aag, water en sediment kan tussen de verschillende 

/ossingen verschillen. 

Positieve Jijst: lijst met eenduidige biomassastromen waarvan bekend is dat deze in de BEC verwerkbaar zijn. 

reststoffen: afvalstoffen die vrijkomen bij de be-/verwerking of verwijdering 

vergelijkbaar afval: afval, dat als afzonderlijke partijen is aangeboden, doch waarvan op grond van 

analysegegevens of andere administratieve gegevens, overeenkomst van proces van oorsprong en/of 

wijze van opslag bij de ontdoener, dan wei op grand van organoleptisch onderzoek aannemelijk kan 

worden gemaakt dat dit afval een vergelijkbare aard en samensteliing heeft voor een bepaalde route 

van bewerking, verwerking ofverwijdering. 

toelichting: Anderzijds zijn afva/stoffen die eenzelfde route van bewerking, verwerking of 

verwijdering ondergaan, maar waarvan op grond van ana/ysegegevens/andere administratieve 

gegevens, verschillen in proces van oorsprong en/of verschillen in wijze van ops/ag bij de 

ontdoener, dan we/ op grond van organo/eptisch onderzoek duide/ijk is dat deze afva/stoffen 

een andere aard en samenstelling hebben geen verge/ijkbare afva/stoffen. 

vervolgafgifte: een nieuwe afgifte of een nieuwe aanlevering. 

verwerken: het behandelen van de afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samensteliing 

en de eigenschappen van de oorspronkelijke afvalstof worden gewijzigd doordat een chemische reactie 

plaatsvindt (verbranden, ONO, pyrolyse, chemisch omzetten). 

verwerkingsbeleid: het beleid, vanaf het lassen van een afvalstof tot en met het afvoeren van de 

diverse reststoffen, gericht op een procestechnisch verantwoorde be-/verwerking van afvalstoffen die 

in overeenstemming is met de wet- en regelgeving. 

verwerklngscriteria: criteria van afvalstoffen die bekend moeten zijn voor een goede stu ring van het 

be-/verwerkingsproces binnen de wet- en regelgeving. 

verwerkingsroute: route van opslag als zelfstandige activiteit, bewerking, verwerking en/of 

verwijdering. 

volledig acceptatieonderzoek: een acceptatieonderzoek dat bestaat uit: 

• een administratieve controle; 

• een visuele controle; 

• een controle van de standaard parameters; en 

• een controle van de karakteristieke parameter(s). 

vooracceptatiefase: stadium van de acceptatieprocedure vanaf het moment dat door de ontdoener 

contact is gezocht met de vergunninghouder om afvalstoffen te kunnen aanbieden, tot het moment van 

de fysieke aanlevering. In de vooracceptatiefase wordt voor de aangeboden partij afval beoordeeld of 

deze confonn het acceptatiebeleid kan worden geaccepteerd. 

Wm: de Wet milieubeheer zoals gepubliceerd in 1994 in Staatsblad nr. 80, inclusief daarna 

aangebrachte wijzigingen. 

Wvo: de Wet verontreiniging oppervlaketewateren zoals gepubliceerd in 1994 in Staatsblad 192, 

inclusief daarna aangebrachte wijzigingen. 
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1. inleiding 

De AVI Twente en Regio Twente gaan per 1 januari 2001 fuseren onder de naam 
Twence. In het kader hiervan worden twee investeringprojecten voorbereid: 
• . Uitbreiding huidige kantoorpand 
• Bouw van een scheidingsinstallatie ter hoogte van de boringen 98/99. 

De afdeling Delfstoffen van Akzo Nobel Salt (hierna te noemen Akzo Nobel) is 
gevraagd advies te geven met betrekking tot mogeJijke bodemdaling ter plaatse van . 
de beide voorgenomen projecten 1. 

-"Op 25 september 2000 vond overleg plaats tussen de -heer H. Nijkamp, AVI Twente, 
de heer A.B.P.M. Kuipers en mevrouw M. Gruben, Regio Twente, en de heren W.A. 
Paar en C.E. Oldenziel, Akzo Nobel. lijdens dit overfeg werden de plannen kenbaar 
gemaakt. Tevens is door Akzo Nobel op 6 oktober een brief ontvangen betreffende 
"Advies t.b.v. uitbreidingen Twence" (bijlage 7.1). Bij deze brief was een kaart 
gevoegd die als grondslag voor dit rapport gebruikt is. 

Akzo Nobel heeft voor een dergelijke advisering een rapportagevorm ontwikkeld 
waarin aile relevante aspecten behandeld worden. Het voorliggende rapport bevat 
o.m. een inventarisatie van: 
. ! ~ _pe productieborin~ 
• De bergingsboringen. - -.. . .. . . - •.. _ -_ .. -----. .. _._- .. - ----_ .. _- -_ ........ . - -
o De water- en pekeltransportleidingen. 

De nadruk ligt echt~r op gevolgen van de pekelwinningsactiviteiten, m.n. de 
bodemdaling aan het maaiveld. Achtereenvolgens worden behandeld: 
• De stabiliteit van de onOergrond. 
• De bestaande bodemdaling. 
• De verwachting ten aanzien van de toekomstige bodemdaJing . 

Er wordt nadrukke/ijk ot> gewezen dat dit gebeurt op basis van de huidige kennis en . 
inzichten . 

De opbouw van het rapport is als voigt: 
• Conclusies en aanbevelingen zijn in hoofdstuk 2 resp. hoofdstuk 3 verwoord. 
• In hoofdstuk 4 wordt de situatie met betrekking tot de productie- en 

bergingsboringen beschreven. 
• De ondergrondse water- en pekeltransport/eidingen worden in hoofdstuk 5 

besproken. 

1 Opgemerkt dient te worden, dat in 1993, voorafgaand aan de bouw van de AVI eveneens 
door Akzo Nobel advies is uitgebracht 'Subsidence risks in the Boeldershoek area, 
concession Twenthe-Rijn, due to .the production of rocksalt'. Tevens zijn door IFeD b.v. in 
1992 twee adviezen uitgebrach~ te weten 'Te verwachten funderingsgedrag van het te 
bouwen reststoffen verwerkingscomplex Boeldershoek nabij Hengelo' en 'Zakkingsrisico, 
voortvloelend uit het mogelijk instoirten van ondergrondse holle ruimten, ontstaan door 
zoutwinning in de omgeving van Boeldershoek nabij Hengelo'. 

Uitbreiding AVl en Regia Twente 
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• In hoofdstuk 6 wordt de situatie met betrekking tot de lange tennijn stabiliteit van 
de holruimten en toekomstige bodemdaling aan het maaiveld besproken. 

• Tot slot zijn onder hoofdstuk 7 enige bijlagen opgenomen. 

Het rapport kan gebruikt worden bij het bepalen va.n de meest geschikte locatie voor 
uitbreiding I nieuwbouw. 
Akzo Nobel is, itldiengewenst, bereld naderetoeJichtingen te geven .. 

UrLhreiding A VI en Regio Twente 
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2. Conclusies 

Akzo Nobel wint sinds meer dan 50 jaar pekel door middel van oplosmijnbouw. In 
de loop van de jaren zijn daarvoor meer dan 450 productieboringen afgediept. 
Daarvan zijn er nog ruim 200 in productie, die tot ca. 80 cavernes (pekelgevulde 
holruimten) toegang geven. 

In en random het beschreven gebied bevinden zich 24 productieboringen (11 
cavernes). In totaal is uit deze boringen ca. 5,0 mio ton zout geproduceerd. 
Op het ogenblik wordt uit.geen van deze boringen _nag pekel geproduceerd. De 
meeste boringen zijn afgecementeerd en afgewerkt. 

Het ondergrondse leidingennet vormt de verbinding tussen de fabriek en de 
productieboringen in- de verderaf gelegen delen van het boorterrein. Ais zodanig 
dient dit net gehandhaafd te blijven. 

Zakelijk rechten kunnen beeindigd worden zodra een boring afgecementeerd of een 
leidingtrace verlaten en opgeruimd is. 

!r:Ug~~_J~95 is een kwalitatief geomechanisch model van de ondergrond 
ontwikkeld. Op basis hiervan karl heContstaa-ri-van bodemdaling begrepen worden - -- - .. ' . - ----
en kan een verwachting over het optreden van toekomstige bodemdaling opgesteld 
worden. 
In de afgelopen twee jaar is dit model verder verfijnd. A1s gevolg daarvan kunnen, 
wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan is, eveneens kwantitatieve 
voorspellingen over de ontwikkeling van bestaande bodemdaling gedaan worden. 
Het tijdstip waarop de migratie in de diepe ondergrond begint kan met het model 
niet bepaald worden. Men blijft hier aangewezen op de resultaten van boorgat- en 
sonarmetingen en waterpassingen aan het maaiveld. 

Op basis van het kwalitatieve. model zijn de holruimten in het plangebied onderzocht 
met betrekking tot (toekomstige) bodemdaling aan het maaiveld. Ho/ruimten buiten 
het plangebied zijn eveneens meegenomen, voor zover iij een invloed uitoefenen 
('critical area'). 

Het beeld dat ontstaat is gedifferentieerd. In het plangsbisd zijn mserdere boringen 
ge"identificeerd waarboven naar verwachting in de toekomst (ernstige) bodemdaling 
zal optreden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat op dit moment geen 
bodemda/ing gemeten wordf. 

2 Jaarlijks worden, in het kader van de 'najaarswaterpassing', differentiemetingen uitgevoerd. 
Over de resultaten worden AVI Twente en Regia Twente geinformeerd. Laatstelijk is dit 
gebeurd in maart 2000. 

Uitbreiding AVI en Regio T\rvente 
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In onderstaande tabel is een averzicht gegeven van de onderzochte holruimten. 

Caveme 
(serie van boringen) 
88-89 

96-97 . 

142 ':" 14:r 
146 -147 
159A -161 

Klasse 

o 

o 

a 
a 

onbekend3 

De conclusies kunn'en als'volgt verwoord worden: . 

Fase van bodemdaling 

1 

1 

1 
1 
1 

• Op dit ogenblik treedt boven geen van de genoemde holruimten bodemdalihg 

op. '. .... . .. ' ". . .... , .... "-: . ,,, (\~. _ '. 
• Het optreden van bo(jem,daling boven de holruimten in klasse 1 ;en_;?~~~.r:t in de 

toekom.st niet wordenuitgesloten,:deze holruimten zijn in grijs weergegeven. 
• Boven ' de 'overige holruimten wordt in de toekomst geen bodemdaling verwacht. 
.• -. Indier:l-bodemdalJ.ng..optreedtz.al-zJch. naar-verwachtJng-in-het-merendeel-van-de,- ---

tot op heden stabiele gevallen een 'sinkhole' ontwikkelen (klasse 2 boringen). 
• Bij het optreden van bodemdaling moet ook rekening gehouden worden met het 

optreden van rotatie (scheefstelling) en van trek- en drukzones 
(Iengteveranderingen aan het maaiveld). 

Bovenstaande uitspraken zijn gebaseerd op de huidige kennis en inzichtem. Daarbij 
is uitgegaan van een 'worst-case'. benadering. 
Aile genoemde series worden met behulp van waterpasmetingen aan het maaiveld 
gecontroleerd. Aangezien de ontwikkeling van de bodemdaling nauwlettend gevolgd 
wordt, kan er vanuit gegaan worden dat de ontwikkeling van een 'sinkhole' tijdig 
gesignaleerd zal worden. 

3 Boring dient nog onderzocht te worden m.b.v. echometing. 

Uitbreiding AVI en Regia Twente 
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3. Aanbevelingen 
Op grand van de conclusies kan er vanuit gegaan worden dat de ontwikkeling van 
het plangebied beTnvloed zai worden door de verwachte bodemdaling. 

Er wordt op gewezen dat, ondanks de toegenomeh kenn1s, de conclusies het 
karakter van een verwachting hebben, dat wit zeggen dat geen absolute uitspraken 
gedaan kunnen worden. Om deze reden en gezien het karakter van het rapport 
worden in het volgende aileen globale aanbevelingen gegeven. 

In dit verband is de brief van het Staatstoezicht op de Mijnen uit 1991 over dit 
onderwerp van belang. Een kopie van deze.brief is in bijlage 7.2. opgenomen. 

Bij de aanbevelingen worden de verwachte bewegingen van de ondergrond als 
uitgangspunt genomen. Beleidsinstrumenten zijn dan: . 
• Zon~ring van het plangebied met betrekking tot activiteiten en bebouwing. 
• Constructieve aanpassingen 'aan gebouwen in afhankelijkheid van de verwachte 

belastingen en vervorrningen. 
• Monitoring van' de bewegingen volgens een vastgelegd protocol. 
Door het gebruik van een of eer. combinatie van instrumenten wordt de optima/e 
ontwikkeling van het gebied mogelijk gemaakt. 

·Concreetbetekentdit: . _ oo _ ___ ~ .. _ _ . •• . _, _ ____ _ . _ ____ . - .. .. - '-.-. 00 - 00 ---.- - --- -

II Boven de bOringen 90191, 92193, 98199, 100/101, 1321133, 134/135 kan niet 
gebouwd worden. De grootte van de gebieden wordt bepaald door de verticale 
projectie van dat dee I van de holruimte waar het z.g. vei/igheidsdak ontbreekt. 
Gebruik van deze gebieden als groenzone, parkeerterrein, opslagterrein of 
retentiebekken is mogelijk. .. 

• Rondom ieder. geprojecteerd gepied wor.dt een veiligheidszone van 30. m' 
aangehouden waarblnnen eveneens niet gebouwd kan women;' Gebruik van . 
deze gebieden als groenzone, parkeerterrein, opslagterrein of retentiebekken is 
mogelijk. 

• In de overige gebieden moet, indien tot bouwen wordt besloten, bij de 
bouwkundige uitvoering en de aard van activiteiten rekening gehouden worden 
met bewegingen in de ondergrond (boderhdaling, rotatie, trek I druk). 

Sluitstuk van de·hierboven geschetste methodiek is de systematische monitoring 
van de bewegingen van de ondergrond. Hierbij wordt gerefereerd aan de jaarfijks 
uitgevoerde differentiemetingen. Laseraitimetrie, (differential) GPS en seismiek zijn 
echter ontwikkelingen die eveneens een bijdrage kunnen leveren. 

Uitbreiding AV! en Regio Twente 
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4. Inventarisatie productieboringen 

Sinds 1964 zijn in en rondom de beide plangebieden 24 boringen afgediept. Uit 
deze boringen is tot op heden in totaal 4,998,500 ton zout geproduceerd. 

Op dit moment vindt geen pekelproductie meer plaats. De meeste boringen zijn 
inmiddels afgecementeerd en ondergronds afgewerkt. 
De overige boringen zullen,indien stabiel, binnen afzieribare tijd worden afgeslofen. 
Cavernes uit klasse 1 en 2 blijven toeganke/ijk ter controle. Tabel1 geeft de status 
van de boringen weer. 

Tabel 1: Overzicht productieboringen 
Sene van boringen Productie (t) Status 
88-89 407,050 Kalkberging, afgecementeerd 
90-91 291,570 Afgecernenteerd 
92-93 

. 
Afgecementeerd -

96-97 1,259,263· Kalkberging, afgecementeerd 
98-99 92,845· Kalkberging, afgecementeerd 
100 - 101 410,730 Kalkberging, afgecementeerd 
132 -133 500,535 Uit productie, open 
134 -135 215,250 Uit productie, open 
142 143 · - -·· ~n2":905 . - (flf produCfie, open ---
146-147 451,080 Afgecementeerd 
159A-161 957,215 Uit productie, open 

y . 
Bonngen 92 tim 99 hebben onderhnge verbmdlng, productle per bonng met 

bekend. 

Uitbreiding A VI en Regio Twente 
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5. Leidingennet 

In het betrokken gebied Iiggen meerdere leidingtraces, als weergegeven in bijlage 
7 _3. De traces zijn schematisch weergegeven, 
GedetaiJIeerde geg.evens, zijn, indien gewenst, beschikbaar als as-built tekeningen_ 

Het aanwezige leidingensysteem is noodzakeliJk voor de huidige en toekomstige 
aan- en afvoer van de productieboringen in het verder weg gelegen deel van het 
boorterrein_ 

Uttbreiding A V1 en Regia Twente 
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6. Stabiliteit van de holruimten 

6.1 Inleiding 

Akzo Nobel wint sinds meer dan 60 jaar pekel door middel van oplosmijnbouw. In 
totaal zijn hiervoor meer dan 450 boringen afgediept, waarvan er op dit ogenblik nog 
ruim 200 in productie zijn. De rest is buiten bedrijf en afgecementeerd. 
De winning van pekel vindt plaats volgens de z.g. 'gecontroleerde methode' in 
series van (in de regel) drie boringe;, die onderling met elkaar in verbinding staan. 
De gevormde, met pekel gevulde, holruimte in de zoutlaag wordt ook wei caverne 
genoem9· 

De mijnbouwactiviteiten staan onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen en 
worden o.m. gereguleerd door het Mijnreglement 1964 (MR'64) en de daarbij 
behorende Nadere Regelen Mijnreglement 1964 (NRMR'64). 
In het boorterrein worden jaarlijks deformatiemetingen (Iengtemeting en 
nauwkeurigheidswaterpassing) uitgevoerd. 

In de loop van de jaren is de winningmethode geeyolueerd tot de huidige standaard. 
De opeenvolging van de stappen 'Plan - Do - Check - React' garandeert dat 

. holruimtes die volgens de huidige methodiek ontwikkeld worden stabiel zijn en ook 
. -j: - .. •• . - .. - . - -- - op-Iange. termijn geen.b.oderodaJIlJg. ~_l!l1en veroorzaken. \ . ------- - 1 ... . -. ... .. ..... __ _ 

; 
J 
I 

~ 

} 
J 

1 

i 

) 

Dude holruimtes kunnen echter, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan, op termijn bodemdaling en lengteveranderingen aan het maaiveld 
veroorzaken. 
De boderndaling treedt op als komvormige depressie (diepte van de korn maximaal 
2 - 3 m) aan het maaiveld. 
In uitzonderingsgevallen kan een'sinkhole' (trechtervorTnige instortii-Ig) aan het 
maaiveld ontstaan (diameter 20 - 30 m, diepte tot 5 m). In de concessie Twenthe
Rijn is in 1991 een sinkhole' opgetreden. 
Bij beide vormen van bodemdaling is sprake van een 'critical area', her theoretische 
gebied waar bodemdaling meetbaar is (diameter 'critical area' ca. 250 m). 

6.2 Bodemdaling . . 
Volgens de huidige inzichten hangt de vralag of zich bodemdaJing zal voordoen en 
zo ja, of zich een komvormige depressie of een 'sinkhole' zal ontwikkelen, 
uitsluitend af van een aantal criteria met betrekking tot de hoogte van de holruimte 
en de diepte ten opzichte van het maaiveld (eigenlijk Basis Tertiair). 
Komvormige bodemdaling ontwikkelt zich gelijkmatig (enkele mm tot 'enkele cm per 
jaar). Een sinkhole kan zi~h echter, na een periode van relatief geringe en 
gelijkmatige, daama toenemende bodemdaling gedurende enkele jaren, plotseling 
binnen korte tijd' (uren tot dagen) manifesteren. 

Uitbreiding AVI en Regie Twente 
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Voor beide soorten bodemdaling gelclt dat er lange tijd verstrijkt (in de regel20 tot 
30 jaar) tussen het begin van het proces van bodemdaling in de dlepe ondergrond 
(meestal tegen het einde van de productie wanneer de holruimte zijn maximale 
afmetingen bereikt heeft) en het optreden van zakkingen aan het maaiveld. 
Tevens geldt dat"nadat een maximale jaarfijkse waarde is bereikt (of een 'sinkhole' 
gevormd), de bodemdaling afgesloten wordt door een fase van afnemende jaarfijkse 
zakking (consolidatiefase). Deze laatste fase, met zakkingen van enkele mm per 
jaar, duurt enkel tientallen jaren4

• . 

6.3 Kwalitatieve beschrijving 

6.3.1 Geomechanisch modei 
Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, op analyse van sinds tientallen jaren 
verzamelde deformatiegegevens en op kennis van het gedrag van holruimtes is in 
de jaren 1993 - '1996 een kwalitatief geomechanisch model voor de ondergrond van 
het boorterrein ontwikkeld. 
Oit analytische model legt een relatie tussen de pekelproductie enerzijds en de 
reactie van de boven de zoutlaag liggende formaties (het dekterrein) anderzijds . 
Op grond daarvan kan een kwalitatieve uitspraak gedaan worden over de te 
verwachten bodemdaling aan het ma~iveld. 
Onderdelen van .dit geomechanisch niodel zijn: 
.; .. 'Cntena rriefhefreKKfng fof ae liilegmelf e'n -1~fnge'teffiiiji1-stal5iliteif Va Ii-sen- . , 

holruimte. 
• Modellering van het gedrag van het dekterrein, resulterend in waarden voor de 

verticale migratiesnelheid van de holruimte in de ondergrond (afhankelijk van de 
gesteenteformatie ). 

• 8epaling van de resthoogte van een holruimte met behulp van de bulkfactor 
(verhouding tussen los gestort en vast volume) bij nadering van de Basis 
Tertiair. 

• Expressie van de gemigreerde holruimte in de vonn van bodemdaling aan het 
maaiveld. 

4 In dit verband wordt er op gewezen dat er, naast door mijnbouw veroorzaakte bodemdaling; 
tal van an~ere oorzaken van bodemdaling bestaan. Te noemen zijn: 
• tijdelijke of bJijvende verandeiing van de grondwatarspiegel door puntvormige of 

grootschalige wateronttrekking ten behoeve van bemaling of drinkwatervoorziening 
• weersinvloeden (nat of droog seizoen) 
• inklink van de bodem (compactie) 
• volumev~randering (bijv. door oxidatie van veenlagen) 
• exteme belasting (bijv. door gebouwen) 
• verandering van het isostatisch even wicht (de/en van Nederland dalen als gevolg van 

geologische invloeden) 
De genoemde deformatiemeting wordt zodanig uitgevoerd dat aileen de bodemdaling als 
gevolg van pekelwinning gemeten wordl 

Uitbreiding AVI en Regie Twente 
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6.3.2 Ontwikkeling van de bodemdaling in de tijd 

Bij bodemdaling ten gevolge van een migrerende holruimte, kunnen drie fases 
onderscheiden worden (figuur 1). 

• Fase I 

• Fase" 

• Fase 11/ 

Ho/ruimte bevindt zich in het zout en migreert (nog) niet 
Er treedt geen bodemdaling aan het maaive/d op. 

Holruimte migreert door de Dak-Anhydriet, het Boven-Bontzandsteen en 
de Muschelkalk. 
Er treedt lineaire. bodemdaling aan het maaiveld op. Eventueel gevolgd 
door asymptotische afname van de jaarJijkse zakking bij lage cavernes 
(fase.llb). 

Holruimte bereild de Basis Tertiair. 
Er treedt versnelde bodemdaling aan het maaiveld op met mogelijke 
vonning van een sinkhole (fase 11/). 
Aansluitend optreden van fase /lib bodemdaling met asymptotische 
afname van de jaar1ijk~e zakking. 

Figuur 1: Bodemdalingkarakteristiek 
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6.3.3 Komvormige bodemdaling of sinkhole 

De effectieve hoogte van een holruimte bepaald het soort bodemdaling. 'Gebroken 
gesteente heeft een grater volume dan compact gesteente, het quotient van de 
twee volumina wordt bulkfactor genoemd. Voor het boorterrein in HengeJo bedraagt 
deze gemiddeld 1,07. Elke meter compact gesteente zorgt dus vo.or opvulling van 
1,07 meter holruimte (hoogte). 

De bulkfactor bepaalt of een holruimte de Basis Tertiair zal bereiken en of fase ilia 
bodemdaling zal optreden. Indien eem holruimte een beperkte hoogte heeft, in 
relatie tot zijn diepte, zal fase /I bodemdaling direct overgaan in fase IIIb 
bodemdaling. 
8"E~-paml~fvah' de 'effectieve'hoogte van een holruimte'is dDs'vanessentieel belang 
bij de voorspelling van de aard van de bodemdaling. 

6.3.4 Classificatie van cavernes 
: 

. , 
Op basis van het in 6.3.1 - 6.3.3 gestelde zijn aile cavernes in en am het plangebied 
geanalyseerd met het doel die holruimten te identificeren, die in de toekomst 
bodemdaling aan het maaiveld kunnen veroorzaken. 
Daarbij is een onderverdeling in drie klassen gehanteerd: 

+_ ... .. -- ... -- .---KJasse 0··· -- --VeiJigheidsdak is-aanwezig,-nm -- _ h _ u ___ u _____ ._ - -

Holruimte is stabiel en zal geen bodemdaling veroorzaken. 
\ 
{ 

.I 

. i 

I 
. ~ 

I 
J 

i 

1 

r ) 

• Klasse 1 

• K1asse 2 

Veiligheidsdak is niet aanwezig. 
Holruimte heeft een geringe hoogte en zal als gevolg van de bulkfactor de 
Basis Tertiair niet bereiken. 
Optreden van komvormige bodemda/ing (fase II), die overgaat in fase lib 
bodemdaling. . 
Veiligheidsdak is niet aanwezig. 
Holruimte zal als gevolg van de grote effectieve hoogte de Basis Tertiair 
bereiken . 
Optreden van sinkhole (fase III), overgang naar fase IIIb bodemdaling. 

Uitbreiding AVI en Regio Twente 
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6.4 Inventarisatie van cavernes 

Het resultaat van de inventarisatie van aile in en om het plangebied aanwezige 
holruimten op basis van de beschreven analyse is in tabel 2 weergegeven. 

Tabel2: Inventarisatie van cavernes (series van boringen) in en om het plangebied 
Caveme KJasse Fase van bodemdaling 
(serie van boringen) 
88 - 89 0 1 

96-97 

14f -143 
146 -147 
1S9A-161 

o 

o 
o 

onbekend 

1 

1 
1 
1 

Bij geen van de cavernes in de klassen 1 en 2 treedt op dit ogenblik bodemdaling 
aan het maaiveld op, dat wil zeggen dat de bodemdaling zich nog in fase 1 bevindt. 
In de toekomst dient echter, met name bij cavernes van de klasse 2, terdege 
rekening-gehouden..te...worden..met.emstige_bo.demdaJing.,.Jo_bijla~eL.4_zijn. de __ . __ . _ 
boringen van de klassen 0, 1 en 2 weergegeven alsmede de instortkrater en 'critical 
area' van de cavernes van de klassen 1 en 2. . 

6.5 Kwantitatieve modellering 

Zoals gesteld is in de laatste twee jaar het geomechanisch model verder veriijnd 
zodat nu onder bepaalde voorwaarden ook kwantitatieve uitspraken over 
toekomstige bodemdaling gedaan kunnen worden. 
Hierbij worden, nadat fase IIIb bodemdaling (consolidatie) is opgetreden, uitspraken 
gedaan over: . 
• De verwachte jaarlijkse bodemdaling .. 
• De totale verwachte bodemdaling. 
• De verwachte scheefstelling van een ·(toekomstig) object. 
o De grootte en plaats van rek- en drukzones. 
Om praktische. redenen worden de berekeningen voor bepaalde periodes, 
bijvoorbeeld 10, 25, 50 en 100 jaar na dato·, uitgevoerd. 

Het tijdstip waarop de bodemdaling aan het maaiveld begint kan met het model niet 
voorspeld worden. 
De oorzaak van de bodemdaling ligt in de diepe ondergrond. Het is dus van belang 
te weten of, en wanneer, het proces van migratie van de holruimte daar begint. 

Uitbreiding A VI en Regio Twerite 
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Het voomaamste criterium voor integriteit en lange termijn stabiliteit van sen 
hoiruimte is de aanwezigheid van een 'veiJighE?idsdak', bestaande uit zout, boven de 
holruimte (aan de top van de zoutlaag, de holruimte bevindt zich dan 'in het zout'). 
Wanneer de holruimte toegankelijk is (via de boring) is de aanwezigheid van het 
veiligheidsdak met behulp van 'wire line logging' (gamma of sonar) vast te stellen. 
8ij afwezigheid van dit dak kan het tijdstip van het beg'in van de desintegratie van de 
kleisteen boven de holruimte, en dus het begin van de migratie, vastgesteld worden. 
Wanneer de migratiesnelheld bekend is kan tevens bepaald worden wanneer zich 
de eerste zakking~n aan het maaiveld zullen manifesteren. 

Wanneer een holruimte niet meer toegankelijk is (het boorgat is afgecementeerd) 
kan het tijdstip, waarop de desintegratie van het dakgesteente begint, aileen indirect 
vastgesfeldworc:fe';. Men' fs -dan' ·8.ii,-gewezen -op de ·resmtaten vatfWaterpassing 
aan het maaiveld. In de regel verloopt er een lange periode tussen het eerste 
optreden van bodemdaling en de grote (fase //I) bodemdaling. 

Samenvattend kan gesteld worden dat op basis van het geomechanlsch model: 
• Een uitspraak gedaan kan worden over het al dan niet optreden van 

bodemdaling aan het maaiveld boven een holruimte. 
• Een uitspraak gedaan kan worden over de vraag of er komvormige bodemdaling 

of 'sinkhole' vorming zal optreden. 
• Voorspelling van het tijdstip waarop de migratie van de holruimte in de 

. ..... ondergrond-begjnt-niet-moge~ijk-is.--------------·- ----- -. --- ... - . 
• Nadat fase lib of IIIb bodemdaling (consolidatiefase) is opgetreden, de grootte 

van de bodemdaling kwantitatief beschreven kan worden. 

Uitbreiding A VI en Regie T\",ente 



7. Bijlagen 

7.1 Brief Milieu Regio Twente 

'> 
_1_ . _. . ' . . . .. . .. _ . .. . 
i . 

.J 

) 
! 
j 

I 
-' 

~) 

i 
f 

f 
i 

J 

? 
j 

f 

) 

) 

r 

Uitbreiding AVI en Regio Twente 

Page 16 of19 



o \ 

! 
~ 

i 
! • 

oJ 

! 
} 

1 
I 
j 

J 
f 

1 

1 
\ 
I 

J 

) 

AKZO NOBEL i) 1\ 
T.a.v Dhr. W.Paat I 1,' J . J . . 
Boortorenweg 27 . i r ') 

• ,. . 4 
Postbus 25 j' 

7550 GC Hengelo(o) 

Uw kenmerk 
Ons· kenmerk 
Behandeld door 
Doorkiesnr 
Bijlage(n) 
Onderwerp 

041000/iTiil.mg 
M. Gruben 
074 - 2551015 
geen 
Advies t.b.v. uitbreidingen Twence 

Hengelo, 5 oktober 2000 
Verz.: 

.. -~--~-~. - -. - ,- ~ -

Geachte heer Paar, 

('. 

r ' 
0) .(Ir, .. 

" 

Per januari 2001 zullen de Avi-Twente en Regie Twente gefuseerd zijn. 
De nieuwe bedrijfsnaam zal worden Twence afvalverwerking. 

-6 OKT.2000 

MILIEU !eglo 
-.. ... 
-- - -

In het kader hiervan vragen wij U om advisering in de volgende twee uitbreidingsprojecten. 

1. Het huidige kantoorgebouw van AVI-Twente zal.uitgebreid worden. 
De volgende twee opties worden in overweging genomen: 

a) Een tweede verdieping op het huidige bestaande kantoorpand met een gang naar de 
controle kamer. . 

b) Een uitbreiding van het kantoorpand aan beide zijden van het huidige kantoorpand. 

2. Bouw van een scheidingsinstallatie op de loeatie Boeldershoek ten hoogte van de meetpuriten 
98/99 

Ik hoop U hiermee voldoende geinformeerd te hebben over de nieuwbeuw locaties en zie uw 
rapport met belangstelling tegemoet. 

Met vriende/ijke groet, 
Mariet Gruben 

Het ondenleel AMlverwerking van de 
sector Miieu is geeenilicee<d volgens EN-
150.14001-1996 middels cerrificut 
61246 

Postad:-es Postbus 870 Bezoekadres Boldershoekweg 51 T-defoon (074) 2551010 
7550 AW Hengelo . .7.5.54: R! Hengelo Telefax (074) 2551020 

De sector Milieu van de Regie Twente is bereikbaar via de A-35 afrit Industrieterrein Twentekanaal; bij de stoplichten links, 
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7.2 Brief van het Staatstoezicht op de Mijnen 
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Staatstoezicht op de Mijnen 

Aan 

AKZO Zout 'en Basis Chemie 
Afdeling delfstoffen 
T.a.v . . de heer Th.H. Wassmann 
Postbus 25 
7550 GC HENGELO 

Datum Uw kenmerk 

17 oktober 1991 

Onderwerp 

Geachte heer Wassmann, 

Ons kenmerk 

,7157/ 
-1.823.383.'7 

.. --.-.. . 
! o"tv: 1 8 ;, 'IT ':Q:}1 

.. ". \ I :.:_ 

i 
f 
I 
t , dat_ ti'sr: 

Icr'-'-' ( ~I\ 
I 0 -

~ 
ce.'TI'I.4.>\L A~HfE'l'" 

. 

Bijlage(n) 

1 

r Ter informatie stuur ik u een kopie toe van een brief over toekomstige 
-1------- -- -"-- -mijnschade--die--w-ij--heden- -ve-r-z·oncien--hebben-·naa-r--de.--g.emeente.b.e.sturen. van 

Enschede, Hengelo en Haaksbergen en naar Gedepute.erde .Staten van 
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Overijssel te Zwolle. 

ir. G. Ockeloen 
Inspecteur-Generaal der Mijnen 

Contactpersoon 

_dr. ir. A.J.H.M. Duquesnoy 
J_e. van Markenlaan 5 

2285 VL Rijswijk 

Postbus90 

2280 AB Rijswijk 

T~oo"{C7C}Z255500 

Doorlciesnummer 

070-3956548 
Telex 31662 igm nl 

Tele.fax (0701 395 65 55 

Postrekening 1051198 

VermeS-I! bi; buarwoordinq van due brief Ons kenmerlc te venne/den 

Ministerie van Econcmische za!cen 
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staatstoezicht op de Mijnen 

Aan 

laJAan geadresseerde 
!bl 
leI 
ldl 

Datum Uw kenmeric 

14 oktober 1991 

Onderwerp 

Ons kenmerk 

. 6747/ 
-1.823.383.7 

Bijlage(nl 

In m~Jn funktie als wettelijke toezichthouder met betrekking tot de 
verantwoorde en veilige opsporing en winning van delfstoffen uit de 
ondergrond wil ik de volgende punten onder uw aandacht brengen. 

-T--- ' -.. . -. -" - ----- -- ,' --,-----------------------_._---- --- .---- -----
Bij wet van 18 juni 1918 werd aan Akzo Salt and Basic Chemicals 
Nederland BV (voorheen NV Koninklij~e Nederiandsche Zoutindustrie 
(K.N.Z.» het recht tot exploitatie ' van de zoutlagen onder de concessie 
"Buurse" verleend. Tevens werd bij koninklijk besluit van 20 oktober 
1933 de steenzoutconcessie "Twenthe-Rijn" aan de K.N.Z. verleend. 

, 
I 

) 

I 
)-

\ 
J 

) 

De zoutwinning van circa 2 miljoen ton per jaar vindt plaats door 
oplosmijnbouw vanuit boorgaten. Tengevolge hiervan zijn in de loop der 
jaren in de concessie "Twenthe-Rijn" holruimten (cavernes) in de 
ondergrond gevo~d op dieptes varierend van 300 tot 500 m beneden 
maaiveld. Dit proces van holruimte-ontwikkeling verplaatst zich 
langzaam vanaf het Twentekanaal in zuidelijke richting naar Boekelo. In 
de concessie "Buurse" werd vanuit acht boorgaten tot 1952 zout 
gewonnen. Toen is de produktie gestaakt en is de vonning van nieuwe 
holruLmten aldaar tot stilstand gekomen. 

Een groot aantal holruimten is 'niet stabiel, dat wil zeggen dat Zl.J. 

ondergronds (r~en) instorten. Door ' de flexibiliteit van bovenliggende 
kleilagen worden deze instortingen in de diepe ondergrond deels te niet 
gedaan, maar desondanks kunnen er aan het maaiveld geleidelijk zakkings
kommen ontstaan. De grootste tot nu toe waargenomen zakking bedraagt in 
het diepste punt 3,5 m. 

ContaClpersoon 

dr. ire A.J.H.M. ~uquesnoy 
J.e. van Marlcenlaan 5 

22B5 VL Rijswijk 

Postbus90 

2280 AB Rijmjk 

Telefoon (070) 3956500 

Doorkiesnummer 

070-3956548 
Telex 31662 igm nl 

Telefax (070)"3956555 

Pcmrelcening 1051198 Ministerie van e:onomisdle Zalcen 
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Staatstoezicht op de Mijnen 

, In verband hiermee wil ik u w~Jzen op de noodzaak van tijdig overleg 
met de Akzo als concessionaris en mijn dienst, het Staatstoezicht op de 
Mijnen, bij de voorbereiding en uitvoering van uitbreidingsplannen en 
infrastructurele ingrepen in de genoemde concessiegebieden. Uit dit 
overleg kan dan blijken of de stabiliteit van de ondergrond in 
overeenstemming is met de eisen, die men hieraan moet stellen in het 
kader van de geplande bebouwing. 

Voor de volledigheid maak ik u erop attent, dat de Mijnwetge_ving _ 
weliswaar geen consultatieverp1ichting kent en dat tengevolge van 
jurispruden-tie de vergoeding van- mijnschade door artikel 1401 
Burgelijk Wetboek (onrechtmatige daad) beheerst wordt. Maar volgens het 
Nederlands recht speelt bij iedere onrechtmatige daad, dus ook bij 
mijnschade, het vraagstuk van de medeschuld van de getroffene een 
b-el"angrijke role DYt' "r 'esul-re-ert b-ij- -mfj-ns-chade in de beperk-i-ngsplicht 
van de benadeelde. Voor de concessies "Twenthe-Rijn" en "Buurse" 
betekent dit in concreto, dat hij, -die gaat bouwen op een terrein dat 
gestoord is door zoutwinning en die door waarschuwing of anderszins 
weet, dat het goed door (toekomstige) ontginning zeer aanzienlijke 
schade zal oplopen, in veel gevallen verplicht kan worden z~Jn plan op 
te geven of bij doorzetting daarvan het risico van schade zelf zal 
moeten dragen. 

Indien gewenst is mijn dienst beschikbaar voor een verdere toelichting. 

ire G. Ockeloen 
de Inspecteur-Generaal der Mijnen 

cc. Gemeente Hengelo 
Gemeente Enschede 
Gemeente Haaksbergen 
Gedeputeerde Staten van Overijssel 
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Twence Afoalverwerking 
t.a. v. De Heren Ing. H Snyders en H Middelkamp 
Boldershoekweg 51 
7554 RT Hengelo 

Uw kenmerk: 
Cns kenmerk: B04AA027.1866.kb 
Datum: 16 septem ber 2004 

I 

IFCC Funderingsexpertise BV 

Limaweg 17 
2743 CB Waddinxveen 
Postbus 429 
2740 AK Waddinxveen 

Tel: (0182) 646646 
Fax: (0182) 646 654 
E-mail: mail@ifco.nl 
Web: www.ifco.nl 

KvK: Gouda 290 32656 
BTW: NL 8022.86.586.B-01 
Bank: RABC 36.24.02.000 

Betreft: Quick-scan Funderingsadvies Biomassa Energiecentrale, Hengelo. 

Mijne Heren, 

Overeenkomstig Uw opdracht 4500007333/09.09.2004 doen wij U hierbij ons aanvullend advies 
toekomen met betrekking tot het in hoofde genoemde onderwerp. 
Dit advies geldt als aanvulling op ODS advies B04AA027.1139a d.d. 14 juni 2004. 

A. De invloed van de cavernes 134/135. 

De aanvulling is gebaseerd op de resultaten van de recent door AKZO Nobel uitgevoerde Echo 
lading no.135. 
In het advies 1139 werd gesteld dat de vorming van een sinkhole ter plaatse van de boringen 134 en 
135 niet was uit te sluiten en dat zettingen te verwachten waren over een groot deel van het door de 
Energiecentrale te bestrijken terrein. 
Deze conclusie was gebaseerd op de lading van het jaar 1986. Tijdens overleg op 27 juli 2004 werd 
door AKZONOBEL toegezegd een nieuwe loding te zullen uitvoeren ter plaatse van de boring 135. 
Volledigheidshalve zijn de resultaten van beide onderzoeken gevoegd bij dit schrijven. 

De resultaten van de metingen geven aan dlt tussen 1986 en 2004 geen verandering is gekomen in de 
omvang en diepteligging van de caverne van de horingen 134/135. 
De caveme met een hoogte van ca. 30m is gelegen tussen ca. 405 m - NAP en 435 m - NAP of weI 
tussen 425 m - m.v. en 455 m - m.v. 
De maximale overspanning wordt gegeven als 49 meter. 
Blijkbaar bevindt zich hoven het dak van de caverne een homogene laag met aanzienlijke dikte die in 
staat is gebleken om gedurende de afgelopen periode van 18 jaar te fungeren als een stabiel 
overspannend gewel£ 

On nnrlr~r.ht"'n is v>'In tnAnas,:.;inCI RV0119911 
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Volgens de resultaten van de in de omgeving uitgevoerde boring no. BO 15 bestaat de grondslag 
vanaf de bovenkant van de caveme op 425 m - m.v. tot 135 m - m.v. uit zout, anhydriet en 
bontzandsteen, derhalve een laagdikte van 290 m. Aangenomen wordt dat dit lagenprofiel slechts in 
geringe mate afWijkt van dat bij de boringen 134/135. 

Uitgaande van de opgegeven levensduur van de Centrale van 10 - 15 jaar kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden. 

1. Gegeven de stabiele situatie gedurende de afgelopen 18 jaar wordt de kans klein geacht dat in 
de komende 10 - 15 jaar stabiliteitsverlies van het dak en daarmee een opwaartse migratie van 
de caveme op zal treden. 

11 . Indien stabiliteitsverlies van het dak van de caveme zou optreden zou dit op basis van d! elders 
waargenomen migratie een verplaatsing van het dak van maximaal 20 meter per jaar betekenen 
tot de bovenkant van het tertiair na 290/20 = 14 a 15 jaar bereikt wordt. Dit zou betekenen dat 
bij het instorten juist de bovenkant van het bontzandsteen ¢ertiair) bereikt zou worden. Bij een 
uitlevering van het neerstortend gesteente van 10 % wordt dan de caveme gevuld over een 
hoogte van 29 meter. Theoretisch zou dit betekenen dat na 14 a 15 jaar de resthoogte van de 
caveme nog 1 meter zou zijn. Het bovenliggende zand - en kleipakket zal deze resthoogte 
opvullen, waarbij verwacht wordt dat deze resthoogte gevuld wordt door de uitlevering van dit 
pakket De zettingen van het maaiveld a1s gevolg van dit mechanisme worden gering geacht 
Ten tijde van de fase dat de caveme migreert zal het terrein een zetting vertonen van 0 - 2 mm 
per jaar. De totale zetting gedurende de periode van 14 - 15 jaar zou dan 10 - 20 mm zijn met 
een deel daarvan als zettingsverschil. Dergelijke zettingen en zettingsverschillen kunnen 
norrnaliter geabsorbeerd worden zonder aanvullende maatregelen. 
De bovengenoemde cijfers zijn te beschouwen als kwalitatief en dienen om het mechanisme 
van het zettingsverloop te kunnen analyseren. De bandbreedte van de ingevoerde parameters is 
aanzienlijk; de ingevoerde migratiesnelheid van 20 m/jaar gedurende 14 achtereenvolgende 
jaren wordt als uiterrnate conservatiefbeschouwd. 

iii. Teneinde onverwachte ontwikkelingen te kunnen waamemem wordt geadviseerd op diverse 
plaatsen meetpunten aan te brengen. Zolang de zetting zich beweegt binnen de genoemde 
waarden van 0 - 2 mm per jaar betekent dat een stabiele situatie. Zodra het zettingstempo 
stijgt boven dit tempo betekent dit dat de caveme de bovenkant van het versteende materiaal 
(tertiair) nadert en dat in de komende jaren een discontinue toename niet uit te sluiten is. 

Conclusie. 
Op basis van de resultaten van de controle-loding bij boring 135 en voor een levensduur van 10 
- 15 jaar wordt bet verantwoord geacbt de Centrale te ontwerpen en uit te voeren zonder 
speciale voonieningen, mogelijkerwijs met uitzondering van de turbines, waarbij een 
nastelmogelijkheid wenselijk is .. 

B. Het terrein van LOB 3 wordt bij de beschouwingen betrokken als altematieve locatie voor de 
Centrale. Voor deze locatie wordt de mogelijkbeid onderzocht een deel van de Centrale op staal te 

- 2 -
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funderen met poeren op ca. 0,6 m onder maaiveld. Bij aanleg van de Centrale binnen de contouren 
van de krninlijn van de huidige opslag kan gebruik gemaakt worden van het feit dat & minder vaste 
lagen voorbelast zijn met het gewieht van de opslag. 
Aangenomen wordt dat de sonderingen, die als orienterend onderzoek zijn uitgevoerd ter plaatse van 
de oorspronkelijke locatie, van toepassing zijn voor de loeatie ter plaatse van LOB 3. 
Dit houdt in dat een zandige kleilaag voorkomt met een dikte van 1,5 - 4 m onder een zandige 
deklaag van 1- 3 meter vanafhet maaiveld op ca. 21 m + NAP. 
Dieper dan deze zandige kleilaag komen zandlagen voor met een wisselende diehtheid en lokaal 
ingesloten leemlagen tot de verkende diepte op 1 m - NAP. 
Volgens de informatie is het terrein nu opgehoogd met ca. 20 meter huisvuil met een geschat volume 
gewieht van 10 kN/m3

• 

De bovenbelasting ter grootte van ca. 200 kN/m2 zal geleid hebben tot samendrukking van de 
onderliggende lagen, in het bijzonder van de klei - en leernhoudende lagen. De zetting van het 
maaiveld onder invloed van de bovenbelasting wordt getaxeerd op 20 - 30 em. 
Na het verwijderen van de bovenbelasting zal een zwelling van de samendrukbare lagen optreden 
van 4 - 6 em. Deze zwelling zal weer als zetting tot stand komen bij een herbelasting van deze lagen 
tot 200 kN/m2

• 

Bij een toelaatbare zetting van een nieuwe construetie van 1 - 2 em en een zettingsverschil van 0,5 -
1,0 em behoort een toelaatbare belasting van de samendrukbare lagen bij een fundering op staal voor 
zover het de samendrukking van de kleihoudende lagen betrefi van 50 - 100 kN/m2

• Spreiding van 
de belasting in de zandlaag tussen het aanlegniveau van de fundering en de bovenkant van de 
kleihoudende laag kan hierbij ingevoerd worden. 
Met behulp van aanvullende sonderingen zal vastgesteld moeten worden dat behalve het 
vormveranderingsdraagvermogen ook het evenwiehtsdraagvermogen van een ondiepe fundering 
voldoende is om de belasting van de poer over te dragen op de ondergrond. 
Bij de bovenstaande waarden wordt uitgegaan van gebruikswaarden voor belastingen en zettingen! 

V oor zwaardere eonstrueties en meer gevoelige construeties, die niet nagesteld kunnen worden, 
zullen palen moeten worden toegepast met een inheiniveau op basis van de beschikbare 
sondeerresultaten van 3 m + NAP. De grondslag lijkt variabel in horizontale zin, terwijl ook 
plaatselijk lagen met hoge sondeerweerstanden doorheid dienen te worden. In verband hiermee lijkt 
een geheid in-de-grond-gevonnd palen systeem het meest aangewezen. Aangenomen wordt dat aan 
het niveau van heitrillingen en heigeluid geen beperkingen zullen worden opgelegd. 
Een meer gedetailleerd grondonderzoek is o.i. noodzakelijk zodra meer gegevens over de belastingen 
door de onderdelen van de Centrale bekend zijn. 

De via de fundering op de ondergrond over te dragen belastingen zijn niet bekend. Volgens 
ontvangen mededelingen zou een paalfundering verwacht worden overeenkomstig de fundering voor 
de AVI met 2600 palen over een oppervlak van ca. 13000 m2 of wei ca. 1 paal per 5 m2

. 

Aanbevolen wordt om de sehoorsteen te funderen op palen gezien de grote invloed van een eventuele 
seheefstand als gevolg van de breedte/hoogte verhouding. 

-~ -
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Waarschijnlijk worden aan de nauwkeurigheid van de positie van de turbines hoge eisen gesteld. 
Indien dit betekent dat de turbines nastelbaar aangebracht worden is het misschien mogelijk deze op 
staal te funderen. 
Voor de rest van de Centrale is niet geheel te overzien welke onderdelen op staal gefundeerd kunnen 
worden en eventueel gecorrigeerd, maar het lijkt dat dit voor de onderstaande componenten mogelijk 
moetzijn: 

- (1) de storthal-1550 m2 
- 310 palen; 

de verbindingsbandlleiding tussen (1) en (2) - 10 palen; 
(4) het ketelhuis en ketelrooster - 650 m2 

- 130 palen; 
(6) MCC - 200 m2 

- 40 palen; 
de band tussen (7J en (17) - 8 palen; 
(10) trafo - 10m - 4 palen; 
(9) het noodstroom aggregaat - 90 m2 

- 6 palen; 
de leidinglband naar (11) - 8 palen; 
(13) olietank - 8 palen. 

Het totaal aantal palen dat met deze benadering bcspaard kan worden bedraagt dan 524 stuks. 
Geschat wordt dat de gemiddelde lengte van deze palen 12 m zou zijn en de diameter 0,3 m. De 
besparing wordt geraamd op ca. € 100.000. 
De aanbevelingen omtrent het te kiezen paaltype alswel omtrent de uitbreiding van het 
grondonderzoek zijn van toepassing voor beide locaties. 

Indien de locatie van de BEC verschoven wordt naar de noordzijde van LOB 3 komt de constructie 
in het bereik van de boringen 146 en 147. Volgens de gegevens van AKZONOBEL (Uitbreiding 
A VI en Regio Twente; belemmeringen door zoutwinning, 24-11-00) zijn de beide boringen 
afgecementeerd en uit productie. Zij worden gekwalificeerd als Klasse 0 en Fase Bodemdaling 1. Dit 
wil zeggen dat momenteel geen bodemdaling optreedt en in de toekomst ook niet verwacht wordt. 
Gegevens omtrent de hoogte van de caveme en het al of niet optreden van migratie van de caveme 
zijn niet bekend. De aan de boringen ontleende hoeveelheid zout is 2 x zo groot als de hoeveelheid 
die bij de boringen 134en 135 is ontleend. De caveme zal derhalve groter zijn dan die bij de boringen 
134 en 135. Het is oj. noodzakelijk deze caveme nader te onderzoeken middels een loding indien de 
locatie ter plaatse van LOB 3 in aanmerking komt. 

Vertrouwende U met het bovenstaande van dienst te zijn, verblijven wij 

Met vriendelijke groet, 

Ir. K. F. Brons, 
IFCO Funderingsexpertise BV 

Bijl.: 2 Situatieschetsen van serie 134 van 24/9/86 en van 20/8/04. 

-4-
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. Boringen niet weergegeven op onderstaande kaart zijn niet meegenomen in de eva/uati€ 
· Deze boringen oefenen geen invloed uit op de betrokken gebieden als beschreven in de 

·rapportage. 
T 
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Legenda: 
--= nullijn, binnen deze cirkel bouwen met voorzorgsmaatregelen. 
Gearceerd = niet bebouwen, gebied sterk bernvloed door zakkingen. 
Volledig ingevuld = aangetast dakcontour, niet bebouwen. 
Rood: Gevaar voor ernstige bodemdaling a.g.v. grote cavemehoogte. 
Blauw: Gevaarvoor bodemdaling a.g.v. beperkte Cavemehoogte. 
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BIJLAGE J BESCHIKBAARHEID EN VAKBEKWAAMHEID 
MEDEWERKERS AVITWENTE 

In deze bijlage staan de gegevens met betrekking tot de vragen van de Provincie inzake 

beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers. Voor de vraag over de 

vakbekwaamheid verwijs ik naar de functieprofielen van de medewerker Operationele 

Teams, Teamleider Operationele Teams, Procestechnologen en enkele onderhoudsfuncties 

en werkvoorbereider van de afdeling Onderhoud en Inkoop. 

Wat betreft de beschikbaarheid kan ik het volgende verklaren: 

Het proces van de verbrandingsinstallatie wordt bewaakt door de Operationele Teams die 

door middel van een volcontinurooster en een zesploegendienst een bezetting garanderen 

van 365 dagen per jaar. Normaal is het zo dat een volcontinurooster een vijfploegendienst 

kent. aviTwente wijkt daarvan vanaf door een zesde ploeg die in dagdienst onderhoud 

verricht. (ook het ploegendienstrooster is bijgevoegd) 

De teambezetting is gezet op 8 medewerkers per team, de minimum bezetting is vastgesteld 

op vijf personen per team. De buffer van drie personen boven de minimum bezetting 

garandeert tot nu toe dat de bezetting kwantitatief geen problemen oplevert. Bij afwezigheid 

door ziekte, opleidingen of verlof is elk team nog in staat . de minimum bezetting te 

garanderen. In extreme situaties is er mede door de zesde ploeg nog een buffer waaruit 

geput kan worden om de minimum bezetting te garanderen. 

De minimum bezetting van vijf is een aantal dat gebaseerd is op door ons in overleg met 

geeigende instanties vastgestelde veiligheidsnormen. 

Overigens worden de teambezettingen bij uitbreiding met BEC of een derde lijn voor in 

gebruik name geevalueerd. 

Ik vertrouw er op je hiermee voldoende van dienst te zijn geweest, 

Met vriendelijke groet, 
Twence B.v. 

Marcel Zanderink 
Personeelsfunctionaris 
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FUNCTIEPROFIEL . . 

Functienaam: Medewerker Operationele Teams 

Familie: Productie 

Doel van de functie: Zorgt voor de uitvoering, controle en optimalisatie van de afvalverbrandings-, 

roakgasrelniging- en energleopwekkings- processen en technische staat van de installatie, 

waarbij ARBO, Veiligheid en Milieu primaire aandachtspunten zijn. 

Hoofdtaken: Bewaakt, controleert de diverse processen (hoafd en subsystemen) binnen de 

verbrandingsinstallatie. 

Optimaliseert onderhoud en deelprocessen binnen de daarvoar speciaal aangewezen 

aandachtsgebieden. 

Bedient mede met behulp van geautomatiseerd besturingssysteem de diverse processen, 

loopt inspectierondes. 

Voert zelfstandig aile vormen van onderhoud uit in overleg met de TL. 

Lost zelfstandig storingen op in gehele installatie op eigen vakgebied. 

Voert naast de hoofdtaken oak op diverse vakgebieden neventaken uit. 

Draagt vanuit eigen vakgebied kennis en ervaring over op andere teamleden. 

Bouwt doar overdracht van andere teamleden kennis en ervaring op van andere vakgebieden 

zodat men in staat is het totale verbrandingsproces op hoafdlijnen en detail te beheersen. 

Werkt (deel)projecten (onderhoudloptimalisatie) uit (zelfstandlg en in werkgroepen). 

Functie-eisen: opleiding MBO 

applicalie vakcursussen: specifieke opleidingen van verbrandingsinstallatie (Roakgasreinigings-, 

Verbrandings en Energietechniek) VCA uitvoerende. 

ervaring 2 tot 4 jaren 

ARBO en Milieu: Instrueert, IIcht voor en onderrichtover VGWM 

Zelfstandigheid: Is verantwoordelijk voor juiste hoeveelheid en tijdige levering van benodigde grondstoffen 

(bestelbevoegdheid). 

Bij afwijkingen in het proces handmatig ingrijpen. 

Indien noodzakelijk terstond correctief onderhoud uitvoeren. 

Onvoldoende en/of falende uitvoering van het werkproces in de "installatie" kunnen 

verstoringen veroorzaken en derhalve leiden tot milieu- en veiligheidsproblemen en forse 

financiele schade. 

Werkzaamheden worden verricht met behulp van diverse richtlijnen en procedures. Er kan 

eindcontrole plaatsvinden. 

Contact: Informatie overdracht op uitvoerend niveau. 

Leidinggeven: Geeft geen leiding 

Speciale vaardigheidselsen: (uitvoerende) oplettendheid 

Hoofdgroep: Op grond van het werk- en denkniveau wordt de functie ingedeeld in Hoofdgroep 3 

Salarisschaal: G 

Versienummer: 

Datum: 1 B november 2004 
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FUNCTIEPROFIEL .'. 

Functienaam: 

Familie: Productie 

Doel van de functie: 

Hoofdtaken: 

Functie-eisen: opleiding HBD 

applicatie vakcursussen 

ervaring 4 tot 7 jaren 

ARBO en Milieu: Instrueert, Iicht voor en onderricht over VGWM 

Zelfstandigheid: 

Contact: Diepgaand in· en extern contact op versch. niveau 

Leidinggeven: Geeft hierarchisch en vakinhoudelijk leiding 

Speciale vaardigheidseisen: Niet vereist 

Hoofdgroep: Dp grond van het wer!<- en denkniveau wordt de funclie ingedeeld in Hoofdgroep 4 

Salarisschaal: J 

Versienummer: 

Datum: 18 november 2004 
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FUNCTIEPROFIEL 

Functienaam: 

Familie: Techniek 

Doel van de functie: 

Hoofdtaken: beheer. 

Functie-eisen: opleiding MTS+ I HBO werk en denkniveau 

Applicatie vakcursussen 

Ervaring 3 tot 5 jaren 

ARBO en Milieu: Instrueert, IIcht voor en onderricht over VGW 

Zelfstandlgheid: 

Contact: Diepgaand in- en extem contact op versch. niveau 

Leidinggeven: Stuurt functioneel aan 

Speciale vaardigheidseisen: (uitvoerende) oplettendheid 

Hoofdgroep: Op grond van het werk- en denkniveau wordt de functie ingedeeld in Hoofdgroep 3 

Salarisschaal: I 

Versienummer: 

Datum: 18 november 2004 



-J.6- 50351949-KPsrrPE 04-1075a 

FUNCTIEPROFIEL 

Functienaam: --
Familie: Teehniek 

Doel van de funetie: 

Hoofdtaken: 

Functie-eisen: opleiding MTS 

applicatie vakeursussen . 
ervaring 3 tot 5 jaren 

ARBO en Milieu: Naleven ARBOwet en voorsehriften tav VGWM 

Zelfstandigheid: 

Contact: Informatie overdracht op uitvoerend niveau 

Leidinggeven: Stuurt funetioneel aan 

Speciale vaardlgheidseisen: (ultvoerende) oplettendheid 

Hoofdgroep: Op grond van het werk- en denkniveau wordt de funetie ingedeeld in Hoofdgroep 3 

Salarisschaal: H 

Versienummer: 

Datum: 18 november 2004 



50351949-KPSfTPE 04-1075a 

--
FUNCTIEPROFIEL 

-
Functienaam: 

Familie: Techniek 
_. 

Doel van de functie: 

Hoofdtaken: 

Functie-eisen: opleiding HTS 

applicatie vakcursussen 

ervaring 3 tot 5 jaren 

ARBO en Milieu: Naleven ARBOwet en voorschriften tav VGWM 

Zelfstandigheid: 

Contact: Diepgaand in- en extern contact op versch. niveau 

-
Leidinggeven: Stuurt functioneel aan 

Speciale vaardigheidseisen: (uitvoerende) oplettendheid 

Hoofdgroep: Op grond van het werk- en denkniveau wordt de functie ingedeeld in Hoofdgroep 4 

Salarisschaal: J 
. - -

Versienummer: 

Datum: 18 november 2004 
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FUNCTIEPROFIEL 

Functlenaam: 

Familie: Techniek 

Doel van de functie: 

Hoofdtaken: 
-

Functie-eisen: opleiding MTS 

applicatie vakcursussen 

0 ervaring 3 tot 5 jaren 

ARBO en Milieu: Naleven ARBOwet en voorschriften tav VGWM -_. 
Zelfstandigheid: 

Contact: Diepgaand in en exteme contacten op verschillend niveau 
-

Leidinggeven: Stuurt functioneel aan. 

Speciale vaardigheidseisen: (uitvoerende) oplettendheid '. -
Hoofdgroep: Op grand van het werk- en denkniveau wordt de functie ingedeeld in Hoofdgroep 3 

Salarisschaal: H 

-

Versienummer: 

Datum: 18 november 2004 



50351949-KPSfTPE 04-1075a 

- . - -
FUNCTJEPROFJEL " 

. -
Functienaam: ,,' 

Familie: Techniek ,"'. ' 1' ,'. 

~ - _. 

Doel van de functie: , " 
, - -

Hoofdtaken: 'IS " , 

- -- .. -
Functie-eisen: opleiding MTS -," . , , , " '.l , " 

applicatie vakcursussen ' """'i.':: ~ ~ .. " -
,., 

ervaring 3 tot 5 jaren ' .. , " I 1 
-. 

ARBO en Milieu: Is verantwoordelijk voor VGWM, draagt beleid uit -: .. - , " " .! ! . ~ 

Zelfstandigheid: , ''; . .... 0\: 

Contact: Diepgaand in- en extern contact op versch. niveau 1 
~ - . -- . - . 

Leidinggeven: Stuurt functioneel aan I 
, . 

I~ r ., 
- ~ . . - . 

Speciale vaardigheidselsen: (uitvoerende) oplettendheid r.::' ". 1 . " . ', J " , - ' \ .. 

Hoofdgroep: ; J Op grond van 'hetwerk- en denkniveau wordt de functie ingedeeld in Hoofdgroep 3 . 
.. 

Salarisschaal: H ' ' ' . " 

- .. . , -

Versienummer: 

Datum: 18 november 2004 
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BIJLAGE K VERTROUWELlJKE BIJLAGEN 

Deze bijlagen zjJn aileen aanwezig bij het bevoegd gezag: 

• tarievenstructuur 

• verzekeringspolis 




