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1. IN LEIDING 

Een bedrijfsnoodplan dient gericht te zijn op het beheersen van calamiteiten en/of het be
strijden van de effecten daarvan. Er wordt daarbij uitgegaan van de volgende doelstellingen: 
1. Het beschermen van mensen, zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein en het redden 

van mensen binnen het bedrijfsterrein. 
2. Het tot een minimum beperken van de ecologische en financieel-economische schade. 

Het bedrijfsnoodplan bestaat, behalve uit een beschrijving van een aantal feiten en gegevens 
in dit hoofdstuk, uit een aantal noodprocedures. In aile gevallen maken zij de taken, vera nt
woordelijkheden en bevoegdheden duidelijk van al degenen die betrokken zijn bij het beheer
sen van een ongewone gebeurtenis. 

De volgende noodprocedures 1 zijn van toepassing op de Huisvuilcentrale in de Boekelermeer 
teAlkmaar: 
• bommelding; 
• communicatie; 
• explosie/brand; 
• man in bunker; 
~ milieu -incident; 
• ongevallen; 
• ontruiming. 

Tot de kerntaken van de bedrijfshulpverlening behoren: 
1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. 
2. Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen . 
3. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van aile personen binnen het bedrijf. 
4 . Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke brandweer en andere hulpver

leningsorganisaties. 

De totale BHV-organisatie bestaat momenteel uit 28 BHV-ers. Zie voor overzicht bijlage 1. 
De afdeling KAM verleent beleidsmatige en organisatorische ondersteuning en is daarvoor 
verantwoording schuldig aan de directeur Financien (tevens directievertegenwoordiger voor 
het KAM-managementsysteem van de NV Huisvuilcentrale N-H en als zodanig verantwoor
deJijk voor de bemensing, opleidingen, oefeningen en uitrusting van de BHV-organisatie). 
Het secretariaat van P&O verleent administratieve ondersteuning. 
Door een jaarlijks oefenprogramma van zowel in- als externe oefeningen zal de BHV
organisatie haar deskundigheid en alertheid op het vereiste niveau houden. 
Voor een overzicht van het terrein van de Huisvuilcentrale wordt verwezen naar bijlage 2. 

1 Verwante procedures zijn die van de Blusgasinstal/atie en van Bunkennanagement. 
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2. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS (INTERN) 

Inrichting 
Telefoon 
Alarmnr. 
Mobiel 
Fax 

Huisvuilcentrale, Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar 
072 - 5.411.311 
444 
06.22.42.39.75 (regelzaal, indien telefoon of elektriciteit uitvalt) 
072 - 5.411 .344 

Aigemeen directeur 
Naam W. van Lieshout 
Adres J. van Oldenbarneveltlaan 35,3818 HA Amersfoort 
Kantoor 5.411 .360 
Mobiel 06.53.75.19.25 
Thuis 033 - 46.52.528 

Manager Verbrandingsbedrijf 
Naam J.G.P. Born 
Adres Diepenbrockhof 51, 1628 SN Hoorn 
Kantoor 5.411.314 
Mobiel 06.22.46.33.67 
Thuis 0229 - 24.04.84 

Directeur Afvalinzameling, overslag en transport 
Naam E.A. Colnot 
Adres Kerkelaan 22, 1861 EB Bergen (N-H) 
Kantoor 5.411.320 
Mobiel 06.53.69.14.30 
Thuis 58.12.408 

Directeur Financien 
Naam L.H. Veldman 
Adres Aurora 33, 1716 DN Opmeer 
Kantoor 5.411.361 
Mobiel 06.29.08.24.00 
Thuis 0226 - 35.14.10 

KAM-coordinator 
Naam M. Snijdoodt 
Ad res Oostdijk 41, 1701 DC Heerhugowaard 
Kantoor 5.411 .332 
Thuis 57.44.592 
Mobiel 06.51.33.56.57 

Manager Communicatie 
Naam M. van Eerden 
Adres Boschweg 60, 1921 AR Akersloot 
Kantoor 5.411.352 
Mobiel 06.29.01.18.72 
Thuis 
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2.1 Crisisteam 
Het crisisteam bestaat uit vijf vaste leden en zo nodig ondersteunende leden. Het wordt in
geval van calamiteiten of ernstige storingen bijeengeroepen door het hoofd Procesvoering. 

Vaste leden 
• Aigemeen directeur; 
• Directeur Strategie & Markt, Verbranding; 
• Manager Verbrandingsbedrijf; 
• KAM-coordinator; 
• Manager Communicatie. 

Ondersteunende leden 
• Directeur AfvaHnzameling, overslag en transport 

(voor adres zie hierboven) 

• Hoofd Onderhoud technische installaties 
Naam N. Groen 
Adres Boterzwin 4410, 1788 WV Julianadorp 
Kantoor : 5.411.352 
Mobiel 06 5~ 15 66.62 
Thuis 0223 - 64.48.65 

• Hoofd Facilitaire dienstverlening verbranding 
Naam L. Maas 
Adres Stationsweg 94, 1702 AJ Heerhugowaard 
Kantoor: 5.411.350 
Mobiel 06.10.92.53.16 
Thuis 57.13.102 

• Hoofd Overslag & Transport 
Naam R. van Engeldorp 
Adres Jan van Gentstraat 42, 1755 PC Petten 
Kantoor : 5.411 .353 
Mobiel 06.53.14.90.12 
Thuis 0226 - 38.30.11 

• Chemisch technoloog 
Naam R. Sleijster 
Adres Stetweg 30, 1901 JE Castricum 
Kantoor: 5.411.426 
Thuis 025 - 16.56.354 
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Ingeval het crisisteam bijeen wordt geroepen, wordt een crisiscentrum ingericht Hiervoor 
komen twee locaties in aanmerking, te weten: 

Locatie: 
Telefoon: 
Fax: 

1e keuze 
C.23.08 (vergaderruimte regeJzaal) 
5.411.441 

2e keuze 
00.26 (bJauwe zaal) 
54.11.311 (intern: 9) 
5.411.344 (receptie) 

De eerste georganiseerde huJpverlening en bestrijding ingeval van een calamiteit zal vanuit 
de Huisvuilcentrale zelf moeten komen. Daarbij spelen de bedrijfshulpverlening en de afde
lingen Procesvoering, Facilitaire dienstverlening verbranding en Onderhoud technische in
stallaties een belangrijke rol. 

2.2 Storingleiders 
Dit zijn de vijf hoofden Procesvoering en hun plaatsvervangers. Een storingleider moet wor
den opgeroepen als deze het dienstdoende hoofd Procesvoering moet assisteren. Het 
dienstdoende hoofd Procesvoering is in geval van een calamiteit of een oefening ploegleider 
van de bedrijfshuJpverlening. 

Naam R. Arens (ploeg 1) 
Thuis 075 - 62.23.180 
Mobiel 06.10.55.72.21 

Naam R. Bruin (ploeg 2) 
Thuis 0226 - 38.33.15 
MobieJ 06.51.33.54.79 

Naam M. Dragt (ploeg 3) 
Thuis 56.16.480 
Mobiel 06.51.33.41.78 

Naam J. van Dok (ploeg 4) 
Thuis 0224 - 21.70.49 
Mobiel 06.51.33.34.73 

Naam R. Kemmere (ploeg 5) 
Thuis 53.40.439 
Mobiel 06.22.80.23.77 

2.3 Onderhoud Technische Installaties 
Tot de kerntaken van deze afdeling behoren: 

P. Faas 
0223 - 64.11.31 
06.51.33.23.47 

W. Sliedrecht 
0224 - 56.29.94 
06.51.33.36.31 

R. Starink 
06.14.46.20.35 
06.51.96.13.07 

R. Weerstand 
075 - 68.48.284 
06.51.33.55.57 

H. Messemaker 
51.50.665 
06.51.02.71.67 

1. Het (Iaten) verrichten van aile werktuigkundige, elektrotechnische en meet- en regeltech
nische werkzaamheden aan de installatie(delen) om deze in goede staat van onderhoud 
te houden. 

2. Het (Iaten) verhelpen van aile voorkomende storing en in de installatie, gedurende 24 uur 
per dag. 

De volgende technici van OT! kunnen storingsdienst hebben en dus worden opgeroepen om 
te assisteren bij het oplossen van storingen: 
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Storingstechnicus EMRA 
Naam H. Bakker 
Thuis 50.39.942 
Mobiel 06.22.56.70.20 

Naam O. Koolen 
Thuis 0226 - 41 .17.56 
Mobiel 06.22.55.87.96 

Naam A. Tijmstra 
Thuis 0229 - 54.38.02 
Mobiel 06.51 .88.51 .26 

Naam o. Tromp 
Thuis 51 .20.391 
Mobiel 06.51 .88.51.25 

Naam C. Roozen 
Thuis 53.32.638 
Mobiel 06.51.88.51.28 

Storingstechnicus WTB 
Naam A. Keijzer 
Thuis 0222 - 31.40.02 
Mobiel 06.51.24.45.88 

Naam 
Thuis 
Mobiel 

Naam 
Thuis 
Mobiel 

R. Ruiter 
53.34.419 
06.51 .33.83.96 

F. Boon 
0222 - 31 .86.50 
06.51 .33.83.75 

Technicus Procesbesturingssysteem 
Naam H.Oeken 
Thuis 57.18.415 
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3. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS (EXTERN) 

Politie 
Adres 
Telefoon 

Srandweer 
Adres 
Telefoon 
Fax 
Alarmeren 
Slokkeren/testen 

Gasunie 
Telefoon 

Alkmaar 
Mallegatsplein 2 
5.18.18.18 (meldkamer 5.12.22.22) (alarm: 112) 

Alkmaar (tevens Regionale Srandweer Kennemerland) 
Hertog Aalbrechtweg 36, 1823 DL Alkmaar 
5.67.87.00 (alarm: 112) 
5.67.87.77 
5.64.44.44 (ook voor afmelden!) 
5.64.63.64 (aansluitnummer HVC: 1318) 

Centrale Commandopost (Groningen) 
050 - 521.1500 (dag en nacht) 
Gasontvangststation Huisvuilcentrale: W-483 

Explosieven Opruimingscommando 
Adres Gutenbergweg 10, 4104 SA Culemborg 
Telefoon 0345 - 54.33.00 

GGD 
Adres 
Telefoon 

Ziekenhuis 
Adres 
Telefoon 

Surveillance 
Telefoon 
HVC-code 

VROM 
Telefoon 

Provincie 
Adres 
Telefoon 
Fax 

Arbeidsinspectie 
Adres 
Telefoon 
Fax 

Hoogheemraadschap : 
Adres 
Telefoon 
Fax 

30 november 2004 

Noord-Kennemerland 
Hertog Aalbrechtweg 5 
5.662.662 

Medisch Centrum Alkmaar 
Wilhelminalaan 12 
5.48.44.44 

PSI Seveiliging bv. 
06.20.42.14.80 
CAZ-518 

Alarm incidentennummer 
070 - 383.24.25 (dag en nacht) 

Milieuklachtenlijn Provincie Noord-Holland 
Houtplein 33, 2012 DE Haarlem 
0800 - 65.86.734 (dag en nacht) 
023 - 514.38.30 

Regio Noordwest (dhr. H. de Jong) 
Radarweg 60, 1043 NT Amsterdam 
020 - 5.812.612 
020 - 68.64.703 

(alarm: 112) 

(alarm: 112) 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Gorslaan 60, Postbus 850, 1440 AW Purmerend 
0800 - 1430 (dag en nacht); algemeen: 0299 - 66.30.00 
0299 - 66.33.34 
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Inspectie Milieuhygiene : 
Adres 
Telefoon 
Fax 

Makelaar assuradeur : 
Adres 
Telefoon 
Fax 
Contactpersonen 

JO november 2004 

Regio Noord-West 
Kennemerplein 6-8, Postbus 1182, 2001 BO Haarlem 
023 - 515.44.00 
023 - 515.44.44 

Sedgwick BV 
Postbus 465, 1000 AL Amsterdam 
020 - 54.17.300 
020 - 66.13.746 
Dhr. W.F. Beunder I H.M. van Dijk 
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4. VOORZIENINGEN 

De eisen genoemd in NEN-6081 (Brandveiligheid van gebouwen; functionele uitgangspun
ten) zijn, voor zover het bedrijfsproces dit toelaat, gerealiseerd. 
De binnen de Huisvuilcentrale getroffen brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen zijn 
onder te verdelen in: 
1. brandpreventieve voorzieningen; 
2. branddetectie en -melding; 
3. brandbestrijdingsvoorzieningen. 

4.1 Brandpreventie 
• In aile gebouwen is waar mogelijk een bouwkundige compartimentering aangebracht. 
• In het procesgebouw zijn de trappenhuizen als vluchtwegen op centrale plaatsen gesitu

eerd. 
• In het kantoorgebouw bevinden de trappenhuizen zich aan de kopse kanten. 
• De trappenhuizen in het procesgebouw zijn voorzien van brandventilatie en hebben een 

brandwerendheid van 60 minuten, in het kantoorgebouw van 30 minuten. 
• Aile trappenhuizen hebben een directe uitgang naar buiten. 
• Aile branddeuren zijn voorzien van deurdrangers of kleefmagneten. 
• Explosie-/brandgevaarlijke ruimtes zijn omgeven door brandscheidende constructies van 

minimaal 60 minuten. 
• Op brand-/explosiegevaarlijke plaatsen in het procesgebouw geldt een rookverbod. 
• Sinds medio 2002 bezit de Huisvuilcentrale de benodigde gebruiksvergunningen voor het 

kantoor en het procesgebouw. Deze worden (in naam van de gemeente Alkmaar) afge
geven en gecontroleerd door de brandweer. 

4.2 Branddetectie en -melding 
In aile gebouwen is een brandmeldinstallatie aangebracht, uitgevoerd als een gedeeltelijke 
bewaking, waarbij handmelders zijn geplaatst in gemeenschappelijke gebieden of grote 
ruimtes en automatische brandmelders in ruimtes met explosiegevaar, verhoogd brandge
vaar of verhoogd bedrijtsrisico. 
De installatie bestaat uit een Local Areal Network (LAN) met vier brandmeldcentrales en een 
Afstandbedienings- en informatiesysteem (ABIS). De meldcentrales zijn voorzien van een 
eigen noodstroomvoorziening. 
Elke brandmelding wordt visueel en akoestisch gesignaleerd in de regelzaal. De brand meld
installatie verzorgt niet aileen de alarmering, maar meldt zo nodig automatisch door naar de 
brandweer. Bovendien stuurt het systeem diverse koppelingen naar o.a. brandblusinstalla
ties, toegangshekken en liften. 
Het systeem is zo geprogrammeerd dat op het moment van brandalarm van een automati
sche melder eerst een verkenningstijd ingaat van 1 minuut. Indien dit alarm niet binnen de
ze minuut wordt geaccepteerd, wordt het doorgezet naar de brandweer. Wordt het alarm wei 
geaccepteerd, dan gaat de vertragingstijd in tot maximaal 8 minuten na afgaan van het 
alarm. Wordt het alarm niet gereset binnen deze tijd, dan wordt het automatisch doorgezet 
naar de brandweer. Indien het noodzakelijk is het alarm eerder door te zetten naar de 
brandweer, dient een handmelder ('t lietst in de buurt van de vuurhaard) te worden geacti
veerd. 
Op de meldkamer van de brandweer zijn wat betreft de Huisvuilcentrale vier signalen te on
derscheiden: 
1. automatische melding kantoor; 
2. automatische melding overige gebouwen; 
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3. hand melding kantoor; 
4. handmelding overige gebouwen. 

Wat betreft 2. en 4. geeft het hoofdbrandpaneel op de weegbrug de brandweer meer infor
matie over de locatie van de brandmelding. 
De monitoren van het centrale tv-circuit, in de regelzaal, en de periodieke rondgangen van 
de operators kunnen via persoonlijke waarneming ook nog een rol spelen bij de branddetec
tie. 

4.3 Brandbestrijding 
De brandweer is in het bezit van een zgn. ubeperkt" aanvalsplan (203-exemplaar) voor de 
Huisvuilcentrale (zie bijlage 3). Voor het "uitgebreid" aanvalsplan (202-exemplaar) is het 
wachten op de introductie bij de brandweer van een CAD-systeem om de geschikte tekenin
gen te kunnen genereren. De brandweer is ook in het bezit van een schriftelijke risicoanaly
se van de rookgasreiniging bij de Huisvuilcentrale (januari 1996). 

Centrale blusvoorziening 
De centrale blusvoorziening bestaat uit een betonnen waterreservoir en twee brandblus
pompen. De pompen verzorgen de gewenste druk en opbrengst in het terreinleidingnet en 
de aansluitingen naar de gebouwen. De suppletieleidingen verzorgen ne watertoevoer vanL!!t 
het Noord-Hollands kanaal en zijn voorzien van grofvuilfilters en een automatische niveaure
geling met signalering. 

Droge brandblusleidingen 
In de hoofdtrappenhuizen zijn droge brandblusleidingen (stijgleidingen) aanwezig, met op elk 
niveau een Storz-aansluiting (model CC, ND 2W', nokafstand 81 mm) voorzien van schroef
deksel. 
In de loshal zijn twee droge brandblusleidingen aanwezig. Deze zijn op niveau 0.0 voorzien 
van ND80-aansluitingen (model 3, ND 3", nokafstand 81 mm). 

Terreinbrandblussyteem 
Er zijn bovengrondse hydranten aangebracht rond de gebouwen, maximaal 40 m. van de in
gangen. Ze worden gevoed door de brandbluspompen via een PVC-ringleiding. In de hy
drantenleiding zitten afsluiters. 

Sprinklerinstallatie en brandblusmonitoren 
In ruimtes met een verhoogd brandrisico en waar van buitenaf moeilijk bij te komen is (b.v. 
de bunker, verkleiningsbunker en rotorschaarruimte), is een blussysteem aangebracht. Er 
zijn zes brandblusmonitoren en een sprinklersysteem aangebracht in de bunker, welke wor
den bediend vanuit de kraancabine. In de verkleiningsbunker is een vergelijkbaar systeem 
aanwezig . De rotorschaarruimte is voorzien van een handmatig in te schakelen sprinklernet. 

Kleine blusmiddelen 
Op vele plaatsen binnen het bedrijf zijn slanghaspels (20 m. en 30 m. lang) en handblustoe
stellen (poeder, schuim of koolzuur) opgehangen. De haspels zijn aangesloten op het water
leidingnet of het blusleidingnet. 
Op de 6-m vloer bij de ovens staat in de buurt van elk (4) hydraukiekstation een bluskar met 
50 L schuimmiddel. 
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Automatische blusgasinstallatie 
In een aantal kritische ruimtes en kasten in het proces- en turbinegebouw is een automati
sche blusgasinstallatie aangebracht. De toegepaste gassen zijn kooldioxide en argon. Van
wege de risico's die aan deze gassen verbonden zijn is een aparte procedure hiervoor ge
schreven. 

Voor een totaal overzicht van aile voorzieningen wordt verwezen naar de diverse matrix
overzichten Brandveiligheidsvoorzieningen (210.4.8001 tim 4). 
Aile bovengenoemde installaties en middelen worden jaarlijks gecontroleerd en ge"inspec
teerd. 

4.4 BHV-middelen 
In het procesgebouw is - naast het laboratorium gelegen - een goed geoutilleerde EHBO
kamer (tel. 427) aanwezig, met o.a. EHBO-middelen en een brancard (type Raam de Mooy) 
en deken. 
In of nabij de volgende ruimtes is een (grote, oranje) EHBO-koffer1 aanwezig: 

1. Receptie 7. Turbinewacht 
2. Weegbrug 8. Kantoor loshal 
3. Laboratorium 9. Werkplaats WTB 
4. EHBO-kamer 10. Werkplaats EMRA 
5. HPV-kantoor 11 . Big Bag installatie 
6. Kantoor magazijn 12. SOI-gebouw (2 x) 

In de regelzaal zijn een kuipbrancard (+ bijbehorende hulpmiddelen), een schepbrancard en 
een megafoon (+ sirene) aanwezig. Tevens zijn hier twee complete persluchttoestellen (+ 
reserveflessen) en hittewerende pakken aanwezig. 
In de loshal is een verplaatsbare aluminium trapconstructie aanwezig om vanuit de loshal via 
een stortopening af te dalen in de bunker. 
Op het bordes tussen vultrechter 2 en 3 is een reddingskooi (draagvermogen 1.250 kg) 
aanwezig om met behulp van de tier op de kraan at te dalen in de bunker. 
Voor oefeningen kan de BHV-organisatie nog gebruik maken van een "sprekende" oefen
pop, ensceneringvloeistof en een vuurbak (met gasfles) . 

1 De koffers worden maandelijks ge"inspecteerd en zo nodig bijgevuld. 
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Bijlage 1 Overzicht BHV-ers 

Nr. Bedrijfshulpverlener Perslucht Functie Afdeling Telefoon 

1. Arens, Rene HPV Procesvoering, ploeg 1 442 

2_ Faas, Peter Hoofdoperator Procesvoering, ploeg 1 442 

3. Tijmstra, Rene Hoofdoperator Procesvoering, ploeg 1 442 

4. Rietbroek, Koos X Operator Procesvoering, ploeg 1 438 

5_ Bruin, Ruud HPV Procesvoering, ploeg 2 442 

6_ Sliedrecht, Willem Hoofdoperator Procesvoering, ploeg 2 442 

7_ Jong de, Rien Operator Procesvoering, ploeg 2 438 

8_ Baten, Marcel X Operator Procesvoering, ploeg 2 438 

9. Dragt, Martin HPV Procesvoering, ploeg 3 442 

10_ Starink, Ronald Hoofdoperator Procesvoering, ploeg 3 442 

11 . Guichelaar, Hans X Operator Procesvoering, ploeg 3 438 

1~_ Vos, Jochem X Operator Procesvoering, ploeg 3 438 

13_ Dok van, Jan HPV Procesvoering, ploeg 4 442 

14_ Weerstand, Ron Hoofdoperator Procesvoering, ploeg 4 442 

15_ Hofland, Robert X Operator Procesvoering, ploeg 4 438 

16. Schoo, Anton X Operator Procesvoering, ploeg 4 438 

17_ Waard van, Arnaud Operator Procesvoering, ploeg 4 355 

18_ Kemmere, Robert HPV Procesvoering, ploeg 5 442 

19_ Messemaker, Henk Hoofdoperator Procesvoering, ploeg 5 438 

20_ Brans, Jeroen X Operator Procesvoering, ploeg 5 438 

21 . Sluijs van der Johan X Operator Procesvoering, ploeg 5 438 

22_ Stern, Rob Medewerker Acceptatie, loshal 414 

23_ Dekker, John Medewerker Acceptatie, loshal 414 

24_ Scheijen van, Ron Medewerker Acceptatie, los hal 414 

25. van Have, Joop senior HPV Verbranding 306 

26_ Visser, Kees senior HPV Verbranding 349 

27. Plass, Ruud facilitaire zaken Financien 302 

28. Jong de, Dick Medewerker Procesbeheer & Analyse 358 
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InllOlldsopgave 

:-.l \( H.:! j ~ '.' \ ! I tiS') I .", \ f' j-I II " J,' i~ 1,\ c. :." ,I ~ 

Advics cn 111cdcdclingcn van de Raad van C01nmissarisscn 
aan de Algcll1cne Vergadering van Aandeelhouders 

AI,Gl1Ml1r:N 

De Rail'\ van Cnmmiss<lrissen (RvC) heeft tot Laak 
toczicht U~ houclrn op en aclvics tc gcvcm over heL 
bclt.:dd Van de ciiTC!clic en ap de algcmenc g'lng 
van zakcn. Hij h~lnd(,·lt c.l~I:l1"bij in het bdang van 
ele v(!nnoolsch~lp. Vaol' be1~mgr~jk(! bE:!stuursbc

sJi!)sinAcll is gocdkcuril,g vall de RvC wreisL. 

Dc Rve hccfl onder zijn vcr,llltw(1ordcli,ikhci(l 

bcp;li\ldt: taken l.ol;gcw£"7.:cn ,"tan tWL~~~ c.:c.lmmi!>sir.!;: 

de (lU(lit('ornmissif' en (.Ie remllTlefllticrcmunissic. 

ne illstelling V"Hl 'k<'.!.:' ('ommissil2:f; v(mel meek 
plil~llS 01' b;~!\j~ V;ln dr i'\<lnut'vcJitlgr..'Tl van (k 

crl111mi:-:sir' T~liak!'hl;H, nl'7.l~ ("nl11mi~!'-iie hrc.'ft 
ch'c('mbl'j' lOa] ("'t'l1 gll(lrag':i("f.lt1C' J~r.pllblin'(~rd 

yom rl'll vprlwtpring V;:ll1l~l'n tl'(lnspal'<Int nmkr· 
nt'llljng~lwsnl1,11' hij hc"t1l'sl'tc"notl'l'l"dl'ln:dl'Uvrn. 

Wij ]1(Ibh(l11 111('t de: clirC'C'tiC' de C'ode dO('Jl'gcno-
111('11 en hebb~~n va.~rgcsr~~!d VOM 'N('IJI.'"C ('lemen
tC'11 I-n('pr1.~sing wC'l1l'r.li.ik i:;; . ln cen bi.iJ~g(' b\; ciit 
h~~lkht gC'vf"n wij pr.n toc'lkhting op dr jmplc~ 

mcntnrie Vl1n de code billncn de torpcl'tltc 
gov~rmIl1c.:c stl'ucruurvan de NVHllisvuil
conl,,,lc 1\·11 (HVCi. 

VERGADl1RIN(;EN VAN DE 

RAAD VAN COMMISSARISSEN 

De RvC k\V<Ull in de loop Vitn 2004 zeven mOl.\! bij
Cl.'Il,lJi.larn'Hlst wcn:.l in g~li:1111Cnlijl<c V{!]'g'ldf:Tin
~cn mel de aandrclhollClcr.s de stri.Hc:.~ic van de 

vennoot!icll.<lp J,\J1 ck orc\c gcstclcl, De dil'cctic W<l~ 
bij dez~ \.'erg.\c\et'ing-en rl.mwf7.ig. De RvC veJ'g"1-
c1erdc:. zondr:r de e.iil eel ie over de ~clectjc el1 a.:\n

stl"iling' Villi l'en l1ictl\Vl' ajgl'l1Ic(~11 c.lirCClc.'ll!' pel' 1 

11laarl :'lO05, N;lilst dc gcpl~\Iltlc vc."J'g.ldcring-cln had 
dc,' V(JOl'zillCl' Vim dt' RvC gCllulc"ndc l1ct jililr Jr.:g-l'l· 

Jll~~li)! mntHcllllct dc t'llgCll1Ct'll dircc:tc'lIl'. 

,lr'i'RFIlHN V.AN Ill' HEFR NIEUWFNDI,IK 

:1 1\ ,\ J.GI'.M HN Jl IR I:CTElIR PER 

1 ;Vl:\ART 2.00;5. 

])1\ 11l'('I' il'. C; r.. Ni(:l1Wl'l1di.ll( is p('[' 1 l11<J rll't 2[)05 

;:rf!~'l'rll.'dl'n (II!:: illg(.'lnl~(~n rJ i l'l.'ctt'U I' I Tij III rJill(t 

gch)'uik Vrtl1 dr l11f1~C'1iikh('id vl~l-vr(u.~gd llil1~' 
lrr\lrll , 

DC' 11l~l~J' J'\ir.llwrnclijk \;,'il5 rCNis 111 de' j;r rC' 11 

t;lch~ig llilUW hrtl'okkrll hij d~ plill1VOl'mtng 
l'nlld hl.!\ arvi.llbchcCl' iI, nool'dclijk NOl1rd

Hull.mel A\.Ii uiti'lllclscl hic:1Y'-an is in 1991 r-Ne: 
opgcricllt, W01'.1rhij de heel' Nicl.1wcndijk wcrd 
<litl1gesLeld ills ulgemeen dil'ecte1Jr~ Sinds de 

npricbting h. HVC onder zijn leiding uitgegroeid 
tot c.cn dynami!ich bcdrijf daL op brec.le schaal 
i.\clid' is billnen hct afvalbehcer in Naord
Holland ~11 ¥kvol:md. \Vij spreken mcde v~\l1~lf 
c,l(!zc pkk un:le b~i:wml{1re dclnk en waal'dering 

cla.1I\'(IOr uil. 

Ter vClvuljing van de Vac:at\lr~ hebbcn w~j Cl~n 
I'Jpt'ubi:lrl' sollicitaticpmct'uul'e gevolgd N" •. \ ('C.'J) 

uitgcbt'~id sel~ctit'pro('[:.'s hl'bbcIl wij til: hCl'r ir. 
W.C.IJ. val'!. Lit:slwut MBA bCJluc.'md tot i:~lgcmt.!c"Ll 
diJ'E'c"IE'\lr pCI' 1 l11i.iarl 2005. 

OVERI.F.C; MHI' IlR /I·II'IlHIHOLTlJRRI 

OVER 1!.I.iN NIEI.JW STRATEGISCH PI,IN 

Tn j\.1ll! 2004 bl'.'bhl~n wij 1111 llitvot'(ig CJv('r1c.'g llH'"L. 
de ~<lndl~(.'llmu(lc.'l's (~l~n nil:uw stratl.'gil'ch plan 
\!astgl~stl.'ld, Dit lIv(;! rh:'g h~d zijn rml'Spl ong in c'k 

r.randcclholldcrsvcrgactC'ring-van oktobc1' 2002. 

waar uitvoerig We-ra ~tilgestaan bij een aant~l 
br.l,angrijkC' f.11 ingrijpendc.' bc:;;Ii.~slng('n van liVe, 
7.o;'l1s dlO! bouw Vall de ,,1C"rdr. lijll en de oprichting 
V;Ul FI~vocC)nf.ct en McerWarmte. EnkcJe rl.ilndr.el
hcmdcrs gaven rum lJE~hocft~ tc hebbcn aan cen 
nadCl'C bC7.inning op 1hcTI1il'S ah; de posilk van 
de ~l,mdeelhmtder in relatie tal gemeentelijke 

tal<en en de vonr- en nCldelen van hel 3<lndeeJ
houderschap van HVe, 

V~111W~gc het fund1l111cntcl(! kur.lkter \'~m c.l(!Z~ 
vragcn hcbbcn wi,j in ccn startnot£l cen bc~chou

wing gegl!vcn ovC!r cen a~mlal rc!cvanlc 11111al
sc.:ll.lppelijke ol1twikkelin,!!;en en over c.le rin,lJ1-
di!lc en jl.ll iclischc'! pr):)itic Vall d(1 <1aT1c.1eclhml

del'S van TJVe. Oo\{ hcbhc-n w~j d'1<lfln t:.'Tlkt'lt' 

,l,cl"llarit"s gcscllel.!'t die l~1tcn zicn welke kl'llzeS 
lllogt'l~jk t:i,in lJij ell' o!llwikk(:ling v.tll de gew(:.'n
sic bCll'Okl<cnlu:,i{i Y.m dc d2.TH1cclho\ldcrs bioi 
!'NC~ Na ('t'n lnit~lHicVl~ ,ji<'lluog kon il1j11Tlt 2.(]04 

op lJr1si~ V,Hl bt'(>\~(l clr,l,lg"l;~k dt' ri11l1[wtr1 HIMI:" 
gis~-h 1'1;;'11 wO/('](-n V~!;tgp~t.('lr1. lvTr.t rlit P];.111 7.1,in 
de mi~:;ic:- en ("nt1,..,ikl{rlingsk,lc,kr:; Viln HVC 

npnil'11w gC'flt'finit't'n1 '.'1l h('bbt'll ,,~'ij l1<1lit'n: 
~'tsrrJlll'n g'l'tn<lflkt nwr lil' br.'sluln·llrming 
nml1 r:nlIH~l~l1g-rijk{' inv(\~tl' riTlg"(ITl. lk\<Lngl' i.ikL~ 

C'kmenrr.n in h('t pl,1.r1 7.ijn vnnJ't.;; her hL"ldct tot 
;Ithnuw V,1I1 rlr' nn<Lncir.k g<:1r;)l1tsrrlling. ("t'n 

Opc.'11 C'oTI1munici1ric ~n <landtlchtvonr rl1 onr' 
'wikkcling van innovatic tC7.ilDlCll l11r't dr. aan
d~~lh(}lldC!l's Her plan he~ft een loop!i,td van vijf 

jaar. Tnmiddels Wflrdl aan de uilvoeringvan hel 
pl;m volrrp .1.mclacllL gegeven 



SAMUNSTliLLlNG VAN UE 

RAAD VAt{ COMMISSARIS.lUN 

Dt.! Rve bcst'l~!t uil l1C!gen l~dl.!n. Hr i~ op diL 

mOlll.Cnt ern v"calurC! V~if h.:dl!n zijn bcnocmd 
door ""ndcclhoudcrs 1\. de overigc lcden. W~lar
ondel ll~ \rOOrlittl.'f, door de RvC f.elf. Dr)oI' eell 

;,anpa~sillg v~m elc slrllctlnlrrcg(~ling is dc wijzc 

wa.lrc.lp t.:OTnluisSill'issc:n in Stl \lcluurvCil1100t· 

schappcn worden bcnocmd per) oktober it. 
gl:wljzigd 

De Rye .<i lJ'eefl l1il'.l]' cell g(,P.-lst kl'nJli~-l~n (lrV,l

ring5nh:r.~1I, w,ll!: d,lt V()nr t:0,n bl'c1rijf als 1 rve 
WCTlsl'lijk won1t gC';~cllt. Ten hl·hnl'\'C.~ vall dc.' 
b('nr.H~ming v;:tn zijn 1('("\('11 I1l'l'fr dc' RvC ("C,' 11 

pJ'(1fl('l~ch<.~ts vaH~i(~Stl'JcJ . 

T.C'den V<'I1l de Rve worden bCI'Ot~mc1 VOOT CC'11 

termijn van vier jil']f en 7.ijn eC'I1Jn<1aj \'001' een 
voHe [crmijn van viC'r jaar hcrl1co(J('mbaar. 

REMIJKERA'J lECClMMISSlE 

Dc rCITIuocriltiec(lmmissic ad\'iseert de Rve m'CT 

het tc vtllgen bCl',oldigingsbc1cid ten aan~icn van 
de algcmeen direc.:teur d.1L lel' V<lslSlelling wO!'dt 
vo()rgelegd Jan de algemene vergadering v<m 

ilandcclhou£lcrs. Dc RvC VDert £lil bclc::id via. de 

reml.1ncr'lllecommissie uiL en stelL op basis V<l11 
dit be lcid de bezoldiging van de a!gcmcen 
directctlr VilSt. 

De Temuneratiecummissie besl.,at momenleel 
uittwc.'c kclcTl; de hccrVcrberk fV(Jorzitlcr) tn 

rncvrouw Vos, Tn 20t14 kWcHll de rCJT1uJ1r.'l"O'Itic· 
clll"l1mi;;!lic driem,),~11 blje'cn, 

AlJDlTCOMMISSIF. 

Dr ;mdilwl1lmis~i(' a!1!1i-:;le(,l·t rk RvC bij speciIti.:· 
kt' tllezici1rhnlldentil.' r.\ken, nCll' tilken b(~tJ' (.'ftpn 

hQr ro(:7.icht np dl~ jl,istlwid vitn d(~ fiJl.anci('1r: 

vC'!'C;;]rtgll'gg;ng, 11cr fin.anr.i(>le l'''pportagl'proCC.'s, 
lwT. intt'J'1w en l~XTC:l ne Clll1tr1.1lcprncC.'s t'1l11{'t 1';.c;:j. 

rol'Jt.'hct!r. dt~ k-walitl'it V.\I1 til' inteL'lle en t'X!(.'l'ne 
;tcentln lMH, en hun 071an1JnkC'lijkhrid C'11 
funel ionf"rC'n, ~ r~VE'n.'i gilat het daarbij nm 
roc:zic'h i np de Ilolleving door dp. nndt~rn('mi11g 
\'iln wrt' C'n rrg~lgcvillg en V;\11 dC' alg<'lllrnc 

ged r<J.g~cndc. 

Dc .lUdilc.:ommissic is ingeslcld in scplcmbcl' 
2004 Zij hvam lol nu toe tweemaal hijeen en 
TappoTleerde hi:l<lr bevincJingen .\.In de VOllrlllige 

RvC In oYcfcenstemming mel hJ..u' laak heen (Ic 

~1l1dilc.:ommissic de j,'Jn:ijfcr!l indusicr nicl·fin'l11-
dele infol'm~ltil:' Dvel' 2004 gctonlrolccJ"(J. Tijdt.:n~ 
h<l~ll' besprckingL'n beoordcclc.ll:' ,Ie audi!l.:ul11J11is· 

sic de in ieT ne Jislco' ell conlf(lJc~)'slclllcn, 

De alldiL<:olllmi.)sie In::eft tCvtllS ovcI'leg g-c.:vncrc.l 
uver eli.: VCI kJilring' V,lt'l c.k C'xlern" <l(.'(.uun(;mt 

I1ll.:t bdrt'kkillg tot dc jaanckclli llg, t'll lit, Rve 

gL'advisl.'l,:I'Li lHlllH:llL l,,!t rtd .... ir.:s .1<111 lIl' a,wdr.:l']
hOllde!'!!. 

D(~ ,1U(lirCt)l\1n"\i~~i(' hesr'lat mOJT\t~lltl'l'J llit drit" 
kdr.n: el(~ hC'/'r'n J·l~.,n~tril (voo1'zirrC'l'j, Rimw,,,lijk 
rn Kliftl~!1, 

J ,\ ARR~KF.NIN(; l 00 4 

Dc jC1ol'TC'kcning var, live ovrl'Z004, clil~ dOOI" 
het bCSrllt1r i~ o pg('ma<1kt, h~bbcn wij 1,1t(,1l can ' 
trolcrcll tlO')f de oniltl1;mkelijkr. l'C'gistC'r;'l('("otJl1-

tants J)"lnittl' ArcouI1tallts BV,1fun vC' f"kl aring is 
CJpgl~n("HnC'!n op dl' 1;I.,t.Hl~ prlgini"l van de jil;'lrrr
kcnil1g W~j hebtJcn de j<li.lrl'ckr.:ning gur.:dg(.!· 
keurd en aile com1l1 iSS~lrisscn. samen mel de 
<\lp;emeen direc:tcur, hebbcn dN',e Cl[1c.\ertekencl. 

Dc. win~t· cn \'erlicsTckcning sll1it met (lcn pnsitie[ 

rcsult..lat van t. j 4"6.000.· Wij slclIen u voor: 
, I-let Tcsu!laal lo~ lc vDe,gen aan (k~ ,dgcl11cnc 

l\~SCrVC c.Ii~ hicrmcc tC.1Ci1CClllt lot 
€ 47.639 .000.-; 

• De ja,1l' fekening V,ISl te ~lel1cn: 

• De diJ eClie tlec!targl' le veril!lH!n \'(l(ll' IH!l 

gc.'vo('rc.k bclll'f.'r: 

• Dc r,lad V~\n c.'oJ11In is~ari sst'1l ckt'i1;ug(' tc 
vl..'rlClll:11 V{)or het gchuutkTl toclit:ilt, 

2.1 111~1"1 r :.w05 

Dr' R~.ati V,lll C011lI11i~~ar"i.c;st~n: 

PI'Ut: th s. A V(! I'hl~ I 'k RA, .... U\JI'7.Htl'l' 

dr.~, S H, ninnrl1c1ijk 
J.\V, I T.'r1 mil ra 
ir. F.G. van I rnt~ k 
il'. (; Kliff(,l1 

S, Veiling:!. 

E.J, Vos--Bntndic.:s 
il', J;Jl J\ Winkclman 

1 j ~', I, 1 t .. ... . 1 i. \ I 'I I \ 1/', I 

Corporate governance 

/\igclllccn 
D,,' Code f;tb"bbl"l is prim ... iT' gC'TKhl 01' bcun

gc notcN'\C bcdrijvcn. Dc l:odc vclt.lndcrstrlt ren 

l.ll,.!.!e ler11lijn sa1l1c11\ ... ·(,!lklng~vt.:l'b.m£l \'<..111 diver· 

~~ bij d~ v(,!llnoulsch.,p belrukkcn p.ll'li,icn. 

H l ~l be~l\lll r (oak: "dirccLie" or ",\Igcmccn direc· 
le.n") t!Jl c.le R.liUJ V.l!1 C(llllJT1i.o;s~lrisSel1 (RvC) ht:b
bC.ll c~n inLc,l;!lalc veI;nllw(lonlelijkllcid vnor de 

;'Ir ,veging Vi111 de.' lx'l.mj.('t.'1l V~llI bUVCllg'Cll0cmclr: 

pi rlijcn, door~.lJIlS ~(!riclll op tic COlllillU"itcil 
YoU' de Vl'llIlOtIt.H:h,IP . 

Goed llTldcr T1emel ,o.;chtlp ("['fTcc.-lkf' nh~llage

Ill:-nl U
). wa,lt'onder in\C'):!t'J' r/1 1!"Ulsp.a1'3nl h,1I\' 

e1! 1{~I1, ,11~11lNlr.' glwd tcw7.irhr (-C'ff('cf.i('frrn'· 
7,il"M") hir'fOp, 7.iin r's!\('jH;i·.\h~ yoorW~Uckll vool' 

het st{"lk'n WIll wrtrouWC'Jl il' de' c.li,'(.'ctit' ell 1wt 

tn,'7,jrhr dn(lr de bl' l;JllglU'bhelldl'l1 . Dir 7.i,i1l 'll' 

t\\l'C :;ti.~lll1pilal't'n wjial'op !~oet1l' cllrpur;1tc 

)!'Cl~'(,n1r111rC' nl~t C'11 waal'oj) dr cnclc lOI-:>'1.ier. 

fIve nncJC'l"!'trC'rpr her bC'lang V<Ion opcnhC'id ('11 

Ir; nspill·;mri". 7.Or\ls brpll'ir door de commi~sil~ 

en V('fan kcrd in de t:ndr., HVC: pa~t dilrlrnm de 

nail!' ha(lr rnening vorn' HVC l'clc\,al1!C bcp<1Jin· 

p:c 1 van de Nct1erland~c cnrpnfaL(, governance 
coole- Il')e ofz<li clezc oIl kOl' te lermijn loepol.'iSen, 

OJ: cnkclc lJ11c1crdelcJ1 is de code nicl van lacp.l!>· 

sit' g omcl<lt deze spccifick toczicn op cell 7.ogc· 
n;:nl11£lc one'lie!' bl'~t\"\.1rs~lnlClu\.1r el1 op be'Llts' 
J:n:llUlccrdc uIlucrncmingcl1. 

De C()rpor.l(e gov(,In.lnct! code hij HVe heen 7.1.1n 
wl~:;l'sl<\g g ~\'oJj(lcl1 ill rmdcT' mceT- (.It: r'cglcm~ll' 

1'r.:1 VCH.lr de dlrt'rlic, dc.' RvC. de O'I"lldilc0111l1lis~ic 

en dc.' rcmuHcrat1l.:L'{1Jllmis31c. 

ller \;e.'ll1Ur 
lTVC \.~ ~'l'l1 11"1(11111ul,C V("1I100tscll;lP 11;{<11' 

Nt' , 1ro1'\;~nds h'chr. TIN lH'~tll\1r ('" rOl'7,irhr 7.ijn 
gl ~ l l(l,r;('(''Tci op ,It~ ~rnlrtllunq;t:ling-~ nl' \'l'llllrHH· 
sC'l,A)l \OWll'C.lr hc:stuul'd r,'Orl1' dr' clirl'.'rrir:. T()('zicht 
villclr pla,'I~ donI' lit, l~vr:. dil.' ollidlH11lkL')ijlc. v~n 

de Jin'rtll~ fUl\('tiUI1L· ~' It . HI' is L't~n l't'nhlltlfltij!(" 
dj!'~C!ir, ill' ;llgC'n1CCT1 di rrl'lrur, die' vCI"ilntwnor· 
<iC'1 Uk i~ Vr)M hel br<;t 111,1' v;~n tiC' lmnC'l·l1t'ming. 

1)l~ direclir, lcgt (Ie- \·i.~iC' lm dl~ rlil.1r\!ir .... nnrtkn· 

l1wnde mio;!'ic L'1l dt1d~lt"1ling(,ll V.lI1 dr Ond CTlh.'· 
millg vom rtilT1 Rve dir dC'7.C' v.1st~I(' 1 tin Dycrlrg 

me' de i.llgcmcl1c .... cl'gadol'ing \'1111 <lolndccl hou· 
dCI'; Dc c.1i rctlic is vCTanlwomdcli jk \"001' dc u ii· 
vllering hier\'i\n, Dc !o'ecr'elJ.,'ls "an de \'el1noeJl' 

5ch ilp ,"tell \';"1:;1 or de onderneming- (nClg) voJctl1el 

ailn de gcsl.: ldc wel· en n:gelgcving rndicn dl t 
nict hct gcval is, lTIE: ld t hii dtH aan cle direc.:Lic cn 

Clan de RvC 

Dc vcr<lnlwuordcliikheid vonI' de u it ... ·oeriTl)! \'~m 
de bedIijfsslI,,'legi~ binnen het katler v.:tn d~ stra, 

tC,I;!ic van de: ondel ]leming ligt bij de bl~dri,irs· 
(Jl1dcrc.lekn. cJivisies gdlC'lCTl.lJe tlircc.:tic is ll'VCllS 

vc rantwollrdclijk \'oor Ct' ll lranspar;mt bcstliUt 
vall de ondt.'rm'ming, Dc c.liledil' lH.:cft daartul' 
ccn dir'ecticI'eglelllcn( opgcs\cltl . nif j'cgle.'ll1cnt i!:l 
p,:oedg('k~tlf(t door th:.' Rve, nf' tc1ppol'l.1g('sllilclll~1r 
hil\ncil nvc i!' in Jijn mrt cit' ;l.(\1lStming van <k 

,"lf7.nnc.1l~l'lijkl' bl~drij f'!;(J/1dl~1 delel', 

Ik dil'l,(·ti(~ Wl"vult 11;1.11' taken under tlw7.ich t 

wm de RvC. flU t1~ vcrvulHnr; van hi1i1I" taken 
richt de liir'celie zich llMll' dr brlangC'11 van Ii(' 
\'cnnnot~ch<lp, Dc dirC'ctiC' VL"fschClft 
de Rve cijdig i\)Ie :nformatic clit~ nodig i~ V(}or 

I~C 1l. b(~honrlijke taakuitoC'frning. Dl~ dirC'rtic stC'lt 

11icrloc tr.vr.I1,'ii de brnodigdc middC'icn ter 

hcschikking e:n stl!lt de RvC en zijn individuclc 

ledcn 10 staat om allc 1nrormatic lc vcrkrijgen 
die zij nodig hellben om a ;s loezichthotwend 
orgaJ.ll V,ln onze nnderner:1ing le 11.lnctioneren. 

Dc dilcclic T~lpparlcert over onlwikkclingcn op 

deze gcbicdcn ;\.10 de RvC en zi.Jn <luditcommis· 
!lie cn bespn.'L'kllT!ct h~n hc.t interne ri!licobt!
hccrsings· en controlcsystccm. 

Verteg~nwoordigillgsbew)e}:::dh~id berusl bij lit' 

'llg-ellU!Cll dil'~ctcur, Dc: c1ircctc:ur FinilT1cicn 
Iicert cen bcpt'l'klc: vcrtl:'gcitwoonliging-sb('vo(.'gd· 

ht'itl, wuls g..:dl.'pollc('rd b~j dt, K<lTJ'II.:r V,In 

Koopl\tllltleJ 

GEllR,\GSRFGVl S 

Hin lwn live )!C' iOf'1l hp.ldc,'l' ~l'tif t\).!5 rf'gl'l ::> d i l~ 

ziin y,\stgc.'kgel in d(' hc:drijfI>Tl·gkl1'('IHC'fl . rk 
n~lr'villg hi~'IVAIl is D1H.ir.rr.kl'1 \,;m rk rWl"l1lalt" 
fllncti l~\,l'rvl, l1j l,g, W.,~nlp worM trwg't'zil-11 dOll!' 

de lddin'~r.:l'Vl.'1111l'll billTwn de ul'gan i "~til' 

;\'lC'dcwC'l'hr~ die nn rC'gcl milt ighC'dC' J' n1C'lden nf' 
.]ndl~rrn 11("1PC11 bij cit' n1C'lding d;'1i!["\',111, kllnncn 
dit cln{'n 7.0I1tiC'1' h lll1 r('rh t.~ pn."itiC' in ST:vau tC' 
hrC'ngC'n. [)rrgC'lijkro mcJdingL'n ;"'111111('11 dnof 
mcdcwcl'kC'J~ vl~!tr:'luwelj.ik w('lrdr.n ing:'C'dir.nd. 
Mcldin,gcn dk b~t1ckking hebhen Clp de dirC'c:cie 
'wMd~ll gCl ic h t aa.l' de VC11li'ziftcr \'<111 d ~ RvC 

Een sep<lT"ate ktokkenluide rsregeli n,g hiedl naar 

cte mening v.ln HVC geen meerwaJrdc. 



DEZOLDIGING 

Er is een bczDldigingsbel~id voor de dircdil!_ Het 

bCZDldlging~bcleid za! ler gocc.lkeudng worden 

voorgelcgc.l <I'lTI de eerstvolgcnde aigc-mcnc vcr
gadcring van aaJl(leelhoudcrs. Blnncn clit bdcitl 
swlt ele Rve dL' bQzohliging van dt' dil'l:'cl'ic \' .. ~st 

01' advks van ele n:"tnulH.'r11liccomrnisslc. 

A I\B LID SOVUI\EENKOM IT 

MET LH DII\LCTIE 

Dc algclllc'L"n ciirC'ctC'uI' is bcnl'lC'll1d vnn!' on])('
pa.;:dck tijd . MC't l1cr cog np hC't bc1ang vein conri· 
DI1Ytdt v<\n dr' ondc1'nC'J11ing is gTe'I) tijd('J~il( 

dicllstvcl'balld ovel"ccngc'kol11C'Tl . 

B I'. 1,\ N ldi NVEU S'I I\LN C; HI N (:/ I RAN S

ACllES TUSSEN VliI\IlClNIll'N 1',\I\IIJEN 

Dc Rve is verilntwo0rdclijk voor het oploss{'n 

V<lon legenstrijdige brlangC'll russcn de directie, 
l('dL~n van de RvC en de c:xternC' accountant <1an 
de' CllP kant en de vennoorsc:hap nan dL' anci('rc 

kanr, Dc dirccti(' ell dE:' 1eden van de Rve dieneTI 
onverwijld aan de: VDoT:r,itter van de RvC m~l· 

ding u! mi.lken van eike belangcTIVerSlrengeling 

of potenticle bcicmgenvcrstrengeling V;'ln bcteke
nis voor de onderneming cnjof hcnze1f en dIe
nen d,IClrbU a11e rclevante inform;:tlie tc vcrscbclf· 
fen, AUe besluiten lot hel <Hmgailn Vi.\n lransae
ties w01<1rbi.i sprakc is V<In belangenv~rstn:nge
ling met de directie of van de Rve die '.,roor de 
OndCITlCrning ['ll/ofde dircctic: V311 Illat(,Iicl~ 

bctckcnis is, vCL'gCll de goedkc\ll'ing V;:111 de Rve. 

INTERN RISICOBEHHI\SINLS- LN 

Ci.lNTROLESYSTUEM 

De c.1ircctic is verLmtwoordclijk VOOI' lwl intcrnl' 
l'isicobchc('rsings- ell contruicsystt'CJTl vall de 

ol1dcrllcming r11 vonl' dC' bcoordeling vr:tn de 
rtth"tivitdr V~11 dir svsrccm, Dc m('dl~wcl'k('rs 

in rcrnc colltmic Vein dc' dh:;sie FiIli1I1r.ii~n hclr 
bl'n ('('n sigll;1.1c['cndr TO!. Dr l'<1ppot'r<l.grs v",n d(~ 
rncdr.wcl'kcl'S illt(,T 'm~ controlC' cn V<\\l de din'c
rcm FinanciL-in Cll vall dc cxtcrnc ,H~mllntnnt 
oy~r de h"'\'fl.lirei( van de financit'lc pro('rssC'n CI1 

intrrnc c-ontrolc$ wordcn .].1TI dr clirC'C"ti(' vnorge'
legd ('11 Dc.~prokcn mer de' rJ.uditC"0111missic vn11 
de RvC. 

Ilet. risicob('hrC'rsings- en controlrsystccl11 is 
Dc-dorld om het rj.~ic() d;1t de bcdrijt5dorlsrr.ll1n
gC!n niCl wOI'den gere;.tliscerd tc behcerscn, Het 
is niN bedocld om dit ri~ko te climincrl'n: iCUCI 

sYSLcem lean slcchts redclijke, maar gccn absolLI
tc bcscherming bieclcn teg-en onjlJisthedcn van 
ll1J.tcrieei bcl<'1I1g ofverlics. 

Risicobcoordding(,Il worden cell inlc,e:raoll onder
ckd V,l11 de.i~~~rli,ik$c pbnning- L'n ('"ol1{rokyc:llls 
van tiC(" concern, dir.' j(laI"lijks ll1et de ~Il.Iditcol11· 
rn[s.sk ell met de RvC worden beSprc.1li.l'1l. 

Dc dircctk en dl~ fUJlcticmarissC'Il die il'l1J"l('l"l.S liVe 
helttngliikc tlal1s~rtics mer dC'Tdcn kUlln(,J1 ";111-
g<1,m hcbb(,J1l~Cn IntC'gl'irl~ir~v(,l'klal'illg Clncicr'tc
\(rl1(1. Ilit,! mr.(' wo!'M invllllillg gl'p·'VC'll ~l<ln (\(' 
brpaling d,1t l~ll<l' vnl"ll1 van hc\angcllvrlstlt"'ngr:' 
ling tUssC'rl HVC, dirC'crk rll dl' 11 [CI'VOOI' bC'dm'ldc 
fllncrin!1<1rissC'1l dipnl rc wo,"dcl1 vC'1'!11rdC'll , 

Raad van Curl1Tnis~arissel1 
D~ R<1i1d vno C0l111111ssarissC'1l (Rve) is bclilst mN 

l1et toC'z.icht 01' het bC'll~lel vnn dr clirN ric ('11 01' 
de illgr.n1CIlC g;"Lllg van 7.olkC'n in dr \ ... cnn()Or~Chilp 

en de met hmlr vC'l'bondcn ondcrnr.minS", nlsmr.
de hC't mN ra<lc\ ler zijdC' :;ta;"Ln van de clir('ctir 
De /{vC l1eef't zijn fUl1c.:lioncren vast ,~c1cgd in 
her reglcmcnl Viln de \{vC Lk RvC (~VaILlCL'1 t 
ontler ;tndcre ell' org~lniS<1liC:Sll'UCll1Ur l'n hel 
[unnionercll V<ln de [)fgimi~atie. De vel',Hll\VO(I['" 

ddijkhcid vOCJr de jui~tc uilvllcring van zijn 

taken berust blj de RvC ;tIs gehed. De Icden V;1I1 

de Rve kllnncn len opzichte V<lll de C\iI'N·tie 
01l41nlankclijl<c sl~lndpllllten inncmcll , Dr.' RvC 
od·cnl zijn t,lk(!ll UiL ill tlet bci:ll1,1;! V,IIl OllZC 
on(lcrnerning ell de cl':I<1l'm('L' \.'erbondel1 ('<ll<c'n 

ell z;li d;I<lL'VllOI' ;111c L'C'lev,HltL' hc.'1i1ngL'n ~'n()r dl' 
ull(1crncllling" lll('(' bl·Cl"l wcgc.'J1 Ll'(len vallllc 

Rve ol'fenell hUll t,-l'll< tlil" zundcl' mantl<till en 
nnrlfh:1ni<cJijk van pnig l.H~ICll1g in hr:r hcdl'ijf. Zij 
bd1nT'l~11 )1:('('11 hC\;·lng rl·' nl1dC'I'SLl"\ll1l~n :wndr.r 

rli1fl.I'hij de-- ilI1(krr. \JC'l;'lllg(')1 ITlC'C tC' liHcn wrgC'l1 . 

III il<lll\'111ling np Iwt hirlvDn[' gl\sll,ldc dit~IH fl' 
\-vordrl1 npgC'll1t~lkt dar hij flVe dp hijzondc1\' 
sitl1<1ric .~pt'r'lt {1;-tt (,('11 gr"unt dc('l V<\\l dr com
miS.'iilrisSlm dunl' g-CI)Wl'lHr.11 e.g , l1;l.l1{kdhnU

cir.rs \,<1.11 I fVC worden bcnoC'md, l.iJ zijn tC'Vl~ns 
LiC' b('lilngrijkC' ttJvillil.:1l1bircll'l's, f)C'7.(, .~it\.lc1liL' 

Ii;-tn lciclen tor rrl1 brp;"L,lfdc vrrvlo'cvC'nllcici tU$
S('l1 d(' brl;lngl~n V;1n individlwlc <L<1ndC'C'lhoudc>rs 

('11 de 101 \'an cOmmi5Si1tiss(,1l 0]1 dit punr 7.ijn 
VOOI'<lISl1og gr.rl1 mirigel'cndL' l1li1iHn~grl('n gC'l1o' 
men. De RvC is VCl'<:lnt"lNO(.lHle\ijk voor dl' l(1,va· 

litdt van zi.in cig-em functionel'(m , 

~. IU",,,", I" ,It ·1,11 

Bcnocminp;, des.kllndigheici ell 
:i,1I1WllSl.elling -

Op grand "';:111 de strucLullrregeling <.lie pCI' 
"l oktr.lbcr j1. in v.'erking is getredcn ,..,'ordt de 
Rye bl'lwl'md dunr de illgemC'TH::' Yel'g;ldcring· 
V:lL1 '1"1l<...ledhoudcrs, op v{)ol'dl'Olr.'hl van de Rye 
De OnckrneIlIingsI';];ld (OR) her.'ft l'('n versLerkl 
" il 11 bevl! I [[]g~ ITC h t_ 

III 2004 t'-'lclc de RvC [Khl lcc.len. Dc RvC IH.:.,(,n 

Cl~l1 ].H'Onl'I V<l11 7.ijn nl1Wilng ell sRJlH"'nsteJ]inp; 
oPJ.r,-'stl'ld, l1,'\;1rbij rrkC'ning hO\ldenci met de 
;)il1c\l'l1 (k ,1ctivitl'il('n V<l.L1 ~1l' ondl'I' Il('millg' ('11 
ell' gC'wllllstr dl'5kulld(ghdd \'1"'1 ?rluC'rgrrJll0 vall 
d(' Icdrl1 V;1n lit' Rve Op bnsis V;Hl \ir7.C' pmficII· 
S('hNS ljcst;'l,H dC' RvC: lIit nrgC'll kdC'11 Dr RvC: 
l'V<llll('('lt p('l'inclil'i< 1'1l'1" pl'nfi(,j 

f:L'l1 cOml11i;..silT'is k.111 maximnal voar twcC' rer
mijl1C'1l Viln v}C'r jil.i1r worden bcnocmd. fiij ('ven
lurk hCl'hl'noC'l1ling WOI"dt I1C(· fUllrriol1Cl 'C'11 Villl 

hl'l bC'tI'Okkcn lid \.'l1n de Rye; C'xplic:irt ailn de 

orck gcstrlcl [':1' wordr gcrri1cht ecn situatie tc 
vennij(lcn W;l;\l-in vcel (hcrjbenocmingen gclijk· 
lijdig p1aaLsvindcn De RvC \1.,'onlL ler z\jdc 
geSL<1,'IIl door de sl'crcl<:lris van cle vennoolscllap. 

VOOl'zill."l: r 
Ue voorzillcr V~tn c.k Rve stell de ctgencla v,lsl en 
zit de vcrgadcringcn V,ln c.k Rve VOOf_ Dc v(lorzit
IeI' is VClan! w(lonlL'li.ik wmrl1et lla~Ir beholTll 

("ullctiol1crcn Win de Rve L'n van Zi.ill COll1111issic's , 
VOU! il1truductic cn lraillillg van de 11'c.lell Zilt cell 
prugr,1nll11;1 \\'orden npgcs[elr.\ , Dc vonrzitter 

il1iliecrL c.k bctlCH·r.lding 'I,m het rtl\lCLiollercn 
V;UI de RvC t'n de (lircctie, Dc vllo rzit[c["van de 

Rve 1.:.;.111 g·et'Ll \.'~1Or11"1<tlig lid Y.1n dt' (lireclk zijn, 

C()IflIllis:,i~'s V'.H\ de ]\.~,a(1 \..'~1.n 
(:on1n1 iSS;J..risse 11 

Dt~ RvC: hC'C'ft l'l'll ;l11dil("("l1llmissil' C'll C('1l l'emu
IlCl~tirmIl11lli:;:'iir- il1g-r::.tl~ld , r.L~ ll sr·knil'·l'll 

1.1l'll(wmiJl~.'iCnl'l1111is.si(' i.1i nil'! ingl'srC'ld , S('l('(~ tif' 

en bC'lloC'llling wordcn doOl' l~vC in tC'gr<lill 
bol1,,,do[o _ 

;\lIdilCUlllrni.,sk 
Ik <ludilCnI11mis:-.il' vrwr!" hilClf ral(cn uit vnlgrlls 
I1L'( rrg 1C'11lt'11 I zni1ls clilr door d(' RvC ("onfm'llj c\c 
\'nnrscl1riflL'n Villl ell' r\rdc1' kl11d~r corporate 

govcrn~lncc well' is ~o('dgcketlrd De ,ludilC"om
mi~sie is brl'lsl mel het ten behoc .... e Viln de R..vC 

<Idvisercn over en bewakcn van de imegrilcil 
Y~ln de jaurrekening, de financiering en fin<'1n· 
cieringsgereiateerde strategie~n, de [belle plan

ning, het Cunctioneren v~n het risicobeheer
sings- en GJntro!csysLecm en de tocp':lssinJ.!," Y.m 
in[C.ll'Ill'1tie- en comnltlnic~lticl·ecllnologic.. 

Conform hct leg-lement VtHl de iltldilcommissic 
beSUI[It" deze uit dric kr.kn , 

H~\mlln era tl('('om III issic 
DC' cnmmissi(' stC'lt (,Cll n~1ll111lC'[,<1tiC'l',lpport 01' 
voor 1,N hr7.o1digingsbclcid voor d(~ INien v.?on 
tiC' dil'eerie ('11 legt dit tCI' g-ncdkl'UriJ1):£ VDOI' .11<11'1 

d(' Rye:. Zii cloc'I cell voorsIC'1 voor dc hC'zold iging 
v.m de dil'f'cti(' . 

BC'l.OLuiging 
Dc bczoldinging van dQ RvC-lcdcn word! tel' 
goC"dkf.'uring voorgelcgd <1;"L11 de algemcnc vl~rg;"l
dcring Vi111 aand('cJhoudcn tijdcns h;:[;:[r jaaTVCl" 
gadering Dc vcnllocHscllilP vrrstl'C'kt "an lC'den 

\'an de RvC: geen kning('n ofg:trantirs. 

ACC()\JJlt~111 t 
Dc L'xtcrnc aCr.'Otlntant wordt bt'noemd door de 
<llgcmcnc vcrgadering van <1andeelh0l.1ders "["(Or 
yoorbereiding VotTI de l<1ak vall de Rve houdL de 
auditcommissic mczichl op het wl'rk van de 

extcrnc. accotll1t<lnt Minimi1al ecn 1110wl per ,ia;;lf 
brcngl de nuc1ilcommissie samcn mct dl' c.lirec
Lie vcrslag 11it <tan de RvC over Oll\wikkelingcn 
I and de eXll'nH.' <1CCOLHll;1nt", in hel bijzondr.'l' de 
on~~lhankclUklll~id , Ecnl1l<lal per vier jaal' 111<li.lkt 
de <l.l1dHcanll11is~j(1 S;lllll.:'Il mr.'t de c.Iin'ctie ('en 

gmnliige br:r.lOrdcling V,Hl bet Cuftcl·iuncrl'l1 VI111 
de CXll'l"l't(' (1cCOlll1l,mt, Dc cOllclu~iC's l1iCTvan 

worden <ln1l dco ~lg('nwnC" vC1lg;Hirring VMIl <1.an
dC'C'lh(ludf'r,~ ~~n dt' RvC l11ccgC'dcpld . IntC'!'1'\(' 

,1ucliro('s OC'fCIlCTl hun t<l:lk llit olld~'I ' \,l'r;"Lntwool'

r\rlijkl1C'id wIn ell' dirC'ctir, Dl' \litknfT'l);trl1 Y<1Tl 

h1111 wC'lk7.i-l<J.1l1ilt'tiC'1l 1,\'nl"n('ll 1lt'Spl'okcn Iller dr 
R\I\1itc(l1l11l1i.o;;si(' , Dr c1iL'lyrk 7.Ol'gr ('r,fOor d;H tic 

rxlt'rnc acrm11ltaIH t'11 ck audit.cnmmissiC' 
i:lNl"Okkcn zijn bij hC't Clpsrellcl1 Volll hC'f ~-verk
plall VClll dc intC'rnl' <ludilnrs . De C'XfCTllr (l(C'Oun
rant w()ont de vNgadC'ringk~n Vill1 de Rve hij 
\-\>'al1rin hetvcfslagviln de- L~xtrrnc <t("CCluntf1.nt 
I1vC'r de ('Clntrole V<in dr j(l;r.rrC'KE'ning wnrdt 
bC'.~prokC''' C'I1 \o\.':1(\ 1'ln de' gOl'L1]-\:r\.ll' ing van de 
j i.larrel<cning v,.'orc.lt beh<lndclcl, 

" 
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1. Prattel van de 
NVHuisvuilcentrale N-f-J 

Dc.: nailll11ozt.' vennoots(h;,p N"V HuisYl.1i1n'Htralc 
Noord·Holl.wLl ("HVC'). )?l'vcsligd tt' Alkm.lClI', 

benogl lu.'l VOCL'cn van milicLlv('t;;IlHWfJmd <lfv;tl· 
behc!.:!" VUOI' hOlC:1f .:wlldcclhoudcnc.1c gt'InL'l'I1I'Cll 

en gl~\11cC'ntC'lijk(' sal11('n"'~l'kin{!!iV4~l'h(lnctC'1l in 
nonrdC'lijk l\oord·lloIJand ('11 f1t"'\'olanrl. 

Aanc1('C'Jhn\.ld("l'~ A V01I1 dc vC'l1noorschi"p 7.ijn dC' 

Naord·lh'lllilndsc gl~mC'~nrC"11 Anl1[l P.1lI1C1\4/nrt, 

Den lido,,!'. Srh;)gC'll, T('xC'l. \.\.fiNingcn, 
Zilansrad en Zijp'~ DC' J!clllt:cntc ZOl<lllstad is 
mC'de jl<lnd~('lhouder l1;)mC'ns AIJZ, ceo g('mC'cn
rclijk s;'lmcnwcrking~vrrb;'llld ,vilnrin nansr 
Za<lnstad oClk wC'Jrdr d('C'lgrnol11C'n door 
)3rvcnvijk. lI('cmskl'rk en Vr.lscn. 
Vcrdcr pitrticipC'Trn ills OIandt.:'elhoudC"t A d~ 

gC'meenteliJkc si1n1C"nwcrkingsverb.llldC'n VV1· 
Alkma<tf C O. (12 gcmccnten') en CAW (14 
gemeenten). alsmede ~lll(! Flevolandsc gcmcen· 
len (Ahnerc, Drontcn, Lelyslad, 

~oordoC,Jstpold~r. Urk en Zel'woldc). 

SUa Recyc:ling Services b ... · L~ Arnhcm en 
Dusscldorp Lichlenvoorde bv tc LichlCnvOor(k 
zijn elk hO\.lde!' van tkn .l;uldckn E, Dl' w('der· 
zijd~l! betrokkenhcid llISSCJ1 Sita ('11 Dus~dd(lrp. 

de bci.JllgTijks(c leVCr,\llCil'1"S vlln b('dr~jfsafv;'l, 

('II HVC wordl hiermcc ook np Clandccl1lO\.\c.lers· 
niVCCLtl zichtbaar gcm~l~\kt. 

Voor lIVe bC'[rk~nr h<1.11' m issil~, hct vf)('rcn van 

IX'rl 111ilkllverancwoord A.fVlllhchc:cr. de saml~n· 

hrH1grnd,~ uitvocdng V;1Il activ;reitcn 01' her 
gcbim1 V;:ln inl.amrling, b~'w"l'king 1m vrl ........ el'· 
king viln tltVaistr"OtnC'n in (~l~n vOClr lwr miliC'tl en 
mtlatsch;!.ppij w~n:;dijkr vorm 

Door rlcri~ftC' zijn in de' hdc lCNrn V;l.ll l1er .,f\.'ill· 
bchcC'r willlVC ccn rncI'rwilimlC' bieden . I'" actio 
\oiteiten worden daarom afgest('md np de v..'Cmen 
rn hchocfcC'n van htl<lr flandC'C'lhoudcnd(, gemC'('n
ten ('n m<'t de maatS<"happclijkr mngcving. 

Arhankelijk van de silll.llic V()cn HVC zel[<lc:ti
viteiten uil. bijv(1orbc~ld op hcl,!::"cbicd van ,i\ti ..... ll· 
verbrunding. comp('~tcring en inzamelin}!;. of 

wordl'n ;l(:tivitl'itrll uiLgcvoC't'l1 d()oc' juiIlL v"ullI

n's, :l;(Xl!S hU dc.' (listributic \'~1I1 Will lnlL' l'n de' 
lLl.zamcling V'1ll :L!,,'i:\! in Fk,'r.,1'\l"l(1. III <lw1rI"~ 
geval\erl ,vul'ell dL' UilVf.H.:ril1g Villl iK!ivilt.'il(,fl 

gC'hrC'l tJpgcdrrL~C'J1 ;);111 dr.l'clC'll. weds v{")nl' hN 
rransport ,' .. n :tfvi=ll 

nc k('rnal'ii\';rl'itl'l1 Vi\n lIVe 7.ijl1 ; 

t AfV<li\'C"L'hl'flndiLlg mN cn(,I'~iC'npw\"kkil1g ('11 
warmtC'disrrii>ul ir 

• Afvalin'l,ill11cling: 
• C:ompostC'Til1.g, 
• Crocn- en hOtHTC'('yC"ling: 

• AfVillschC'iding: 
t O\,crs l .. g en [f;lI1Sport 

BI;:langrijke OTll\vjkl(l:\Jl'lgcn 
HCl argelopcn bockj<1i:I!·l1cbbcn zich voor de 
vcnnoOlschap een Ol<tnlnl belOingrijkc olllwikkc· 

Iing;cn "oorgcdaan_ 

1I0l.LANilCOLLUCT NV 

Per Ijal1uari 2004 zijn Vi,l J Ioll.lndCollcct nv dc 

bN\I'jjfsClCtjvilCilCll val1 hc.:l C('T1tr~li\l 

Arvalvcn\'\idcringsbcdr ijf \V('!ilfriesland (eNlv) 
ovcrg(,Tlomcn, Het gaat da,ubij !UN 1I~lmc.: om 

a[valinzLl.ll1('lillg, il1~·.\lsclu.:iding ('Il t'Oll1poslcring. 

McERRl:CYCLlNG UV 

rer 1 januari 2004 'lijll door j\k('rRl'l'ydil1g by de 
groC"n· rn hOlltl'C'cyC')ingsClcljI..'irpircll r(' tr:11fwf'g 
vOIn Afv<11uH'g' RC'I:y('ling bv cWC'I'gCI1Lll11l'n. 

Mbl:RW,\N.M1-h VOL 

Op 12 febnlf1n 2004 is YiI'cr\V(lt'mtr vof, ("C'11 
jllinr I';Clltl1l·(.' ft.I$~"11 HVC en Nllon W.trmte, lllC"r 
de gC'I11C'C'llr(' ,0\1 kmOlar' C'C"n infrilJOtnlctlltlT' I'll l~,'n 

cn(,l'girb:plnittlril'·o\'C'recl1l<om.s r ilill1gpg<1.1n . 011 
basis vtln dC'zC" O\'C'l'Cl'n kmnst(,11 7.;'11 Ml~C'rWilt'l1H(' 
dC' DC'drijvcll elk 7.ic:h zullen vestigen op 11('1 
nh~uw l.Iir r .. ' leggcn h~drijv('ntC'ITein 
Iloc·kL'\crl11C'l'T-Zl.liL1 Vrln .vnrnHC' V.ln (\c 

ftuisvuilcC"lltrf'lk v()llrzi('n 

"', ( t .. ~\':I I. ' ... <: I .(1 '1.14 .;., ~~', r i: .\ ,'.( • . ""1. 

.\ rRATEGlSClI PLAN 

N,\ cell inl(~n::;icvc diLiloog ll1cl de ;limdccl· 
hlluckrs is up 23 april 2004 het slraLegisch phtn 
\";:i51gc~leJc1. Het pl;m r('grlt met name elt' 

vcrhouding LLlsscn de a<1ndc:~Jhotlders en. 

lWl bc<lli.ir. 
H I;j pJ;1l1 IH'Cn CC'lI J(\~)pLijd Villi \·~j[j<l;lr ('11 kent 

('l lkek ('cllualr tlll'ma's: 

111lUViLtiC: ondcrwt'k IW,I\' ell bcomdf.'ling van 
Il11o\'a~iL'JlIO'\!('li.il<JH'dl'll C11 Wl.'TtSC,'J1 in 

:,;t 1l1C'l1spri1fl k mer tiC' (1;\l\d('l~lh(ll1c1rJ's 

- l:011l1lwnj(i1tiC': \,OOI17.1'lring C'1l oprim;!lisC' J'jnl;! 

','all dC' i!lgl~7.,'rt(' rli,1jong rnrr de' <l<ll1tkr.lhmHkTs: 

;;in<l.nC'irl1: l'C'l1 h('h~id tel[ l"('d\lrti\~ v;m ric' 
g<ll':ttltSll'lling V,ln (k <1:tnoC"d lwthkIS A 

VO(JRLOP[GI: l1VERNAME 

VIERDe Ll,lN lll l lSVrllLCENTRALE 

Pt!T 14 september 2004 kon worden geSl<lrt met 
het vl!rbranden van afval :n de vierdc ycrbran

c.lingslijn ...... 1n de f-{uisvui1(cmrale. Nit een 

gt'sla;l,I?:cl pwctbf.'c.lrijfvond 01' 13 jarll1ari 2005 
dL' vool'lopige OVCI'lMllle V~1l1 de insL;tll;llie pl~l~H!' . 

V~RC;U:-lNING "'UT ~IILIErlllEHUElt 

H [11 S V [I l LeU N T R A L U 

Op 1 t m,l;U( 2004 wcrd de door de.: provillcLe 

Nool'd-l InIland (l;!11 HVC vrlkC'l'l.aC' Vl'l'gltnning in 

her k.tdcr Vim de \Ver miHcllhl~h('el' door de R;1ad 

van StiltC' vC'rniNihd Op 9 dl'(('mhC'1' 2004 
vcrlC'C'ndr dC' pnwhlric eC'11 niCllW(' \'C'l'glll)ning 

diC' il1middC'ls ol1l1cn'oc[,C'lijk i~. 

2. Beclrij fsactivi tei ten 

2.1 Ve.rbrallding 

Ont'"ikke lingen 

I.IIN 1 ] 
Ul I:'emecnLcn in FJc\.uland l'n noord~li.ik l\'oord
H(dlanc.llH.~bbcll in h('( bockjaar in Wl<l~lJ 
.US.687 lOll hran(\h~"II' hui~\lll\'ldt'lijk .,[v;t! ;1:111' 
}!C JOden. Het "tllJboc.\ \.;'\11 brnndb,lill huislwud('
lij l :1.fval i~ ttll opzkhlc,· V~1T1 2003 mel dlGl 

6.~ i ~~6 lOll g'CSH~~L'n, 

Hc.l i'lanb~,cl V'111 b('c.1rijrs~\I\'411 is in bcli1ngrijkl' 

l11ate Ik:dbcl en op OIl'roep bl'SchiklJ.:lal' ell \yol'dt 

itt~~I~!'r{'nld op dC' hCiiChild)"rC' v('rl)r.lndlng~capil
cir::oir van l1(' 1 tLliiiVuilc\~IHl'a1t' lla vcrwcrkit1~ V<H1 
hC'~ huishnudeli.Jk afv<ll V<111 dl~ rtillHicrlhoudC'l'ii. 
T(" illvull ing V:1I1 dl' tor;!.\C' vt~Thr::tl1dingr.<l.pil· 
dr:'it \'ocll' d~~ 1ijl1(,11 N'n, t\v('C' ('11 clri(' is l:n.4G~ 
ro1t hrflndh:tfll' ht'dl'ijfsilfVal ;\(HlgC'wwrd. 

III N 1 

Or- 14 sl~prcmhC'r 2004 is in hC'r k.,dc-r Yrl11 hC't 
proC'(bC'dTijrgC'SI;lrt m('1 11C't VC'lhl'ilndcn V;1n 
hC'llt"ijf:qfv.li in Iijn viCT-, In her hoekj.l<lr is in delc 
lijl l in rorflrl i ';0 ,~4A ron bC'dri.if.~;'ItV;ll vC'rbr.md, 

Na cen gC!lIi.,~~'d procfiK'dri,i[v()l1c1 op 13 jal1\.l;.tri 
20)3 de VOOT lopige OVl'rn;\mc V;1O tll' inst'lll,;\lic 

pl;'lat.~ 1)(' (in ilill1lnl ('n omvi1ng bcprrlctc) !"('sr
P\.ll1tCI1 worden lla~\r vcrwachting in de loop van 
2.005 opge]ost. w"am" de installJlie volledig 
wOldl o\o'Crgenomen "'''lO her bouwc:ollsonium 

BAM/Von Roll, d;ll eerder (Laen met KoninkliJkc 
Scheidel zorg dwcg voor de bOl,lW van de lijnen 
cen. t\,'ce en elrie, 

SCHA[lER~GELlNG MET WLTO 

~N 1lIOMl1NITORlNG 

In 1991 is llltit het LandlHYJWsd'18P Noon!· 

Holland ('en ovcrceako\l1sL aaJl,l!('gnJl1 ('n cell 
gar;mlslelllng ~ .. (,'g~vcn voal' tie YCl'g'ocding van 
evclltl1ck' schade "311 de kwalitcit .... an land
hOIlWprC'lducrCTl ten g('volgr Vnn d(' inHalIatic . 
VVCgC'l1S de op\,effing van her L<IO~1hl'lI.1wschJP i:; 

dC" oVC'I'f.'l':nknmst in 1996 ()vC'rgC'l1Clmen door 

de WJ.TO. 

Oln de C'VC'nrlTt~lc invloed \'an de imrallMi(' np 
landbllmvptodurr,~n in de omgevilig re m~ren 

\'indr b;ol11onitori ng plrlats In her Jeach'r V;1l1 dir 
moniloringsprngrlmma worden rCfwlm<ltig 
landbouwg('wa5,H~:l, die' worden gC!C'l'ld op 
pmC'OocatiC's, c'v"Cnills korl1lC'lk uil de> omgC"ving 
V.ln d(' fluis\"UilrC'nrril\~ gcrtn.llys('('n1 t:'n vC'lgC'I~· 
!cC'11 nlC't de s;:llnl~nHelling van n~fL:rC'l1tiC'rm..,dtlc· 
ten, het landclijkC! <l,htC'rg:-ol1dni\'~<lu ('n de.' 
warCIl,o\,'etnoTmcn, 
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Dc uitvocring V~1I1 nel biomonitoringprogram
rn;:1 is opglxlragcn • .lan ingl'l1icursburci.lu 
Hi.1Skoning tc Ni.imcgcl1 en Pl~1nl Research 
InlernaLional in W~\gcningcn, ern (.ll1dcrz(lI.:-ksin
stelling van hl:.'t I'I:lin is tl.: ric V~\ll UllH.1boll\v, 

N;llLlllI·bchccr cm Visst'rij. 

Dc rcsIIlt'ltC.'ll \,;:1\1 het biomnniloringplOgl'mlll'llil 
loollC1cn in 2004, C.IVL'T1~lis in \,(.lOrg<1'1ndc~ j'1J'CI'l. 
Ol1vcrandcrd <:1<1\1 d<lt de kWillill'i! Vi\!l de onder-

7.ochtr prndllctcn door dr. v('!b l'andingsiIUitalla. 

ric wIn nvc: 1Ii!"r lll'gnriC'f'wordr b("invloC'ci 

StJ'alegj(~ 

TC'11 be'llne'''(, van de cnnrill1titl'it \'<1n de ycrbnm
dil1gs(lcrivircircll gfliH vI'pl <t<ll1cifl.chr II it \1il.;'l1' het 

7.C'kC'l":;tpllC'n V,In dc .. ,f\;<-11,1i1LlVOC'l', n.,~r C'('n ll("lg(' 
b('drijl':~7,rkr.rhcid ('11 na:1r gocdc milicuprC'statics 

"'illl dc imtallLltic. 

AT'V.~ I.A A NV01' R 

Hct ililnbod V;:\I1 bcdrij[~<1rval vil1c\r plants op 
bOlSi!) van l<1ngj<1rig~ nvcrcC'nkomsten. ln hl~1 

kadcr V,In de rcalisatic van de vicrc.1e Ii.in zijn 

mel de a,mbicders van bcdrijrs<l[v<llSlt)ffcn 
nicl.1wc, langj.uige ~fsprilkcn gcm,wkt. Dc [,lr[· 

fering is i'oor allc limgj'lrigc [\anbicdel"s van 

identiekc afvalstromen gclijk en is l.:lnc.lclijk 
gczien I.:oncurn~rend . 

BE lJ IUJ F S Z EKE R H E Iil 
Uitg'lalldc Viln !i.'en gocd f.l\'il worpcll c~n gebouw
de inst.allarie en c:lcskunc:1 ig bec:1ienillg:.pcnwl'lecl 
h~l!lgt de bL'clrijf,zciu:rileic.1 V;11l de installaric in 

bclangTUkc miln: a[van c1c.' oIH.lcrhoLlc.1~~lat1t L'n 

de \\'ijzc V~L1 ontieI'lllJud Ve)J1 c,h.' inst,dlaliC', <lIs
lliede' van de samel'lst<.'lling \",Ill dc' inkoIlll:nclC' 
atValsrr·ulllt'n . 

Dr. 5;1mC'nsrt~lling V~l1 de il1ko11ll'JHk tltvaistr'o
mC'll wnrclr bC'p;-mld door I1N <lr.C'rpli1rir.bl~I('(d, In 
gDt"n oV('I'lcg met i1i1l1biL'dC'I.~ V'lII .,r\:I'1ISrrOl11f:ll 

wOI'dr gcrr'<lcht ClI11 llwgC'itjk(' kl,C'lpllL1te'll in CC'1l 
7.0 VrDcg mngC'lijk H:1Llium tr signalcrC'n l'!1 (lP tC' 
InSSl'll 
Dr. .,fgclopC'l1 j;:lf(~n Zijll dl' kl'irickr ondC'rtlOlJd,~· 
plJnlcn van de iml;lll,HiC' in lGI;1.rt gc'bl';Jrht r.ll is 
oncicr7.(lrht ofmodifir,1tiC' V,1n de7.l' pl.1ntcl1 k;lI1 
lC'iden !(}t ('L~n vC'rl1rre Incnamr Vc111 de' Iwdrijfs-

7.ckC',·hcic1 g'rdl.ll"rndr. dC' procluc (icpNiodC'~ III 
2004 zijn in dal vNbaml kctelc.lclen voor~icn van 

een dllurz:~me coating ler vllorkoll1ing v<ln 

,,;. }1;1I ~ '.'l " 1 , ~ , : .'\ I!' ., H ,- !. J.1,\ra rl ..... 

vrocgtijdi,gc 11itv<\] v<lnwcgc (orrosieproblcrnen. 

(\,111 \-vel voortijdig \rcrvallgen om ongeplande 
SlOps lc vDorkomcn, 

111 cJe p~liock' :2.I)UG·20rYl zal g:ctr~lcht \VOrdell de 

rl'cq\1enti<.:.' Vall ele 011t1c.'rlloLldf>stops peT" l~jll 
lcrug te bl'L'ngL'll Vi:\rl t'cllHli:lal per Jnc1erllOtlfj ,mr 

n;ttll' l't'ntllaal PCl' (wel' ja.:lr. Dit bctckcnt dat t.ij
(l('ns de SLOpS C'XlL"il n;mdacht gcsclionl<en ll10el 
\\'OIdt'l1 a:lIl dt' dlltJrZaamlll'id V;lll de l"l!pal,.nit's 
t~11 op l<ritif'kC' puntrll 111('C'1' PJ'l'v(,llti('v(' ma:ltn"
grlC'11 1n(lN,'n wiwctC'n gl~nnrnl:tl . VC' rhrrrrdC' !ito· 

ring-s<1nalysr en Wl"'rkVllOI bC'l'ciding 7..ijll 11ipl'hij 
V;tll grnor hl~1an~ 1rl t'Ot.1111 h;tddC'1l de ddl:' vcr

hl"<1m1ingslijl1l'n in 2004 461 srol'ing':HI!'t'l1, rL:ogcll

()VC'I ' :N4 in 200J, D<t;)l'na,lst lwhhrn c1C' 1ijl1(,11 in 

tn!an\ 2121 lilli' np ciC'l'll;1.~r gl'c1r;:J<lid DC' rnr;JII~ 
prod1.lcricC\C'\"\ring ;tIs gC'v(}lg Viln dC7.r. storings· 
en dcellasrul'rn bcdro~g 1,,),000 ton afv:11 r11 
10.000 MWh. 

DC' br7.rrtingsgrilc1d van de insltllliltie (dC' vcr

wC'rktC' hncvcclhdcl i\1"·<1.1 ten 0p7.iclllC' van de 

llocv~elhcid die l:hcoretiscb binnen de bcschik· 

bare 1.1rcn verwcrkt k.Jn won.len), beclrocg in hct 
boekj.Hlr, cvenals in 2003, honderd prc1cent. 

\11 LIE lJ 

Op 11 maart 200,:1 werd de dooi' de provincic 
Noonl·I-loll;md <lan HVC verlccndc rcvi5icvcl'J;,'lln
ning- ill h<.'l kadc'J van de Wet miliCl.lbclH.'c'r vcr· 

Ilicligd cJOOI' dc.' R1l.,cl v.m Sl;Itl', Op gl'Ond van (Ic 
"Vet milic.'l.1bl'hccl' g(~hlt voor de.' t'llIissic.) V,l\l 

AV1's 14l11(lt'l,jkc l'C'gl'l,gclling. Door ,lezl! conform 
cJc WL'l We tc passl:lllwd de provinctl' iltltLr hc.,t 
oorckel Will dl' Railcl win Suite ollv(llcluc.'llClc b1\ik 
gc,gCV('1l v;m hN fl'il d':lt z~j 1L~keI11ng: h~ld gchou

d(~11 mN rl1rOpcoSC' r C'gl'lgcving. 

Op C) dc,t"l'mbt'T 20()4 w("rd donr til' prDvinriC' 1"1'11 

l1i('l.IW(, vc rgunl1il1g' vC'I'kcnd. 0p WIZC'Jl~\c van 

live 11C'dr d(' pmvinrit' rmi$"knnrl1lC'l1 in dt' 

Vl"J'~tll1lljl\g opgC'IWIl\PIl clip :Ic111Sll.lirt'11 bij til~ 

l11ogC'!ijkhC'dcl1 v;,n dp insl<llJ;ttio l'n c1(1rl )'OlTl 

!-ocherpC''' l.ijn di1l1 dr illgr111c(,11 gcltiC'ndc C'missic

nOr111C'11 V('lDl ' i1fv"I\'C'rh r~ndjll~sinst.llli1tiC's 
-J"ijdrllS c\C' v('1"g\lnllingsplOC"l~dmC' l1C'C'ft fiVe in 

goC'CJ (l\'C'rll~g mC't mi!kll·()!g,1ni5-;1r-iL's clC'7,C 

emissicnormcl1 V~lstgcstdd . rcgen de veJ"ieendc 

\'ergunning is gecn bemep ingesteld. 

Allc cmissicmetingen in 20Q,!, zowel de conti· 

nue <lIs t'c discontinl.1t!, hcbbcL1 il,LIlgetoond c1a\' 
de Hl.lisV11ilc:erl!'ralc (dool'g.lilTlS l'uimschoot:.) 

hecfl volc.1a;:1l1 .13n de cmissie·(:.'iscll C.lil~ wOlden 
gcstclc:1 in hct Bcsluit L'l1chtcrnis!.<ic.'s 
Afv'llvcrbn1l1dil'lg (BLA), VOOl" de yiel'cle IUn ga;H 
CJverigc!n; b('[ nicuwc IksluiL Vcrbwl1ding 
illi!, Istot'fcil I~VII) gl'i<kn 

DC' 1 idsr:Hcll \0'<=111 (k Euro[JC'sl~ {In iC' IH:,hbcn 

?fsprnkcn gC'l1laakt ("1m de LlirsToot ¥<lll stiksrnf: 

nxidl'l1 (NOx) trl"l.lg tc d1"ingr'l1. Dlt llCcft gr.n'slll
tC'C'l'd it) c(,~n lIrltinDClClI C'lllisskplafond pC'\' lid
st<1"t. Om clC'7.C' t<l.c1I<,'\tl'l1ing tC' bl'n~ikC'1l wmdt in 

Nc:liC'rl.md in 2005 hC't systcC'11l viln NOx·emis5ic

h.mdC'l ingevoerd, DC' Ncdl'rlandsc 
Emissic.llltOritcir (NEt'll is bei<lst met her toczicht 

en de handh;l.''ling ("IP de wer· {In regC'lgC'ving van 

de NOx-cmis.!iichrtndC!I, 

Vanafmedio 2005 gaat HVC vanwf:!ge de vcrbran· 

(Hngsinstallatie deelnemen aan de KOx-emissie

h'lTIdcl. Daaryoor is inmidc.lcls een vcrgtmni ng 

~mngevrilJ.gd en cen NOx'moniwringsprotocol 
opgesreld. Een anntal bedrijven in NC!derl;md 
krijgl CCl1 prestaticnorm opgelegc' die in zes j.wr 
tijd moel afnemen van 68 gram NOx per gig-a· 

joule VDC)r verbnmc:\in,g'scmis:lics IHl<ll -10 g/CJ ill 

'MHO. Ais men nict aim dic norm k;:\11 voldoCIl, 

kan 111t'1l emissiercchlcll lJij k(lpcn, Omgc.'kee l''d, 

;11s men onder (Ie norm blijft kan mcn c.'lTIissic

l'C'dHCI1 vt:.'l'kopcn, De vcn,\',-Ichtblg is delt HVC 
(zeker de ccrstc j;rrcll) erni!lsl('t \.\ill1tc DVt'l'lloLidl 
0111 (,V[,lH11~'t~1 tC' VI'J'knpl~n, 

Dl' <l.N<l1vC'l'bl'RTldingsinst:liIatil'S in NC'LiC"I1<1nd 

7.ijn l1irge~lClt(,1l W1\1 de l'l~cds in j?J11I<1r1 200~ 

gcst<l.t'rc C02-cnlissle]1<l.nc:1el 

In het kcldcr Vill1 hC't "rrcvC'1l ll<l<lr rlH~rgiche:\p(l,
ring zill ol1dp.rzo('l~ ,,,-,o rdel1 gC'd;:J;:Jll 11<1<11' dC' 

mog('lijkhC'ch~n om dp. li:.11Imllld('l"s bij do DoNOx

instrllJiltirs r~ vC'I'1!fl.ngcn dO('lr C'en \,varmrL'wis5-C'
lilill, 'NRtll'door vcel t'l;1rclgtl:'i 7,[lU Imnn('n ' .... m·dC'll 
bC':;!pf1<1rd, 

" 
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2.2 Reststoffen en -procluctcn 
i\lg'l'lnet~n 

De "~nnolltsc:h<'1P stn~~fL in het k;ldcr v.J.n haar 
milicul:!clcid n.l;lr prcvcntic en KwalilciU;vcrbelc
rin~ v.:m vrUkomende resLsloffen. Na verbl'.mtling 
van de aal1geboclen ali'alstnffen Tcsh:I"Cn ern ,1.111-

tallcstswf'fcn: botielllils, vliegils. rookg;tsrcini

gingsn:sicl1.1 Izolltcn l:ll HltcrkLlck) en fen'o- en non

J~L wmcdakn. Dezl' l'l'SlstuffL'Tl wr,m.lCI1 (lTu.!t lIit

z.omlcdng van de !.Outen !,!l! heL rookKasrcini~ings
re~jdll die "(lor ec:n dl'cl !!('contfol(>('rd wordell 

gf.'srnr1) vnllE'rHg ht'rgrbJ Ilikr (If T\lIttig tm'gl'poi .o;;t, 

Ontwikk.clingcll 

80PF.~1i\~ 

Dc '"llW(': bl"Jdc111rlS wOI'dr opg(':~"'("rkt lot Igc:ccrtifl
('~erc1ei AV1·bodem<ls (In k;m in dle kwalitr:ir wor 
den tocgcp<lst ills ophnngmatcriaal in bijvt)l1r

bc<'ld de w<'gC'nbouw or ills fundr.ringsn1afCriilfll 

bij het bnuwrijplllakcn van gronden, ecn cn 
and!!r in oYcl'ccnstcmming met de tocpa!tsings. 
ciscn van hN l3ouwstorrcnncsluil. 

Vonr de huidlge tnepa.'ising dient AVI-bodemJs le 
voldocn OI ... n de bijzondcrc categoric van hCl 
Bouwstoffcnbcsluit, l)cLe Gl.tcgorie gctdl tot 1 
ji.lnu,ui 2006, l),I<1rl1,1 dknt voldililn lc wortlen <lan 
ecn aang~schl!rplc norm, de :wgcnl.lJmdc N2-kw<l
lilcil Dc gez.1111cn li jkc t\\lTs IT'U.:hlcTl in br,lt1c.:J1C
verband 1.0 snel T111)gelijk Clan d~7.~ N2-IWrtll le vol

doell, tcncinde ele af[;Cl1l\O~c1Ukhcdcl1 tc wtl.<trbor· 

geIl, lIVe hcen ook Ct']) t:igl'T1 ondel~lO('ksplogral1l

ma, Dit programTlla spit~t 'lich toe op eCI) cornbi
neltie v,m behilndc.'lillg"S~l:chnickcn, zOi:lls h(.'t was
s~n (oTI vcr~l1eld Vl::I'OUdelCI1 VJn budelllf(s, DC! ecr

st£, n:slIltaten hierviln zij,' wdbt.'lllvend. ne c('/"~l(' 
!leUt V'll) 2005 Zl1!h~n dr.' prnl~\,{,11 wOJ(ien afg~rnnd 

en 7.:1.111('11 tic top tr pilssl~n rL"~chlliek\'n Wrll"c!l'1l g(,St~

lretl'l~rd, WMlnl,' in (h~ loop van 2UGS (k gL~kn7.:(,ll 

tJ.'cI1l1h~kl:l) zl\lkn wonh'l1 g"lmpll'nH'IHI.'t~rd. 

Dc <l(~clnpcn pCl'iodc 7.ijn ('r wcinif~ j:!'J'(w(s('haligr. 
il1frilslrl\ctLlI'l~!e wcrken g('rc!l!isC'C'nt. WMII-door de:' 
afze~mngr.l~jkhr.c1f'n vonr AVJ-bnaclTIris scl1f1,:)l's 
W<lrcn, D:lllkzij dr reJa[irf gocdc positie VAn C.yc:I<1S 
vof in de .,f7.ctmarkr leon cchtcr de geheJC' \'oor
I'aad DL)d(:!ll1as w(lrdcn afgc7.ct. Dour hOgE'fC 
npbrengstcn Vim fC1TO- (In non-ferl"Omctalctl zijn 
de nelloko.'Sten v"tn de opwerking en i.lf'l.eL V<\11 [WI
bndem.J.s gedaald. 

VL IliCE,S 

Dc vrijkomcnuc vlicg:<ls wordl voornamclijk toe-

g~past ~ds vulstor in a:.:r • .dUn~to n, overt'enkon1stig 
de tl<1<Il'Vt)Ur g~lticnde reKel~~vin.c D;j~lrn"l<1st 

heen H\lC de l1wgeli]khcid \'1i(~.I::·'I.!l. ,IC lc \'ocr~n 
ten beiloe~'e \'im \(1cp.lssing: OIls rll1lCieIin,l!Sl1l.1lc

l'i.lal in dicpgclcgcn sch<lchtcn vall CCIl Dllitsc 
'lOutm\j11 Villl GSES GmbIJ tc S()lH.l~I'")hl.lllSCll, 
Deze lCJCp;:ISSjll~ bcpeJ"kt de h\lidi.~c gmol.st'h<ll!
."r:!L.' budL.'Imluliog in lll'l (bcwuundc) gcbic:d , 

ZOUIE:>; I'N FIII' HRKOJ;K 

f)l~ b\j 11",r T'fl(,kJ;".~L't"iniging~I'I('n·~ \!rijknml'llctl~ 

7.ntHC-n lwsta;'lll l1it elm llH'Il),!Sl'l v;~n llanilll11- ('n 
c;cJeitlmeJ,lrJl'jdrll, V"LTWlC'gl' !H".'r tJL1lbn'kl'n Vrm 

t!en ,if7.ctlll<lrkt WOl'dl'11 I"il'7.l' 7.nlltl'll in {]t:pnl1il' 

gl'pltt::lt~t_ Ouk de Yl'iikunwmk filtt.'I'kuL'k wurtit 

in dr.poniC' gC'l'lt'latsl. DC7.C' rC'st.'Sll")rrrll worckn in 
hig 11.1[S vt"rp:tkt en gcplnfltst in I.>.l~n g("isnl(,t~rd 

stortvill<, 1.Odilt dcz(~ stoflcl1 7.ich nkt kllllnr.n 
vcrsprcidr.n. 
I.)a.arnaast hccft HVC: oak de mogelijkhcid ("1m dC"! 

wuten en fi!lc rko~k i:lftc v()~rcn n .. ar C;SES _ 

MFTAI.r:N 

De nJ. c.le vcrbT"m ding i:lfgescheiden rCrrnmeLi.\Jen 
wor(\C'n legen ecn rclalicr gocdc milrklprijs \'(,T

koC.'ht cds schroClt Jan de st<lJlinduslric" !lct hogc 

priJsniVe<1l1 Vtlf)l- f~rro in lOlH is hN (\(g~lClpetl 

bodji:ltll" nu~ vc:rclcr ~~steg~n. 

Oak de algest"he1dell non-feTfOOlel;lien geven 

et:'n hog!! npbrengsL De prijs lell op1.it:ilte V,\tl 

2003 is in het b(.1Ck,jclill sterk gCSlCgl'll . Lkze sLi.i· 
):ring WCI"d VCIlJOt'Z;lilkl door ele rc'l"S lH.lgCH..' 

Vl'ili'g. D~ )1l"Us\'Ujging ""venl gctt.:I\IPt.:l"U dam· de 
1.lj1(.'l·c clull;1rkucn" 

Sl.r;ll.egie 
Door kv,·.1liiC'ir~vr.l'bNl·J'iTig (N2-t·jscnl vall AVT

hndt'1I1<1,) ell 1l('t nei;n.'ll r'll il1~t.:llldh{Jllrll'l' V,1J1 
yoldcwncll' at7.l'tnlflgt:lijkIH!lll'll VOIJI' dt.· tm'rig\' 

t'l'ststrnlllc.'11 wot'dr g'etlclt:hr dL.' ctllltintfiteit vall 
de ;"fzrt h~ W,);'\l'borgC'11. 

0" 111 hr.t ho£'kjaa r <1.i1ngrg<111l' nV('f(~l~nkornst mer 
GSES voor de ;t fvocr ,,;,n vI ir.gi\~. lOU I'Cll r.n HI [(II"
kock hicdr. (tcgr:n lagC'l"c kosfcn) ecn bel,mgrijkr: 

extl'a Jr1.'Oennogelijkhcid . 

.: \ I ~ ',' \. \ I, ".1\' I I!:I II: : .', ~\ 1/. •• I ~ d:~ I- ,! ,,,' _ 

2.3 Enl'rgieprod UCI k 
en -le""vedng 

On1 wikkc I ill~?:(~n 

.. \I GEMEEN 

Bi. de vl'Tblil1lding va,} a[villstoffclllTl de 
Irllisvuiln:nlr.lk wordL l'lc:kai!l(l'lc tIl tJ1('rJnj~('hl:: 
L.'T'crgi(.' gepJucJlIn:crc1. Cilra de :\I;lrt \'~1Il ell' upgc
\VI'klc CTll'J",I!ic komI vrij llil lIe! biogenc tlc(.'l V~lI 
he I ~1vallbiul\las"nj, O{'zC:" h('lrt wordt daart.ll11 
drnr rlf' n ... ·t·,lll'ie,l aangrllletkt ;II .. AJ'C'~! l1l' f!Tlr.rgir.. 

I kt ('h:ktrist:h Vl'T'J11ngt'n VrlJl rir vcrbrandingsil1-
.r;;tic1l,nh: hc .. dl';tI17,t 111.'lxi1l1;lal 51 !1 MW. t'XclLlSiit'f 

tic vicrdl~ lijn. J)aClIVitl1 wUl'dr ( Irca (i MW lll'nut 
drol' het rigr/l brdrijf. 

In hC't Imekjil<ll' is in tnt;!,11 270.559 MWh .:1.111 

Nl lon g'l'l"vC'rd. Wi!;,\n'illl 17.S90 M\Vh door turbi
ne tW('e van lijn vier tcgC'n et~n hocvcclheid V<ln 

272.434 M\Vh in 200J 

Dc dating- in lle( hoe'\(,j<l<tl' is VClClT'C.'I.J Jl~l gevnlg 
va, de lOL.l.l1.~\llp meclio 2004 len l)(~hoeve Yj:J.l1 

de knppelillg \'Ol.n een ;l.mli.,l syslemell v~m lijn 
vic r ;tan <Ie lijnen cen, Lw('C' ('n :1rie 

N;I L'1e).;.lric.:ilellsopwek!dng rL.'~tecT t eCI1 grNc 
hucvcclhdd I 11el'mi!ic.:llc ~ncrgj~ Deze cncI'gie 
k.l:l , ... 'orclt'll bClltll VDor Hl;nllc .... erw,nming v,m 

wlllingen en l'4,xlrij\'en" V.tnwegc de grootst:h~li

g"(! ell nabij gc1r:g-cn ll1tbreicling ";111 betlrijvt~n t~r~ 

rei!l Bockclcrlllc'er, lwbbt'n llochlC:l"Vl'lllluot

sclLappen vi.lIlIIVC l~n ~LJOl"l tl'Zilll1Cn 

Mu:rWal1J1lc.: vU[ upgcricllt tll11 distl'ibt.ltic L'U 
It'\Ocring Viti) w~rmtc v~n five :t~11 llicuw \(, 
wHigl'11 bcd l' ijven tC' n'<1lis('tt."n. 

Me r ell' g('Jllt't"'lllt' Alkm,,",,11' i" riO:}J I\kt:I'VVi1T'l1ltC 

voj op 12 ti 'j)l"tl;"1ri 2004 CC'll t\Vt'~'r;"l1 oVl'rr-rnl<r>lll
.,tl'l) <lilng\')~a;Jll . ~kt tit' Hl'llWl'Jltt' 7.ijn olfspJ';:jk,'n 

l~t'lI1ilakt (lVl:J' h(~t hdwt'r Vttll til' wal'I11I{'-jnfJ'iI

.~t)' lc[uu rrll ,h~ cnergiL~Vl"IDJ·7.icf' ing van IWL 
hr.dl'UvC'nrcl't"(,jr, f1ct dorj c'l.1<1rVan i.~ 0111 bcdrij ~ 

vrll zl")W'l'lll1ngr:lijk tr vonr7.ic!l van HVC-w<lrmt(' 

;tIs C'ncIgir.im,)11 voor luimtt'vC'fW;trming Ook dl' 
prclVincie I'\onl'd-Holland J)l;cft rr. r stimuJcring 

varl de bcnt.lIting van HVC;-W<ll'mtc haaJ' b~T'cid

heid uiLgesprol17cn om rinf.lIlCi~lc SIC:UI1 lc 
vel'!enen, 

l)c ccreler gculle "crwachLing: dal h et Wi:lTmtc
disLributicnl!twt.!lk .gcrecd is vour J~mvilng Vc.lll 
lH:~t s[l'wkseizDcn l004/:l005 kt.)fl niet v/ol'dcl1 

gerealiseeld . Tn vt'rband mel de bcnodig(le 
investeringen "nor het di!-tribt.ltienetwerk en de 

gl'lcaliscl'rtic vr.J;;g ultimo 2004 is uil kost(.'ll

I)v~I'Wcgingcn bcslotcll de aankg van de hoofd

infl"astl'uclullJ" l'Cllj.1m' tc tcmlJlIriselTTl. Dc hui
di,ltL' warmtc.'vutlr1,iL'ning wunlt ~lP tli[ llWll1L'rH 

votll'lgez(~ll1l('l c.if.: J'eeds ;l;:Lnw(,/.ig(' h\Jlpw~rmlC" 

kt!lels, die ~ls bar ;<-upvQOI'7.icning van de infr'l· 

st,'\ICTtllH' 7.ijn g("in!' r~I1t~clc1, 

Mll.llil.lKWALITEIT 

HEX 'I RI CITHITSI' HHHJC I'lii 1M EP) 

In lwt kadcr van her landcliJl<c C02 -rL'ducticb(!· 
Iriel. WilrCTl het Rijk r.n de branchr (VFRT:JIA) ;n 

1995l cen wettelijke ve.rgoeding5rC'geling ov('n~en 
gr.lcolTIen die spcrifick hctt'p.kking had 01' de 
door AVl's geprnduc:ccldr dUUl'7.~mC "Iektricitcir 
(REB·,.cgcling). 

Dc RFlI.rcgcling Vllor AVI's is inmiddcls verval
len, De IlUidige sl1mulering:.;regeling VnOl" dt.lllr

"lame energie, ele MEP-regeling is veel beperkter 
\'<In J.ilTd, :z:owcl fbanciccI als Q\'lC1 reik"'\vijc.lre. 
Door de huidigc r.~ndcTl1{'ntscis kotnen stechts 

~nkl!J~ "-VI's voar t'l!n vcrgo~ding in "'I<mmcrking. 
0111 di~ r~den vocrt!n de bL'i:mclw t!n de betrok
ken 1Tlinislcri~s 111~l t~lk~Hlr op clillllol1l(,lll ol,'cr

leg om le komen tol een .mc.lere wrgoedings· 
stluclum· die rnecr rccht cloe t (l.an de tcchnischr: 
cn f1n;:\lH.:ic.;]e insp:\J)ningt'lt die AVl's ]ev(.'lcll 
VtlOr 11(.'t PWllt1l:Crt'll V.lD c1uuL'zamc cJ1t'rgk 

N.:wl' vCl'wac:hting 0'.,11 rlezt' nieuwt' vCl'go~dings· 
slnJt:lullr in WCl'kil)g tt,-,dcll per 1 janUdl"j 'Z006 , 

Wij v(,lwarhlt'n d:~ t ook lk l1\t't de vit'l'cle lijn 
gl~Pl·fHlllcl~f.'rdc 1·~IL-~kt1"iciteil vorJr l~(~n MEP-v('rgCH~· 

clil1g· in ~anm('rki/Ig komt. 

[i:"\jERl;lF. U fT I\~Vi\1. 

TOWle elec:tT'icileiLc.:pmduc:lIe (Ntvv'h) 270.S5Y 

BI'slHlarrlc fDSSL(,ic' br<l.ntis,of 
(miljncll m1 .urdg.ls cquivilj('nt('nJ 88 
(Jnlg(,l·d,cllclllc/cll ' C'r~ctd.:it(!ils\'cd'nlik: 

I,h,lI1 tallwISlulIldclI..' :174'1n 

VC'I !llt'deTl C0 1 ·f!II1!.'i.o;;1(· (lon, 95.04() 

u 
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E L EKTR I CITE I TS L EVE R I N G 

De opbrengsL uit de levering van elektriciLeil is 
in het boekjaar fors toegenomen . Dele toename 
wordl veroorzaakt door een hogere marklpriJs. 
Voor 2005 karl een verdere stjjging van de 
opbrengst worden Ve["\lo/aChL, mede vanwege de 

hogere produclie door de vierde lijn. 

STRATE(;IE 

De opbrengst Uil eleklriciLeitslevering WOIc'll voor
al bepaaJd door de volgende facloren: de hoagle 

van de markrprijs, de Dl11Vang en betrouwbaClr
heid van levering en de hoOgle van evenltlcle sub

sidiE's voor duurzamc energie ~11t a[val. De lllarkt
prijs van elektriciteit. die overigens rors fluctu
eerl, wordt onder meer be'invloed door economi· 
selle ontwikkelingen. seizoenslemperalurell. (1e 

beperkte capacileit van de koppelingen van het 
Nederlandse stroornnet aan de buiLenl.mdse nel
ten, alsmedc de olieprijs. BVe stredt bij hel ver

handelen van de opgewekre energie naar een 20 

haag mogelijke opbrengsl tegen veranlwoorde 
prijsrisicols, 

De ollWang ell belrouwbaarheid Van levering 
waI'dt met name bepaald door de beschikbaar
heid van de verbrandingsinsL~l1atie, 
Het verhagen van de beschikbaarheid is een 
continu streven van HVe. 

2.4 A:fvalin zameling 

OntwikJn'lingen 

FLEVOCOLLECT 
folevocol1ecl Gemcenten J1V is op 17 oktober 2001 

door HVe opgericht len behoeve van het <lan

gaan van een samenwerkingsverband mel 
gemeenten in folevoland voor de llilvoering van 
activileiten op hel gebled van afvalinzameling 
en de stadsreiniging 

Per 1 april 2003 verzorgt flevocollect 

Gemeenten nv de afvalinzamelingvoor Lelystad, 
Noordoostpolder en Zeewolde. Deze Jllevolandsc 
gemeenten hauden elk lwee priorileits;lande}en. 

In her boekjaar heeft HVC haar aandelen In 

PlevocollecL Gemeenten nv inge'pracht in 
Flevocollect Holding bv, een joint venture van 
HVC en Dusseldorp Lichtenvoorde bv, 

llO"LANDCOLLECT 

De in:£amelingsactiviteiten V<ln HVC vinden, 
naast die Vim Plcvoco11("ct, p1<1Hts hinnl~n 

HollandCol1ect nv. HollandCollect is opgericht 
oJ? 11 dec~mber 2003. Zij heeft pe l' 1 j'l.JHlal'i 
2004 de arvfllim:al1lelings- ~n vC'l'we!'kingsacli. 
vireiten overgenomen van l1et openbaar lichaam 
CAW en de da<ll'in d~elneI11ende veei'lien 
gemeenlen, Holl;:tndCollect flV heeFt ceo Janglo· 

pende l..JilvoeringsovereenkomSL mel de v~erlien 
CAW-gemeenlen, Zij draagl onder meer zorg 
voor de inzameling en vt:!rwerking VOln aile huis
houdelijke afvalstromen t:!11 voar de expioilatif! 
van vier rnaderne jI[vaibrcngslalions. 

Andere diensten die worden verricht belrefren 

heltransporl van ar'telcontainers, de inzame
ling van b('drijrsafval en KCA, het reinigcn van 

straten. pleinen en bedrijfslerreinen en hN ver

strekken van adviezen op het gebied van afvalbe
heer, Doclgl'ocpen hierbij zijn zowel gt~mcentcn 

als bedrijven en particulleren, 

2004 was het cerstejaar vall de samc!1wcl'king 
van HoliandColiect met do CAW-gemeenten. Oil 
eerste jaar is vooral geslI'eel'd naaL' cOlltinuerillg 
van cen hoge kwalitcit van dienstverlcning cn 

het behoud van het verlrouwen in de onderne
mingbinnen een n!euwe sll'lIClUlIr, 
Uit gcsprekkcn mE!l de besluurlijk~ VCrlcgcn

wooroigers van de gemeenlen kon worden 
gecancllldeerd dal ell' overg"lng slJC::cesvol is Vel'

lopeno Het streven is am de samenwerklng in 

2005 verdeI' tc inlensiveren. 

In het boekja4Jr 2;ijn de meeste inzamelvoerluigen 

gemodiliceerd, w<l<1rbij V'ln <lchlerbelading is over
gegaan naa]' zijbelading, H,mdlHwillg vall achter· 

beJading zou vanwege de geldende dl'beidsnormen 

voor afvalin:tameling, in sameni1ang mel een ver
grijzend persollcelsbcstand. een negatievc invlocd 

hebben op de productiviteit VCln de medewerkers, 
Zijbelading clrajlgt voorls bi,i aan be1ere arbeldsotl1-
slandighedcn voar het person eel. Aangezicn :djbe
lading oak eisen stell aan de wij~e W4larop alVal· 

containers worden aangeboden is in dit omschake
lingsproces veel aandaclH geschoniwn a,1n com

mtlnicalie met opdrachlgevers, Daarnaasl is oak 
de technlek geopliOlaliseerd. Begin 200S wOl'dt ele 
invoering afgerond, Tevens zal veel aandacht wor
den gegeven aan verdere opllmalisatie van de wijk· 
inrichling om maximaall'endemenl vall de nteLl
we inzamelmethode te verkrijgen. 

~;." IIIJI ': \" 1: ( ,:-. i i:;, I.: :'> II ,.;\ 1-11,1 ~,," .. 

:\ ,.\ :\ {, F [I. () P E '\ I' l ' \' ,.\ ; ~; r () n· E '~ 

;IN l(rL(, " o~r\"E>';-1 

VERPAKKINGSCONVENANT 

Oij briefv~ul. 28 januari 2005 hedt de 
SLaarSerrel.al'is van Miliell, Piclcl' van Geel. de 

Tweede Kamer een briefgesluurd waarin hij zijn 
beieid lIilcen zet mel betl'ckki!lg to~ onder meer 
de prodllcenLcnvcrantwoordclijkhcid voor vel" 

p<lkkingen. De Sla,Hsecreraris wil op basis van 
het Besll1H beht!lT verl'okklngcn e11 papier t!!l karLOtl 

de prodl\ct:"olel1veranlwool'ddijkheid na anoop 
van het than::; lopenele ve.rpakking::;.canveniml 
illvoeJ"en. Dnl betekent "at de verpakker/vllller 

na <lfloop van hCl llllidige convenanl vanai' 
1 januari 2006 veranlwaordeHjk wordt vOor de 

gescl,eiden inzarneling, nascheiding en herVC1'· 
werking van verpakkingen, Di1arbij worden de te 

behalen pel'centages hel'verwerking en overige 
lll1tlige Locpassing al~ rcsululi'llsvClpliclHing 

opgenomen~ Vim belang is dat verbranding van 
arval met energieopwekking op grond van 
Ellropese L'l'gclgeving gezicn WOJ'dt als nutligc 

tocpa5si ng. 

Het is l10g \liN bckend hoc het bedrijrslcvcn 

deze nkllwc regcls wil gaan uilvoeren . 

Anlan\<elijk hien/an kunnen naden~. afspraken 
wOIdpn gcmaakt mct hC'l bcdrijr.,lcv€'n aVCI de 

llilvoering- v,m de producenlenveranlwoordelijk
heid pl'r 1 j,lI1ujll'i 2006 

Stl'atl;:gjc:~ 
Binnen de arvalinzamelingsbranche WOl'dl sterk 

geconctlrrcerd op prijs . Ook HollandColiect 

...vortH hiermee gecanfrontreerd. wa.udoor hel 

markloantleel onder dl'uk s,aal. HOllal1dCollecl 
I ichl zich echrer primair op de in;!arneling van 

gemeentelijk afval. waar nUllsl een lage prijs ook 
\Vo rdt gcllcc1H aan hoge kwrtlitcil. Door kosten

behecrsing en kwaliteitsborging verwacht 
Holl;.mdCollect in 2005 een verbetering van het 
Illarktaandccl [c rcali,c;cl'en. 

Vanwege hel belang van ele samel1wel-king met 

de CAW'gemcl~nten "al veel aandacht uitgaan 
naar een :i;orgvuldig en open overleg over de 

kwaHteit van de dienstverlening, 

2.5 Compostering 

Onrwikkeli.ngen 
In hetlmel,jaar hebben dt!' Noord-Ho]]andse 
gemcenlen 71.680 ton Gr!' aangeboden, tegen een 
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hoeveelhefd van 69.070 ton In 2003. Dt! trendmati

go daling van hot GFT·,anbod de afgelopcn jaren is 
hjermcc vom h~t ccrH weer cnigszins omgchogen. 

De verwerking vcm het aangcboden GFT-aNal 
vond in het boekjaar plaats in de composrerillgs· 
installatics van dochtcrbedrijvcn te Purmerend 
(Purva by) en Middenmcer (HollandCoUcct nv). 
De installatic in Middcnnlecr is in de afgc:lopcn 

jaren grondig gercnoveerd waardoor de voor- en 
nabewerkJng beler l.ijn afgestemd op hel ve.rkrij
gen van cen optimalc composrkwalircit. 
In totaal beschikt HVC over cen composteer

capaciteit van 135.000 ton. Een decl van deze 
capacitcit wardt benut met GrT dar aficomstig is 
vilnuit zuldelijk Noord·Holland. HeL g;'lat daarbij 

om cen hocvcelhcid Vall circa 25.000 ton op 
jaarbasis. 'l'ezClmen met compo.steringsbedrijf De 
Mccrlandcll wordt via Holland Compost vofhet 
GJlT van de gel1lccntcn in zuidclijk Noord
Holland vcrdcell over de drie Noord-Hol1andse 

compostcerinstallaties_ De beidc compostcrings. 
in5taUaties van liVe nemen hiervan circa 11.0f)O 
ton op jllarbasis voor hun rckcning en zijn hier
lTIl'_'t:, tlok op 1.mgcrc t~nl'lijn. voll~d1g bcnut. 

In 2005 zlll het bchecr van de: ;nstallatic in 

Middenmeer worden onclergebracht bij HVe 
Compostcring bv, de nicuwc statutJ.;re naam 
voor lltnva by. 

AFZET 

De in hel boekjaar door be Me inlitallaties gepro
duccerdc compost, zo'n 50.000 ton. kon goed 
worden afgczct. Your 2005 wtlrdt vcrwacht dat 

de afzctkostcn zullen stijgcn vanwege de ccona
Illisch ongunstigc positie Vl!.n de agrarischc scc~ 
tor. Deze seclor is de belangrijksle afnemer v.m 
compost. Door cen op afncmcrs afgcs[cmdc 
recepruul'van compf)st w()l'dt gl!tracht de. afze.t

mogelijkhcdcn te vCTbct~ren. 

Strategic 
Een o.nd.chtspunt blijft de (Iondelijkc) tendens 
om minder waanh.:o Ie hl.!chlcn nan dc gcscl,cl

den inzameling van GFT. Dc discussic over het 
milicl1nmdement cn de kostencffectivitcit van 
doe gescheiden inzameling van GFI' leidde in 
2004 tot ecn bcsluit Viln de Staarssccrctaris am 
de verplkhLe gescheiden in2:ameling van GPT in 

stand tc hO\Jdcn en om gcrnecnwn veel mecr 
ruimte tc gevcn om alccrnaticvc im:amclmctho-

den toe te pass('n. DesondClnlcs sti]an de hoeveeI

hcid en de kwillHci[ van hc[ ingezamclde GFT 

onder dJ'uk. Om dezc np peil tc hOllden blijft 

commun1catie met burgers over hcr nut van de 
geschcidcn inzamcling van groot belang. Oc 
investeringen In de llUldige inzamel- en vC!rwer

kingsstructuur blijvcn dan van waardc. 

Tcr bevordcring van de afzct van compose zal. 

mede gelct op ELlropcsc regclgcving. de nodige 
aanc1acht worden geschonken aan kwallteitsverbe

tcring viln compost. Mer be ide insrallarics kan aan 

de vcrdstc kwalitcitsnonncn wm'den vClldaan. 

Met hct DOg op toekon,stigc ontwikkclingcn zijn 
de arschrijvingslermijnen van beide composteer

installatics tC1'1.lggcbracht tot ccn rcsrerendc 

peri ode van ~es jaar. De v(~nnoolschap is voornt!
mens tc ondcrzoekctl met welke nicuwc vormen 
van Gl<T-vcrwcTking op de midc1cJlangc en lang!; 
termijn het mi1lcubclang van de gcscheiden 

in7.amchng V,," GFT kan worden vergroot. Dc 
aanwczige GFT·inzilmeharucluur kan dltf\rmce 
ook op termijn doelmatig worden ingezct. 

2.6 Groen- en houtreLycling 

Ontwikkt?lingen 
Dc groen- en houtrccyclingsacrivitcitcn van JIVe 

zijn ondergehl'acJn bij Groep Andijk bv en vin

den pl<1aCs tc Ha.lfWcg onder de handclsna<l111 

MeerRecycling. Daarn<last vindcn oak 0P Texcl 
bij hel overslagslatlon De Hamsler groenacti
virciccn plaars. Op dit overslagstation tc 

Oudl:schild wordt het dClCl! de gCl11ecntc en door 

particuliercn aangebodcn groenafval gec.:om
postccrd. 

MccrRccyc1ing nccft per 1 januari 2004 de 

grocn- cn h(lu[l'(.!(,yclingsactivj[cit~n van 

Atvalzorg Recycling bv ovcrgenomen. Deze acti

vitcitcn bl:trcffl'n het COlllpostcren v.m grocnaf· 

val en het versnipP("\,Cll van ",fvalhout. JIN 
gccompostccrdc groenafYal wordt op basis V<ln 

spt!ciIicaties llpgl.!mcngclmel schmln zanc.l W<l.ilr
na dezc productcn, in het bockjaar circa 27.500 
ton, worden ilfgc7.et binncn de grand-, 1,!,o'cg- en 
waterbouwscctot'. 
Het vCT.mippcrde hout wardt voar het mcrcn· 
deel uitgevoerd naar DuiLsland als bri.l.ndsLOr 
veor clcktricitcicsccntl'Jlcs. In het bockjilar ging 
het om cen h()cvcclhcid van in totnal 70.000 ton. 

NV lil1!j\'l;runnr.u.f.~· iI 1"~.P.'''1!l:'-:LA( ; :lI; r.1 

In het boekjaar is Levens circa 6.000 ton bou~

en ,IoopJfval overgcslaKcn. 

Slr;]tcgie 
KOHcnbchccrsing en bchoud van m~rkta.andccl 
stailil centraai bij Mccl'Rccycling. 
Na~lrvcrwachting kan met rclaticf gcringc 
inv~'ttcringen de huictige capacill!it van de huut
brc~kinstilllatie worden uitgcbrcid van 70.000 
na2r 150,000 ton op jaal'basis. Op dit moment 

WO I·ctL om1~r.lOchl of' deze invesletingen rendabel 
zijr binnc:n de huidigc mOlrktomstandighcdcn. 

TCIl bchocve van cen beteTo bcnutcing van de 

hes::hikhal'c rc-rrcincn wordt gctl'acht de huidigc 
overslagactivileilen Viln bouw- en sloopa[val en 
grof1~uish(ludclijk afVal fors \Iir reo brcidcl1. Naar 

Aanl:od 
1111 /. 
IfllIl c1erc1cn 

GIII.·RAD 
GI'T 
BA·a<,ndcelhoudcrs 

RA (erden 

NUA 
Wit-bntin gocd 
1\ll;lill 

Verwerldng in huisvuilcentrale 
TlII!. 
(;1I1·RAD 

GI'T 
AA·ailndeelboudcrs 
RA (('Iden 

NBA 
Wit'Hum j!oed 

1"(&1,11,1 

Vcr· en bcwcrking door dcrdcn 
HIl" 
GIIA·RAll 
GI'f 
BA-amdcelll011dcI !. 

BA derClen 

NRA 
Wit·Jruin gn~d 

rO%n ,I 

verwachting zal de huidige hoeveelheid grof 
huishoudclijk afval die wordt overgeslagen kun
llcn worden uitgcbrdd naar 25.000 ton op jaar
b.sis. Dit grofhuishoudelijk afval is afkomstig 
uit het zuidelijk dec 1 van de provincie 

Noord·Holland. 

2.7 AfValscl1eiding 

OJ)twikkelingell 
Door de deelnem~nde gemeenten is in hel boek
jaar in totaClI 45 .239 ton grofhulshoudclijk afvOl1 
aangcbDden: een afnarne van 364 ton ten 

opzichtc van 2003. 

Het integraal ingezamelde gro[lll~ishoudelijk 

atv'll wordt gcschciden in de schddingsinstalla-
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lie te Middenmeer en bij SorLlva vor le Alkmaar. 
DC! componenten worden sep~raar afgezet ten 
behoeve van hergebruik of nuttige [oep<lssing. 
In het boekja.r is 45.239 ton gro[ huishoudelijk 
afval gescheiden in componenlen, een a[name 
van 86 ton len opzichte van 2003. He[ brandbare 
scheidingsresidtl wordl na verdere opwerking 
ondermeer ingezet als brandstofin cementovens , 

Strat(~gi~' 
TIen goede arstemming van in- en output van de 
s(:heidingsinstallalies is Veln groat belang, Het 
aanstaande stortverbod in puitsland medic 2005 
zal naar verwachting oak gevolgen hebben voor 
de recyclingbranche in Nederland, aangezien 
grate stromen brandbatlr a[val nu nog worden 
geexporteerd. Tezamen mel de medevennoot in 
Sortiva vof

T 
G.P. GrOOL Recycling bY, wordL onder

zacht op welke wijze de gC:lamenlijke schei
dingsinstallaties van HVC en G.P. Groot zo geed 

megelijk kunnen worden inge:let bij de bewer

king van de aangeboden ;t[valstrarnen en welke 
optimalisnties kunnen worden doorgeveerd bij 

de logistiek. 

VER% (] Rr:1 N r:sr; Ell I F I) 

2.8 Overslag en transport 

Ol1t\~rikke1ing(!J'l 

BRANOBAAR ArVAL EN Gn 

Het ,,[val aal aan HVC lI:~I' verwcrking wordL Olan

gebaden besLaat ult diverse a[valstromen Viln 

gemeenlen en bedl ijven. 

Het gemeenleJijk <lrval wordl voor een gram deel 
<I<lngeboden op decenll'aJe alvalovel'slagsl<ltions. 

waar dil t1fVlli wordl ovcrgeslagen en in bulk 

afgevoerdJ HeL br.:mdbare nfval wordl verwerkt 

in de verbrandingsinslallalie. hel GfT wordl 
afgevoerd naar de composLeerinsial[alies~ 

De overslagslations van HVC zljn gevesLigcl in 
Den Helder, Hallweg, Lelyst<1q (Ep()neiland), 
Middenmeer. Zaanslad. en op Texel. 

WIT· EN BRlllNGOED 

ProducenLen van 'wit- en bruingoed' (zoals bij~ 

voorbeeld koelkaslen, va:J.lwa~sers, magnetrons. 
LV'S. pCIS. korfiezetapparaten. Em; ,) zijn wettelijk 

veranLwoardelijkvoor de verwijdering Viln hun 
producten in !let arvalstCldiulll. Op regionale 

ovel'slagstatlons voor deze a liIalstroom , zoge

naamde ROS-sen, wardl her afgedankLe wit- en 

bruingoed gesol'leerd len behoeve van an!oer 

,\:\' 111;1:,'\'1:;1 t 1' 1\" I 1\,\1 t :"' II , · .... ,\11''''''1 

n'lar ell;' be- en verwerkingsbedr~jven v~\l1 de pro
duccnllm_ITVC bc.hccrt ROS-scn in Den Helder 
en Alkm<lilr. In het boekjaar is door HVC 1,689 

Lon wit- en bruingo~d "fgevoerd, een toenan1e 
vall 220 1011 len op:t.ichtc van 2003~ 

NIET·BRANDBAAR AFVAL 

nij de ovcrslagst;ltions in Den Helder en op Tcxc.1 

en 01' een Ll<1111aliocaUes in West-Friesland 

bt~heel'l de vcnnoolsch<1p. in opdl'acht van dt:! 

bCln~crcndl~ gcmccnten en het CA\V. Clfv.lihreng

plaalsen waar burgers hun a[val gescheiden 

kmlnen aanlcverell . 

Via afvaloverslagslJtians wordt door burgers en 
bedl'ijven eveneens a[vRl a<\ngeboden dal niet 

voor verbranding of scheiding in aanrnerking 

komt. In bet boekj.l':lT betrnf dit een hoeveelheid 
van 25 597 Lon. tegen een hoevcelheid van 

22669 ton in 2003. Het grootsle deel hiervcln 

bestond uit schuon putn dat werd <ltlngeboden 

op ovcrslag.H<llion Dc Hamster 0]> Texel. 

LOSWAL 
HCl nlcrcnde:cl van !let il1gezamelde afval wardt 

over de weg vervoerd \1aC1r de daarvaor in aanmer
king kOjllellde verwerkingsinstOll1<11ie.s. Met 1,et oog 
op de mccstCll relaliel' korte vervoersaCstanden, is 

dele lransportmod,lliteil v<l.clk het mee!it doelmatig. 

BiJ dC' l<euze van de r:levolandse gcmeentcn voar de 

verwerking van het gemeentelijk arval door HYC, 

vcrzochten cleze ge1l1cenlen HYC 0111 hun «IvaI 

naar Alkmaar ;Jan le voeren over waler. Met het 

DOg Dp het milicubelang hiervan, been HVC dit 

verzoek gerealiseerd. Vana[ april 2001 wardt 11et 

Flevolandse afva] in containers over water gelrans

portee] d. Vcrscheping V;ITI het ary~l vindt [.llaal.~ 

via hel Epon-eiland ie lelyslad. Aangezien de hui

elige eigena~r vall de locaLie het eil;ll1d wil herin
rich len, is llVC in gesprE'k mel eigell<lren van 

andere overslagioc.llies. opdaL tegen het einde van 
:W05 vanfl.[eC'n alternatieve lora tie kiln wordell 

oVl~rgeslag('n. 

Op verzoek van de gemeenle Alkmaar en de pm

vincie Noord-Holland stelt HVC de loswal als open

bare inrrastructurele voorO!.iening besthikbaar voor 

de overslag vall containers en bulkgoederen VRn 

derden. Mede VilTIWege de relatiefbeperkte 

induslriele activiLeil in de regio Alkmaar is de 

vraag hiernaar zeer gering. Op dit moment is er 

gem duideJijk groeiperspectief. 

Stratcgie 
Om de logistieke kosten te beheersen worden 

zaveel mogelijk retourvrachten uitgevoerd. 
Tevens word( onderzochr op welke wijze koppe
lingen kunnen worden gelegd tussen in~ame

ling en natranspor t.. Gedachl kan worden Ola.n 

containermalerieel dal na inzameling op diverse 

locaties kan worden afgezet, waarna meerdere 
containers per rit kunnen warden getranspor

teerd naar ver~ en bewerkingsinrichringen. In 

2005 wordt dit onderwek afgerond. 
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3. Financiele ontwikkelingen 
Resnltaat 

Tn het bcekjaar wcrd een positief financ::ieel 
resu}1aal behaald van € 5.0446.000.- vaOl' 

belastingcn. Het resultaat over 2003 was 
€ 4.513.000,-, Gcr"amd was cen p[)siticf r~s\ll
taat van € 3.587.322 ... 

Belangrijke factoren die heL resullaat het afge
lopcn bockjaar hcbben bc'invlocd, bctrcffcn de 

eerder" start vmlijn vier 1+ € 1 miljoen). lagere 
kapil.all.slen I· € 0,5 miljoen), con hogere pro· 
ductfe van de Jijncn cen. twee en dric 
(+ € 0.6 mUjoen) en een hagel'e energi .. 
opbrcngst 1+ € 0,4 miljaenl. 

Na toevoeging van dit rcsultaat "an de algcmene 
reserve. bcdraagt de7.c € 47.639.000,-, 

Verwe.l'kingstal'ievcn 
Het aangeelllDudersrarief vonr (groQ huishoude

lijk .fIf.1 bedroeg in 2004 € 95 .. per ton. De Yel'" 

evcnd~ kosten voor transport I!'n ovcrslag bcdrol.'
gcn € 13,50 per ton. In 2005 bcdra.gt het •• n· 

dcclhollderstarief€ 87,- per ton; het t"dricfvoor 

av~rslag' en transport is in 200S eveneens 
€ 13.50 per ton. Dc a;:mdeclhoudcrstaricven voor 
de vcrwerking vtln (grnf)huisho\lCtl!lijk alVal zijn 
vcrlailgd met € 10,- (naar € 85,-) VOM otanbod in 

de peri ode van 1 okrober tot 31 decembcr 2004 
vanwege cte lnbeclrijrslelling van dE" viercle lijn. 

De verwcrking van Gl'i vond in 2004 plaats tegen 

cen taricfvan € 67,- pcr ton, mer inbcgrip van de 
vereyondc loglstiekc kostcn van GrT I€ 8.50 pcr 
ton) .. Hel GFT-verwerkingst'lrier dill geldt voor 
2005 is verhoogd naar € 68,50. Allc genoemde 
tarieven 1:ijn exclttsier omzetbelasting. 

VEHWc~KrNGSI'AR1H IPER rON) 

2002: €. 90.00 

2003: f. 93.00 

2004: {v.a.. I ()ktilh~r 2004 f "5.00) f 95,00 

2005: f. 87.00 

4. Kwaliteit, arbeidsOlTIstandig
heden en milieu (KAM) 

Ontwikkelingen 
De uitvoering van het KAM-belcid bij de vcrbr.m
dingsinstallatic va.n f'NC, de composrccrinstalla. 
ties van HollandCollect en Purva. aJsmede de 

groen- en houtrccyclingactivireitcn tc H~I1i.veg 
vindc:n plaau aan de hand van ct!n gcnormccrd 
zorgsystcem volgens miHc:unorm ISO 14001. Bij 
de vcrbrandingsinstallatie en bij de c:ompostecr· 

lnstallatie van Hol\andCollecr wordt tevens vol
dOlan Olan lcwalitcitsnorm ISO 9001. 
Lail.LsLgenoemde norm is pcr 1 april 2004 de 
opvolgcr van ISO 9002, Tn de nicuwe norm 

speelt her aspec:t dicnstverJcning cen rclatief 
grote roT. 

Dij de acliviteilen van de vennootschap waar de 
ISO 14001 norm wordt taegepast, vindt cvcnccns 
de arbm~org ovcreenkolTIstig dIe systematick 

plaats. aangezkn cr nog gCl!n algelTIl!cn crkendc 
arbonorm is ontwikkeld. 

In het boekja;)r hebben :dch geen bel.mgrijke 

bcrlrijfsvocringsincidcnrcn vQorgcdaan. 
Dc cxternc ;)urlirs (dam ch:' Kcma) van hc[ KAM
manilgementsystccm ren behoeve van de certifi
(cling Vim d~ fiuisVllih;cntralc yoar d~ ISO 9001 

en ISO 14001 zijn in 2004 good verlopon. 
Aorging en 7.0 nodig uithouw V<ll1 het systeem 
lll:!bben ell;! c:t)ntimlt! aanclac:lH van de direc:lie en 

het manClgcmcnt. 

Stralrgi(~ 

HVe hecft cen KAM·heleidsvcrklating vastgC"
~teld, wJ<lrin de ultg.J.ngspunlen van h<lar kwa' 
litcits·. OIrbeidson1standigheC!en- en. miliellbclcid 
worden gefol'J11u!ccrd. Dcze ultgangspunten vor-

.-.1\' 111)1;; \' L: Ii ( 1-:\ I ,: .\!.~ ;..; 1\ J ,\~. ~ ',' l:to:., L ".,7 :' Il,' I 

mer ecn intcgraa] oncl~rdccl van het onclcrnc
mingsbeleid.liVC he-eft gekoz.en voar ambitieu

zc doclstcl1ingcn, waarbU de (systemillischc) 

5. Con1.municatie 
Ont>vikkelingel1 

]Mr ijks worden vele bezockers onlv3ngen om 
kenllis Le nemcn van de aCliviteiten van de 
oncl,~rneming. In 2004 werden :to'n 12.600 bezoe

kers vel'welkomd, wa;H'Van meer dan. helrl scho
iierf;n • .a fkomsLig van ruim tweehonderd basis

schden uil her verzorgingsgebied. Oe:te !icholen 
ma}l.cn tevens gebruik van een lespakkel' over 
"IVai dat mede door HVC i, anlwikkeld. Ook 
besLlal er veel inleresse voor de installatie vilnuiL 
hct mil(,111and. Ouitenlandse bezoekers hebben 
veoral interesse in de loegepasLc moderne ver

brar,dings- en rook~asreini~inglechnologie, 
Kcnllis over de wijzc waarop rIVe de insl.allatie 
in o'/erleg met de maalschappelijke omgeving tot 
stand heen gehrachl, wordl door hen eveneens 
als 2eer waardevol ervaren, 

uitVocring hicrvan et~n andcrdcel is v"n zowcl 
de .lJgeheie ondernelningsstrategie aJs de 

spccifickc werkz.lamheden en activitciten. 

Tijdens de gesprekken met de aandeelhouders 

ever her slrategisch plan werd bevesligd dal aan· 

deelhouder!i hechten .lan een goede communica
lie met HVC. Tn de lweede helft van het boekjaar 
zijn datJrom gesprekl:en gevoerd meL aIle deelne

mende gemeenren om te komen tot een belere 
.If.'iternming van de dienstverJening. 

Slrmegie 
HVe hec.::ht vee! waarde aan een open communica
tie, Door overleg kan !je meerwaarde vall de orga· 

nisatie worden vergroot. kan onjuiste beeldvor' 

ming worden voorkor:len en kan worden bijge
stllurd op basis van nieuwe kennis. De ingezetle 
intensivering van de communicatie mel de aan
deelhou<fers in l1eL boekjaar zal daarom waar 
mogelijk verder wordc!n uitgebouwd en verbererd, 

6. Personeel en organisatie 
!kchij ~oplcidingcll 

Dc tedrijrsopleidingcn van HVC hcbben tot docl 
de k~nnis en v311rdiglleden van l1eL personeel a[ 
te st:-mmcn op wC[[clijkc verplichcingen cn 
eisclI van speciO~kc taken en 5ystemcn. Dc 

inhcud v.m de opleidingcn is vaak maJtwcrk op 
indi'/idUcc1 nivcau. Daarnaast WOlden oplci
din~smog('lijkheden geboden voor loopbclanon\

wikl'.Clin~ en ontpiooiing. 

CliO 
Op rc rcc.:htspositie van het persone(..'l1.ijn [wee 

CAD's v<ln toc-passing: de !'aam-CAO van de 
Encrgie en Nutsbedrijvcn en, met ingang van 1 
oklobcr 2003, dl! CAO-Afvill ~n Milieu, De;w 
1,latHgcnoemdc CAO is de ~ocrorale opvolgcr va.n 

dcc1 " Viln de CAO vom de Encrgic' en 
Nwl,bedrijven (ENB·CAOI, 

Pt!rsol1L~le org:i.lni~;.,rle 
NJ<lH onderstC'unl.'ntic lIf(:lclillgcm op he! gebicd 
van l~rsoTlcel en Organi~atic, Tl'chnologie en 

OnC".vikkeling, en Comnl.uniC';!ric bestaat de 

organisatic uit fen vijftal scctorcn: 
- Slralegie en MarkL; 

- Afvalinzamcling Noord·l1011and. Rccycling en 
Compostering: 

. Afvaloversl,ag en -tnnsporc; 
- VC1'werking 
- Financien. 

Ultimo 2004 bcdrocg her aan:al JncdcwcJ'kcn 

waarmce cen arbcidsovcrce:nkomst voor onbc· 
paalde lijd is anngt.!gClan 355, wt!.arvan 289 man, 
nen en 66 vrouwen . 60 medewerkC!rs wel'ken in 

dceltijd, waarvan 42 'Jrouwen cn 18 mannen_ De 
gelllicId~lc:le leertijd b~draagt 44 jdar, Hel zicklt..~ 
vcrzuim bcdrocg in het bockja,<lT' 6.9 procent. 

Per 1 jal11lari 2004 is Ill~l voormillige personeE'l van 
het CAW bij H\fe in dic:nst gctrcdcn en gcdctachecrd 
biJ HoliandCollec:L. In daL v~rband is vee! aandachl 
besteed Jan ovel]eg mer AUC bctrokken p;mijen 0111 
cen socpclc ovcrg<lng mogclijk tc maken. 

., 
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Met het DOg op de tocnqm~ van hN person eel 
als gevolg van de inlegriltie van hel voormalige 
CAW-pcrsonccl bU HVC. is ondcrzock gcd;:l<l.ll 

naar cen nptimaal pcrsnnet:Jsinrol'matie- en saJa
rissystccm , In 2005 z<ll dit systccm worden gc'im
plcllwntccrd. 

\1edezeggt!l1schap 
Op grond Van de Wel op de ouderncmingsraden 
(WOR) bcschikt IJVC over cen andcrncrningsraad 

(OR). Dc OR is ~en VOln de organen van de yen· 
nootschap. Zij hccfl de li\ak ~rn. namcns hcl per
sanccl ovcrlcg tc vocrcn met de wcrkgcvcT. Dc 

OR is bevaegd om op eigen iniliatiefvoorstellen 
tc docl1 omtrcnt alk soci alc. organisatorisc11c. 
financiclc en cconomischc aangcl~gcllhcdl!n 

binnen de onderncming. Daarnaast hccft de OR 
advicsrccht. 

In verballd me[ de ovcrnamc van de inzamc-

7. Deelnelningen 
Ultimo 2004 heefL INC direcL o[indir~(l de vol
gende docJllel'bedl'ijven (volledige <eggenschap): 

J:IVC Deelilemingell bv 
HVe Deelnemingen bv is hel vonrmalige CAW 
Recycling by en is overgenomen van her CAW bij 

de verwerving van de aCLiva van het CAW. we 
Deell1eminge.n by is vcnnoOL in Grondb;mk vof 
en GraaG vor. 

HollandCollect nv 
HollandColiect is de werkmaatschappij waarin 
de Yoormalige inzC1melactiviteiten van heL CAW 

zijn ondergebracht - HollandCollect is Levens ven

noot in Biowier vcr 

HVC Cyela> bv 
Tezamen met Recyclingmij feniks bv, een 
ctochleronderneming van Ballasl Nedam 
Milieulechniek bv, worden herbruikbare restpro· 
ducten, zoals AVI·bodem<ls en meul.len. afgezet. 
Hiertoe is in 1994 Cyc1as vo[ te Alkmaar opge-

richt. 

IIVC Me~'I'Warlllte bv 
Op 7 oktober 2001 hebben HVC MeerWarmte bv 

1ing.!.ol·ganisati~ van her CAW. waal' cycnCL'IlS 
een OR W:lS ingcsLeld, geldL als overgi.tngsrcge

ling d<Jt die OR blijfr functioncn:m. in icdcr 

geval lot 1 nktobt:r 2005, 

Inmiddcls vindt ceo andcrzock pl<lilts nJl:lr 
mogdijkl1ctlcn om de tUt:!k01115tigc Il1cdc7.l'ggcn· 

SChd.pSSlructuur binncn IIVC en ho\c\f dochlcr

ondcrncmingcn integra'll vorm tc gcvcn. 
Hierovt'f zalnaar verwachlillg medin 2005 t'en 

bcsluit worden genomen. 

De vC'l1no()[schap strecf[ ~rn<ldr om dC' OR, over
ccnkon1stig hOlaT vC'.rnntwoordelijkhcdcn en 
bevoegC!heden, in goed overleg te betrekken bij 
de ac[ivjccitcn van de ondcrneming. 

Dc OR van rIVe tclt 'Leven leden, W.:l,UVdn drie 

'gcorganLCicc rdc' en \'icr 'llict-gcol'ganisccI'dc' 

leden. In l1et boekjaar hebben zes overlegverg<l

dering-en pI;I;o.tsgcvonden. 

en Nuon MeerWnrmle bv, MeerWarmte vuf opge

richl voor de disll'ibuti~ van wamlfe V.1n dc vee
bralldingsill~l;lllallc van rIVe. 

nvc R,~cyclit1g bv 
rIVe Recycling bv heefL de aandelen van fiVe in 
HVC Compo,~lcring bv en in MeerRecycling 
overgtmOlllcn , 

HVC Vier"de Lijn bv 
JrvCVierdc lijn is dgl'naJl' van de grond en 
opstnllen van de vierde Iijn . Dele van HVC arge

scheiden enliteit houdl verband mel d~ cross 

border lease tr.lns.1nie die de bcsta.lndc lijncn 
een. lwee en drie omvat. Om te vool'kamen dat 
door j uridisd\e n,urekk ing de vierde lijn cleel 
ZOU uitmakcn val) voornoC'mde rramactiL~. i.~ 

voor de bouw een ilparte juridische enLit~it 
gevormd ell zijn len b('\1ocvc hielviln l'echlcn 
van opsLnl gevcs~igd. lIVe is zowcl cigennilr als 
bestllurrler van HVC Vierde Lijn by 

INC Cnrnpo,tering bv (Pltfva) 

HVC Compostering bv (handel,na:rm Purva) 
E'xploitecrl in PUl'mcl'cnd een compaslcl'ingsin

mllalie waar circa de heir, van het Gl'f-afval 

_""V 11I1I:..",,;lI r "~'I"" U Jt II .. il'.I.'4II" 

wordl gccompostccrcl dalleH' vClwcrking ;)<In 
HVC wordl aangcboden. 

• MecrRccycling bv 
McerRccyciing by. her voormalige Croep Andijk 
bY, is le:l,!lllCn Illel CAW Recycling bv venllOOl in 

Wf R \'of. cigcna<tr van de schcidingsinslal1alie te 
Middenmeer. Nu CAW Recycling bv is overgeno
men door HollandCollecllw. is IIVC in.direcL vol
ledig ~jgC'llai\r Viln voornoemde 5C',heidingsinstnl
IJ.lie. Tevens is Grol!p Andijk eiglmatlr van 

Meel'Recycling le Halrweg. Met in,gang van 2005 
is de slatuulire na<1m Viln Croep Andijk gewij
'Ligd in MeerRecyciing by. 

llitimo 2004 hedl HVC de volgende deel

nemingen mel gedeeJLelUke leggenschctp: 

Biol·vier vof 
Biowier richl :dch op de reiniging van verontrei
nigde grond. Tn deze vofword~ geparticipcerd 

door HollClndCol Jecl nv voor een derde. De 
onderllcming is gevesligd Ie Mic1denmeer. 

Cyclas vol' 
Cyrl;'\s is ('en vcnnootsch,tp die z;ch rirhl 01' ete 
vt'rkoop vnn I '(,slslnff~n C'n -produclen v;m INC. 
In deze vcnnootschnp wo rdl gcparLicipeercl door 

I rve Cyrlas bv VOOI' vi) [I ig procenl, 

Fh'vocoll"cl Holding lw 
Irve I.:!n DllSseldol'p I.ichlenvoorde bv particlpe
I"en ieder Vaal' vijrtig procenl in Flevocollect 

Holding by. PlevorolleCl Holding is volledig eige
n<ltH' Viln PIcvocollC'ct Bedl' jjvC'n bv. De1.r. ven
noolschap richl zich vooral op de in:.::ameling 

V'1n bedrijfsa[va l in Flcvo)Jnd. In hel boekjaar 
hcocft 1 TVe: aile SC'WOIlC iliInd t.' lcn in flcvocolleC:l 

Gemt::en ten nv gcleverd Clan Plevocollec( 

Holcting. Hiel Tl\e~ j~ uitvo~rillg gegt.?vcn "an 
ilfsprakcn elir. dool' lIVC en f)ul>!=;cldorp 

Lichlcnvaorde zijn gemr1ak~ bij de opric:hling 

van flevocolll'ct Gellleenlen, 

• Gl'aaG vof 
GHlilG is een vennoots(hap die aC:lief is op hel 
gci1it'd van gl'ocncompostcrlng, Trvc: DeC'.1-
nemingen bv par(icipeert voor vijflig pracenl. 

De i..lllderneming is gevestigd tc Middenmeer. 

Grondbank v(lf 
GrondbClnk vor is een vennoolschap die :llch richt 

op het verl1andelen van grondstrom!:!n, HVC 
Dcelncmingen bv paL'~icipeert VOOl' cen derdc. 

Mt'er\Varmt<' vof 
MeerWarmte vof is een vcnnootschap die is 
opgerichL voor de disuibutie en levering van 
warmle van de Huisvuitc.entrale aan de bedrij· 

ven op he~ bedrij vef)lerrein Boekelermeer. HVC 
MeerWarmle bv participeert voor vijftig procent. 

Inc Ondememingsfonds bv 
Sind, joni 1998 houdt de vennoolschap lwinlig 
procent Van de geplaalsle aandelen in 11el onder

nemingsfonds van hel Regionaal Technolagisch 

Cenlrum bv (ROF) te Alkmaar. Het ROF ,timu
leeL'l 01' regionaal niveau tcchnologische ont
wikkeling door risicodragend kapitaal le ver

scharfen aan kansrijkejonge ondernemingen 
met een innova(lcf karakter. 

SortiViJ vol' 
Sind~ juli 1998 vorln~n liVC en G.P. Grool 

Recycling by de gez&lmenlij ke vennoten van 

Sortiva vor. beiden panicipcl'en voor vijflig pro

cent. Soniv~ is opgerichl voor de bcwel'king Yom 
gro[ huishoudelijk "fv~tl en bedrijfsafval en het 

vcnnarkten van lie oa<lrbij vlijkomende compo
nenlen. Hel gro(,)LStP. deel van her grofhuishon

delijk ",rval uil noorclelijk Noord-Holland en 
flevoland wOl'd~ in opdt'achl van de vennool
schap door SOl'liva in All<maar bewerk t. 

50rtiva-WFR VOr 

Sortiv<l-mR is een vcnnooLschap die lot lilidk 

heerL h~l manZigemenl le voeren over de ven
nools('happen VVfR en Sonivil HVe parlicipC'cl'l 

voor vijfl ig procent .. De dieeclle van Soniva-WfR 

wordt sinds 1 januari 2004 g{'vof'rd dOOl HVC ell 
G P. Groot Reryc\ i ng bv. 

"} 23 
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8. Perspectief 
De afgelopen periode is een nieuw str3(egisch 
plan vastgesteld. De missie en de kernaClivitei
lell ziJn opnieuw gedellnieerd en een drielal 
thema's staan centraal: veel aandacht voor 
innovatie, voar communicatie en voar de 
opbouw van een slerke eigen verrnogenspositie. 

Het slralegisc;:h pl<ln is hel resu)taal vem zorg-

vuldig en intensief ovel'Ieg. Die geeft pe.rspectief 

vaor een ge2:onde verdere ontwikkeling van 
HYC. In overleg mel onze aandeelhouders willen 

wlj onze mog~lijkhcdcn volop blijven 'benurten. 
om bij le dragen aan een beler arvaIbeheer. 

Alkmaar. 16 maart 2005, 
II'. W.C,H. van Lieshout MBA, algemeen direcleur 

N\.' III)I:\\<I:!!: 1·1\: :i/,I. I ~ II Jj\'\i~'hK';J A(; ~IIII II 15 
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Ge cOn sol ide e r"d e h ala 11 S 
per' 31 dece'ITlber.2004 ' 
IVlioT v!!!Werking van het voorste) tot re~uliaatbI!5teniming') 

31-1 H004 

[btdr,a~n x e t.coo", 

·\CTIVA 

Vasre aCliva 
""mat,·riNe v;"U: ~ctlvo 
Coodwlll 11.907 I 

MaLcrj~te vo;le .ell .. 
Ccbouwan tn .rcrrcine.n 95.858 
M.ohin", on In,ullatlCf 355.&119 
OvC'rig~ rnafmc-Ie V.1.Stc ilCti~i 51.983 
/\Crt .. m Dntwlkl<clinr ~ 

536.998 

Financ:iille vu le: ~('tiv.l 

Oet:lnt!mlngen 1.692 
Vorn"rlngcn op d .. lnemlngen 8.66. 

t..ltenle bel.S!iog\'ordenng 21.6ta 
O\'crlgc "ordering •• 

37.974 

V10tteude activa 
Vorderingt!fi 
Vordcrin~cn op handclsdcbitl!:'\lrcn 3.075 
Vordclingen op dccln~mjngcn en participantcn 596 

Overlge vorderingen en overlopende .ctlva ~ 

10.900 

IJqllid.<> IIIlddel~. 9.030 

Tar • . ,1 ~ 

31-1202003 

84.095 
HO.I:!l 

S3.1~9 

59.127 

2.376 

2.051 
lS.D83 

~ 

1.821 
956 

10.996 

125 

467.683 

30.614 

13.n3 

7 .~21 

~ 

, HV IIlsrIlVI!i~C'ti)o;n.Ht I'i if 

~bcdfa'l:n J:' e i GOO,,} 

I'ASS IV 

Groepsvermogcn 
Gopla."t kapit'al 
OVC'rigc rcs('rV'cS" 

Rcsultaat hockjaar 

J! L.A t: JO r,:c 

Aandeel van derden in grn.plv.rmogen 

Voorzieningen 
I.,tcntc bclastin'gvcrplichting 
Overige voorzieningen 

Langlopende schulden 
I.cf'lingL'll 

Kortlopellde schulden 
Krl!di~tinstC!l1ing(!n 

Ovcrigc schuldcn en ovc.rlopendc l)assiva 

!,r,ta;,l 

) -, 

31-12-2004 3H2·2003 

94 94 
56.125 52,519 

5.446 4.513 

~ 

62.265 51.130 

33.514 29.228 
10266 

37.780 2?226 

317.095 285.480 

153.852 109.064 
35.817 39.214 

1 B9.669 14B.278 

.;o4.\iO~ 5' U.116 



~ 

Geconsolideerde 
verlies rekening 

winst M en 
over 2004 

2004 I 
(bedra~C11 T e 1.000 ... 

Nello-omzet 96.505 

Overige opbrcnllllon ~ 

Bedri,jfsopbrcngstcn 98.917 

Kosten uitbcstccd werk cn andere kostcn 4~.271 

I.oncn. salarisscn en 50cialc ]aitcn 19.409 
Afscluijvingen op vasle aCLiva 12.109 

Bedrijfslasten ~I 

Bedrijfsresultaat 25.128 I 

Financiele baten en lasten 
Rcntcbaten en soortgclijk(' opbrengncn 2.671 
Rcntelastcn en soortgclijkc kosteD ·20 .714 

·17.843 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 7.285 

Rcsultatcn uit ftnancielc vastc activa -88 

Geconsolideerd resultaat voor belasting 7.197 

nclasti ngcn -1.751 

Resultaat toekOlnend aan de rechtspersoon 5.1411 

200J 

77.096 

1.153 

78.249 

33.26~ 

13.048 

7.231 

53.545 

24.704 

871 
'20.868 

-19.997 

4.707 

-194 

4.513 

4.513 

1'1Vllr1Z~"'lmCliN":'\1.r:!\ I[ r"',I.j{'.'B~'Ar; lGl;~ 

Geconsolideerd 
van kasstromen 

Qverzicb t 

(bru r,g"")( e 1,000,·) 

Kasstroom uil operationele activitciten 

Ncttn-rcsultaOlt 

Aanpassingcn voor: 
. a.fschrijvingcn 

Mu[, rio, in workkapitaal: 
- vordelingen 
. kor lopcndc schl.lldcl1 

Kasstroo1l1 uit opcrationclc activiteitcn 

Kasstroo1l1 uit investeringsactiviteiten 

Inv~HC!ringcn in immtttcriClc vaste activa 
rnvcstcringcn in matcric.lc vastc actlva 
tnvcsteringen/desinvestcnngcn in financielc vaste activil, 
w.o. i)vemame Hnlla ndCollecl. overnarne Me.erRecycling en 
vcrkclOp Flcvocollcct Gcmccntcn 

Kas,troom uit investcringsactiviteitcn 

Kas;troom uit financieringsactiviteiten 

Mindcrhcids aandr:elhoudcrs 
Opgenomen voorziellingen 
OpnOl.me leming 
At1f1!' ;ing l;tnglnp~md~ sc:J1l11dcn 

Kas~;troom uit tinancieringsactiviteiten 

SOlido kasstromcn 

Begin,land liquid. middelen 
nindsra.nd \iquid~ middclc:n 

2004 

5.446 

12.109 

5.883 
35.312 

58.751 

51 
-58.942 

-24.549 

~ 

-2 

4.468 

57.331 
-35.999 

25.798 

1.109 

7.921 
9.030 

, s 

1003 

4.513 

7.231 

-3.B21 

56 .032 

63.955 

-54.2G8 

-2.019 

~ 

20.500 
-30.564 

~ 

-2.396 

10_317 

7.921 



·6 

Toeli c htin g 
balan s e n d e 

op de ge consolideerde 
g e con so lide e rde 

verlie s r e kenin g w inst- en 

Algemene toelic:hting 
A11e bedr-.l.gen zijn in duizenden eUIo1s, tem:ij 
anders vel'meld, In de b(\lans ell de winst· .en. ver
liesrekening. alsmede de daarop betrekking 
h~bbende toelichtingen zijn ter vergelijking de 
overeenkomslige cijfel's van het vODl'gaand boek
jaar vermeld. 

ConsDlidati~ 
In de .consolidatie zijn begrepen NY 
Huisvllilcenlrale N·H le Alkmaar. liVC Cyd., bv 
le Alkmaar. HVC MeerWarmte by le Alkmaar. 

INC Vierde Lijn bv te Alkm •• r. INC Recycling 
bv le Alkmaar, MeerRecycling bv le Alkmaar, 
Purva bv tc Purmerend, Holl.mdCollect NY 
le Middenmeer, v.oJ. West·Friesland Recycling te 
Middenmeer en HVe Deelnemingen by le 

Alkmam. allen zijn direC'.t of indirect voor 1000/. 
eige.ndom van de NV Huisvuilcenrra!e N-H. 

Steiselwijziging 
In 2004 is met de belnstingdiensL overeenslem

ming bereikt over de fiscale openingsbalans 
1998. Tevens ·l.ijn de Clolngifren ve:nnootscha,ps

belasling 1998 lOl en met 2003 aangepasl en 
opnJeuw ingedi~nd. De gevolgen van dE:! flscale 
apeningsbalans 1998 en de aangiCten vennoot· 

schapsbelasting 1998 COL en met 2003 zijn onder 
latente belastingvordering c.q. verplichring in de 
bal<1ns per 31 december 2003 gecorrigeerd . 

Dc waardering van de l'llenlies is gebaseerd op 
nominal~ waarde. Dit is rot en met 2003 vcr

werkt voor € 4.145.000.- in her eigen vermogen 
en vaor 2004 als nannale belaslinglast verwerkt 
voor € 1.751.000.- in het l'esultaat. 

Algemene grondslagen v()or de opstelling 
van de jaarrekening 

De waardeting en oe bepaHng van he t resulLaat 

vind t plaats op bas is va.n historische kosten . 
Tenzij bij he' dcsbertefrende balanshoofd anders 

wardt vc.rmeld. worden ac[iva en pass iva opgc

nOmen tegen nOluinale waarde. 

Baten en lasten worden tocgerekend ;l<ln heL janr 
wililrop zij belfl:!kking IH~.bben. WinsLen wordell 

sleclns opgeuomen voor zover 'lij op balans· 
dCltum :tijn gerealiseerd. Verliezen cn risico's die 
hun oorsprong vinden voor 11eL einde van het 
vcr.~lagjaa l', worden in acht gcnomcn indicn zij 

vaal' hel opmaken van dejaarrekening bekend 

zljn. geworden. 

Groncl s lagen v oor 

de waard e ring van activa 

en passiva 

VAS1· E ACTIVA 

Immateriele vasre acriva 
De blj de overna Ille V;.ll1 de ac,'UvireiLen V(ln llel 
Centraa! AfvcllverwijderingsbedrijfWest
friesland aun hel CAW betaJlde goodwill wordL 

gewaardeerct tegen ~ans(harJingspl'iJs en warc1l 

in tien jaar mel lineaire bedragen ten hlste van 

hel resu]taal gebracht. 

Mat"rlde vaste activa 
MaterLele vasle aClivOl (moll .v .. de Huisvuil
centrale) worden gewaardeerd tegen de verkrij· 
gingsprijs c.q, de vervaardiging.sprijli verrninderd 
met de subsidies en afschl'ijvingen . In. de Wl'

vaardigingsprijli worden de direct locL'f',kcnbare 
kalilen n[smede de Tenle op de SChllldcn opgeno· 
men over de periode die .. an de verva(1rdiging 

van het actief kan worden tocgcrckcnd. 

De t!llisvuilcentrale is in 2003 opnieuw 
gewil<lrdeerd op basis van actuele vervangings· 

wllarde. De actut!le waarde Is v~slgesteld op 
basis van rit DCt:·methode. Bij de berE!kening 
van de actuele waarde is. gebruik gemaak.r van 

!'<V 1I1 1I""·" l '! 1-1': \0,' 1.1. S ' 1l il.U,,\,(."tltll " 

onaf1Hl.nkeJijkc dcskundigcn. Dc. waal'dering 

2003 was hoger dan de boekw"mde. Ao.mgezien 
d(' afwijkjng niet malel'iecl is, is de boekwaarde 

niet aangepast. 

Dc iI t'!ichrijvingcn worden bcrckcnd volgens de 

annuilaire methode op qasis Van de verwachte 
economische levensduur. 
Vaor de af.l.ichrijvingen worden de volgenctc 
rcrmijnen gchanleerd: 
- Inslallalie Huisyu ilcenlrale 30 jaar 
. Ov~rige machines en inst.lllaties 5· 15 ja~r 
- Op lerreinen wordt niet argeschreven 

M;l.tcrielc vastc activil ingehrachl in cen lease

le<lseback lran9C1ctle zijn volledig eigendom van 
de NY Huisvuilcentrale N·H. 
MalcJ1icie va!>lc active} ingchr3cht in e~n sale
leaseback lramacLie, waarvan het economisch 
eigenc1olI1 bertlsl bij de NV HlIisvuilcen(raJe N·H 
worden eveneens onder dit hoofd opgenamen. 

FiIlancii!le vastc' activa 
Dochlermaatscilappijen en deelnemingen waar· 

in mel belrekking loL hel Lakelijke en financ..iele 
bc!eid e[Tec:rict' invlo~d van berckcn is wol'dt 
uilgeoefend worden gewaardeerd regen neLta 

vermogensw41urde. De nelle \'ermog'm~waarde 
wordl bcrckcnd op halib van de door de ven
nootschap gehameerde grondslagen van waarde
dug en l'esulti.l~lbep<1Jjllg, 

VOOl' de negal ievc net to vcrmogcnswaardc is ecn 
voorzi~ning opgenomen. 

De vordclingen op en Icningcn 301n dcclnemln

g~n alsmed~ overigl:! vorderingen wordtm apge

nomen 1egen nom ill ale waClrd~, onder aftrek 
van noodzakelijk geachre voonieningen. 

Onder de finan,ciele vasle <lctiva zijn actieve 
belaslinglalenlles gewaardeerd, vOor:tover het 

waarscllijnlUk Is dat l'ealiS.llie van de bel<1sling
claim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. 
Deze i.LcLieve la~enlies ~ijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde en hebben overwcgend ecn 

langlopend karal<ter. 

VLOTTENDE ACTIVA 

Boererenres met betrekking tot vervroegd afgeloste 
langlopendt If'I).il1gl.'1l zijn ge<:lc tiveerd onder de 
overJopende activa en vallen annullair 

vrij ten laste van de winsr· en verliesrekening over 
de reslerende loop\ ijd van de afgelosle 1eningen. 

VOORZIE N INGEN 

Onder de overgf!l10men pass iva van hel CAW 
beyond zich een potenliclc vcrplichting tot beta· 
ling van een nahernngsJJ.nsl<lg arvalstofren· 

belasling ell de mogel\il< verschuldigde henings· 
rente hierover, De omvang van deze verplichting 
wordt voortien. Jaarlijks wordL de mogelijk 
v€'tschuldigd~ hernngsl'el1te aVflr hel baekjaar 
gedoleerd <Ian de voorziening. 

Voor in de roekomst le betaJen belaslingbedra
gen uit hoofde van verschillen lussen cammer
cit~le en ft.sca1e balanswaardeIjng~n worde een 
vQarziening getroCfcn ter groone van de sam 
V'1n dele ver.schillen vermenigvuldigd met het 
belastinglarief. 

lANGLOPENPE SClIlllDEN 

De langlapellde schulden worden opgenomen 
tegen nominale waaJ'de , De binnen een jaar ver

vallende anossingen warden aangltmerkt ills 
kortlopenoe schllld~n en als zodanig in de bolans 
onder "I{artlopende schuld en" opgenornen. 

") ., 
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Grondslagcn voar de 

bepaJing van het rcsLlltaat 

Grol1dslagetl voo]" de 

opstclling van lld geconso

lidccrd kasstrooll1ovcrzicht 
NETTO·OMZET 

Ondel' de nerro-omzet wordt verstaan de aan 
dorden in rekening geb,.chle bedragon voor de 
inzamcling. be- en verwerking van alVaI en 
ge:le:vcrdc clektrlcitcit. cxclusicf omz:ctbclastlng. 

KOSTEN VAN UITBESTEED WERK 

EN ANDERE KOST~N 

De ko~ten van uitbesteed werk en andere kostcn 

bctrcffen aall derdcn vcrschuldigdc koslcn Vocr 
de inhuur van pers~necl. huisYcs[ing. 
transporl en ven.yerking van afval en overige 
bcdriji,kostcn. 

De baten ~n lasten worden toc,:::crckend aan hct 
JaIlr waal"op 7.ij bctrckking hebben. Winsten war· 
den slechts opgenomen veor zover zij op balans· 
datum zjjn gcrealiscerd. De kostcn worden gena
men op ~e[ moment dat deze vonrzienbaar zijn. 

Toelichting op de geconsolideerde balans 

BALANS 

Immatericlc vastc activa 

Het verloop van de immatcricle: vastc <lctiva is als voIgt: 

begin boekjcHlr 
· Bockwaal'dc afgc.Hotcn aC[iV3 

· Nieuw in consolidatic 

- Invcsteringen 
· A('ichrijvingen 

tinrie boekjtlar 

Vcrkrijgingswaardc 
Cumulaticvc llfschrijvingen 

Boekwaardc pcr 31·12·2004 

Het kasstroamoverzicht wordt opgestcld volgens 
dL' indirect~ m~thod~. Dl! g~ldmiddclcn in llt!l 
kasstraomovcrzich,[ bcstaan ui[ liquidc middc· 
len, Winstbcla!.:tingen, ontvangcn en bcraaldc 

jnleresl worden opgenomen onder oe kas· 
stroom uit opclCltionclc ilcrivitcitcn. 

Dc vcrkrijg"ingsprijs van vel'worven gi'ocpsmaat· 
scl1appijcn word [ opgcmomen onder de kas
stroom uiL invesleringsaclivileiten, voorzover 

ber.ling in gcldmiddclcn hocf! plaatsgevondcn. 
Hierbij worden geldmiddelen aamyezig in deze 

groepsmaacschappijen argctrokken van de aan
koopprij" 
Transac:ties waarbij gcen ruil Viln geldmiddcicn 

pJaatsvindt, waaronder linanciclc leasing. 
worden niet in het kas);lr()OmoverziC'hl opgenmncn, 

31-12·2004 31·12·2003 

125 137 
·125 

11 
13.221 

·1 .'25 ·12 

11 .907 125 

13.251 145 
·1.344 ·20 

11 ,~Q7 Us 

De invesleringen be.1.r~rr~n de bjj de ov~rname van de acllvileilt':n van hel CA\A/ "an hl::l CAW hr.laa\de 
goodwHl, Ovc-rccnkon)stig de diensrvcr]cningsovcrc:enkomst met de \Vc::stfricsc gcmccntcn, wclk~ is 
aangegaan voor ccn looprijd van lkn j aar. wordt dlo! goodwill in ticn jaa.1.' Jinc,}ir af:geschl'~vcn. 

1<!\;li lj( :;" t l:ri~F!\ ;~;.]~, ~ Ii l A:~?nil:~L,.:..t~ ~1;1; .~ 

Ma tcriclc vastc activa Bedrij['· Machines Andere vasle AClivil 
gcbouwcn en "0 bedrijfs· in ant· 

[cTl'cincn instal1atics middclen wikkeling Totaal 

bt:J,Jjl1 bock.1aclr 
ncrta b()ckwanT'd!.:' 84.095 240,132 83.729 59,727 467.683 

Muralit's 1004 
nnL'k'IV~an1c afgcs(utl!TI ;lc{iva ·2.214 ·1 .645 ·1.522 ·1.012 -6.393 

Nicuw in consolidaric 941 732 24 1.697 

Inves :(!ringen 14.775 122.495 3.282 ·55447 85.104 

Afschrijvingcn ·1 .739 ·5825 ·3.529 ·11.092 

11 .76J 115.757 ·1.745 -S6 ·!.59 69.:316 

t'indc l)(lckjoaf 

Verktijgingswaardc 112.167 405.801 97.844 3.268 619,080 

CUlll1l1alirvc afschrijvingcn ·16,309 ·49.912 ·15.861 ·82.082 

Boekw,arde per 31-12·2004 :i5.1!i58 '~55.8fj9 S 1.98:~ 3.26B 5·.~b'!)98 

Dc VV'1I1ootschilP is in 1996 CL'n 1c<:!st!-1~3Sch41Ck(jve.rC:l!nka~st <langcgaan met betrek.k.ing tot de \.·ecwcrkings-
Jnrid,Cing in de BOl!kcl(,1'111~Cr ill de !,cJnl.'Cl1r.c AIkma.u. DI.~ looptijd van dcz{' transac:tic b('draagt 3~ ja,lI. In 
\'crb.lnd Iller de ,,'erplich1ingan ui t dc7,c (lvcrccnk'oll1sr zijn l.\yporht::ck en andere ;:ck~l'he~dsrc('htcn gcvcstigd, 

Tn 19')7 is Jll(.'[ bc[r~kking tot CCtl blZ.'J,mgrijk decl Veln de rolcmnll.:rs met I;)uHsc invcst~cl'dl.!l'S Cl'n 

S;tlc·ll'.u~l.!.back rransa((le J<lngcgaan. Dc tran!;aerie llL~cft ~Cn IOI)prljd van aeht )i:I.'ilr. }It:r jUl'ld\!:ch 
cig:cn~tom mel belrckking tal dcze acliva bcrUSl niec meer bij de vcnnootsrhap, zij he-cft echlcr wel het 

l'col1C'mi.).("h l'igl~nclol11, DL' Wtlilrdc van dl:.'1.l~ trlillsilctic b('dlOl'g ruim f 1] ,9 mln. 

Bij clc \'liLvocrin~ VJn gwor ondcrh~ud, volgens de mecrja.rcnl'l.mning. \· ... orclen de kosren hic"n'J.n gei.'t.Cli-
v(~L'ni l:n j,ltlrJijks imnultilir il t'gl~~chl'CVl.!n gcdurcndc de lCSr.tllU luoprijd v .... n de inst.aiblit:, 

Finan.:iele vaste activa Dccl- Vordcringcn La ten tc Dvcrigc 31·12·2004 31·12·2003 

nemingf!n op deel· bclasting 
ncmingen vordcring 

begin lo~kjaar 2.376 2.057 25.083 1,098 30.614 3.643 

BoC'k\ /aardc afgcstotcn J.c[iva. ·1 .098 ·1098 
Ov('rt ocking naar 
grocp SmCl<llSch <l ppij en ·65 ·21 ·86 
COl'l'c:tic latcntc bdrlsting' 

vordering l/m 2003 25.083 

Laten:e bcl~slingvordering 2004 2.535 2,535 

Aanknpcn 85 

Opna l1es/aflossingcn 6.628 5,629 1,961 

Afsch :Ijving ·132 
Resul aal 2003/2004 -620 ·620 ·26 

ein£l, ltuckj""r 1,691. 8.66' 1.7,61~ 37,~J7-t :'W 614 

Per 31 rl(.·ecmb~r 2004 hc~ft de NV l-I'l1i~v\li1c!!ntTiilC' ~·H ecn b~la1\.1{ Viln 50% in ht!t scl1~idjngsbedrij( 
S011jIJ" vor tc Alkmaal', 50~ in vofCycltls lC Alkma"l'. 50% in vol Mr.crv..'al'nHe le Alkl11"ar. 50% in 
FlcVDt'ollcct Holding BV, SOIJoi in Grondbank Wcsr·Pricsland vaf. SO~ in Gra.n.G .... oftC' Hoarn, 66% in vof 
Holland Composlle runtler~nd en 33% in Biowi~r vnfle Midd~runet!r.1'I!\'ens bltl.il de ,,'ennoolschap 20.0 

ililndchm V311 de: RTC (Rl!giol\C\al TcchnoJogisch c;.cntrum.) Ondel:ncrningsfonLis bv tc Alkma~r. 
Va.n d::: latentc bcJastil\gvordcring is gcen dee1 b;nnen c~njaar vcrrckenbaar. 

., 
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Vorderingen 

Vorderingen op handt!lsdebitetlTE~n 

Vordcringen op declnemingcn en parricipantcn 
O\'t!rigc vordt!ringen en Dvcrlopendt! (lctiva 

31-12-20eQ 

3.075 
596 

7.229 

10.;100 

31-12-2003 

1.821 
956 

10.996 

l J.7'i::J 

Uovcnstililnde vordcringcn hcbbcn cen kortlopcnc! kJ.raktcr. Illet uitzondcring van de onder de Dvc:rk)· 
pCllcic ~Lctiva opgtmomen buetcn::nte, D~ boetcrellt~ vim E 2.6 1l11n bC~rLdl de vcrgCJcding VOor VC[vf(Jl!g(l 
AfgC'io,<;l(' kUI11!;!.'cn. DI." llVC'T'igr. vOl'dcringcn en oVt~l'lopl~ndC' ac.tivJ bC'trrffrll f 1 m1n ::la]) VI')(lrllil bC'ti1;'llcll! 
bedragcn en €. 3,6 mIn aan nag tc onnrJngcn bcdragcn. 

Liquid" middelcn 

Kas en banktegoeden 

Voorzieningen 

begin boek)aar 
Correctie latente bclastingverplichring tIm 2003 

Lalellte belastingverplichLing 2004 
Voorziening afv<l.lstoffcnbclasting 
Voorzicning VlIT 

cinde bDekjaar 

31-12·2004 I 31-12-2003 

9.030 I 7.9.~'1 

31-12-2004 I 31-12-2003 

29.228 

, _286 

4.226 

40 

37.7HO 

29.228 

292.:!3 

Onder de Dvergenomcl'1 p<l.ssiva v~n her CAW b(.!vond zich ccn pl)tcnricl!! v~rp]lch[lng l-ot bcra!in~ V.ln 

ccn nahQftingsaanslag uii:alstoficnbelastiug en de mogclijk v(:r~(hL1[digdc hcft1ngsl'cntc hierovl:r. Dc 

omvJng van deze vCl'plichting wOl'dt vt)orllcn. JaaT'lijks wmdt de mogelijk' YC11ichuldigdc hc:['fingsl'cntc 
over het bockjaar gcdotc:cl"d aan de voorzhming, 

Langlopende schulden 

Schulden aOln kredietinstellingen 
begin boekjaar 

Ni~uw tlangetrokkcl1 ll!ningcn 
Afiossingsvcrplichtingcn korter dan 1 jaar 

einde bockj(l(Jr 

31-1<-2004 I 31-1 2·100l 

2B5 .~80 295.545 

67.614 20.499 
-35.999 ·30.564 

317.0'1$ ,!ll."' . "'~D 

Het l'entepe.n:en1.age Ill' de: langlopenc.ir.1'Ich'llklen v~\riet~rl van :3,82 Wl 7,6 Hrd gCl1licltlelde reI1tept~l'c:~nt,\· 
ge Vii 11 ",lle schuJdC'Ll bcdl'aagt per 31 dr.:ccmbCl.' 2004 4,9.975. Her bcdt'ag v'-!n de langlopcni:l¢ SChl.l1dcll 
waarvan d~ rCi:.:u.~rcndC! looptijd langer is dan 'iJijfjaar bcdraagl f 164 mlljo!.!n. 

~IV If :11;;\;1 -:;, ( T'l\7r<;' 1 r. !\ il l: ~ t, ,, r .! lIOt I 

Kortlopende schuld en 

Kr~di(2linstl'l1ing~n. annssing < 1 jaar 
Krcdictinsrcllingcn. kilsgcldlcningcn (gcn11ddcldc rcntevoct Z.3%) 

Kl't'clietlnstellingen. rt.!k~nil1g-cotlrant 
Lcvcrancicfs- en h"lndclskl'cdiclcn 
Schulden aCln dcclncmingcn en jJClrticipantcn 
BelaliLlngt:n en lnemics sl)ci<,le ver'lekeringen 
Pcnsjocnprcmics 
Ov~rlopendt! p<'ssiva 

31·12·2004 31-12-2003 

35.999 30.564 
109.000 78.500 

8.853 
14.078 10.578 

2.788 8.327 
5,437 8.351 

208 156 

13.305 11.B01 

189,66,~ ·1 · ~8 277 

J)~ oV¢T'J()rh:~mlc pac;siva hetl'eti:~' 1 mIn voorujtnnlvangcn bcdragcm,~: 9,7 t111n nog te bcra,1cn T'Cnte C11 
€ 2,6 min nng tl:' bNalcn posten. 

Risico aandeelhollders 

Overccnkomslig artikcl9 V~ln de Ballotagc·overeenkomst staan de aandeelhouders A garanL voor de 
bC[~ling Vim rente en Jno:lsing van de leningen. 

Langlopcndc iening-cn 
Kll r clopcndc Icningen 

AcdrOlg Vim de gar ... ntstelling 

317.095 
144.999 

;Er l..o94 

285.4BO 
109.064 

39·1 _ 54'~ 
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Niet uit de balans blijkcllde verplichtingcl1 

Onroerende goederen 
Voor her rerrein van het oversl:tgst.l~lon 
Den Helder 15 met de gemc:entc Den Hel(ier ec~ 
erfpa(htcontra,,~ gesloten met een looptijd 
ViJ,n 20 jaar vanaf 1992. Dc vCfschuJdlgdC' canon 
bedraagr € 32.218,. pcr j •• r. 

Voor bet terre-in van de Leoghwaterhavcn is mer 
de gemeent~ AIlanaar een erfpachtcontI<lct 
gcslotcn met ccn looptijd van so jaar 
v.naf 2000. Dc vcr5chuldigdc canon bcdraagt 
€ 40.968,. per jaar. 

HuisvuilccnlI,dc 
In verb.and met een lease·leaseback transactie 
van de vcrwcrklngsimichring h~bben de ven
nootschap en bij de tr.1nsactic betrokken 
invesreer~crs. over en weer Icningen van dezclf
de omvang verstrekt. met een hoof.'iom van 
€ 166 miljacn. Dc aandcclhoudcrs stl.n 
over~l!nkOlnstig artikt!l 9 va.n de Sallatag\-" 
ovcrcenkomst brarant voor de ~cning vcrstrckt 
aan de: vennoQ[sch.1p. 

Rolemme .. s 
In verband met ceo sale-Ieasebilck trrll1S;l,clie 

bestaan tot cn mee het jaar 2005 jaarlijkse Ic.lsc
yt!rplidHingcn voor een bcdnlg van 
€ 1.5 miljocn. Met bcrrckking tat deze vcrplich· 
ting is zakclijke zekcrhcid gc,teld. 

Deelnclningen 
Ul! NV Huisvuilc:cntrolle N·H is atSi vcnnoot hoof

dclijk aansprakclijk voar de sdl1.lldrn Vdll de 

deelnemingcn 1n Soreiv .. vof, vofHalland 
ComposL. MeerWarmte vof. West-Friesland 
Recycling vof'. Cyc1as vof. Gr;.!~G vof. Biowicr vat' 
t!n Grondbank \Vl: vor, 
Ter ztlke Van de dcponcring Von de jo<lrrckcning 
Vfll1 HollanclCollc.·(,'c wOl'dt gebmik gcmaakt van 

de vrijstelling ex artikcl 2:-103 BW. 

Fiscale eenhcid 
Dc rcch[Sper~oon ntaakt decl ui[ Valn een ftscalc 
t!l!nhcid voor d~ vcnnootschapsbelasting en is 
uil dien hoofdc i\tI.nsprakclijkvoor de bcl~sling
schuld vlln de fisCOl.lc ccnhcid :lls gehccL 

Toelichting op de gecol1solideerde winst- en verliesrekening 

Nctto-omzet 

Dc nelto-omZd is (t1s V'j)lgt sallll!ngcsteJd: 
Vcrwerking huishoudclijk afval, grofhuishoudclijk afval. 
grocnte. fn.lit- en tuinclfval en overige 
Ve!werking brandbaar bedrij fsarval 
Energiclcvering 

2004 

7·0.426 
16.288 

9.791 

9(J.~fJ~ 

2003 

53.725 
13.810 
9.561 

77.uq(j 

t-:\, lII n:;'II:n(F!'<"r llU.;: ~';r 1".>.P.':t"'iI.~f. : 1;,:" 

Kosten van uitbesteed werk en andere kosten 

Wcrkz~amhcdcn en dicnstcn door derdcn 
Miltl! "ialt:n en Illl1p:H(Jrf~n 

Gasvc:rbruik en ovcrigc cncrgie 
Vl'rz( k~ring:l'n en bchlstingl'n 
Vcrw~rking5- cn IransporlkostC'n arvill elders 
VCf\v~rkings- cn transp0rlkostcn rcsidu 

Overigp per50neel~kosteJ\ 

Loner, salarissen en sociaic lastcn 

LonCll en salarissen 

PensiDcnlaSlcn 

Vc rg('cdlngcn 
Sociate las len 

AUT\(.(J! werkllcUlcrs 

De gcmiddcldc l)cZCLLing bedrot'g in FTE's 
Het 3tlntOlI werknemers (excl. commisslirissen) ultimo december bcdrocg 

C()rnrriSSClnSSl'n 
HC7.0lctiging commissarisslm 

Afsch:jjvingcn 

Arschrijvingen immaterit~l~ vasle aCLiva 

Afschrijvingen marcriclc vastc activa 
Afschl'iJvingcn financiclc vaste activa 

Vrijv;tl hcrwaardcringsrescrvc 

Rentebaten 

Rt'kelling-col.lrant rente 

Rente Icningcn u/g 

2004 

20 .194 

1.153 
2.432 

2.760 
11 642 

2.712 
137B 

~2. 271 

2004 

15.291 
2.369 

403 
1.346 

19-409 

341 
355 

110 

200 .. I 
1.325 

11.092 

-308 

I l .IM 

2004 

1.352 
1519 

28'11 

$3 

Z003 

12.731 

932 

2.128 
2.449 

11.222 
2.880 

924 

33.266 

Z003 

10.511 
1.435 

286 

816 

lJ.04~ 

211 

218 

S1 

2003 

12 
7.378 

131 
-290 

7.2.11 

2003 

334 
537 

Ii'll 
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Enkelvoudige balans' 

Rentelasten 
aoo; 2003 

per 31 decelnber 2004 
(vqor v.!Werking Van het voontellol resultaatbeslemming) 

Relltelanglopende geldlenillgen 18.610 18.405 
31-12-Z00-l I 31-1H003 

Rente kasgeldleninJ;cn 2.010 1.669 (bt:.lt;lhtl1l ~ e 1.aGO,-J 

O\'erigc rcntclaSlcn 93 794 

M:TTVA 
ll) 714 7.o.IUi~ 

VasLC activn 
M3(crYole- YMt~ aCrlv;'l 390.950 394.197 

Resultaten uit financiele vaste activa ifin:Jncimc \~lI.! JC'"riv.:. ].;6.527 nIH 
a004 2003 l.llonlO bcIMt ln~"'Mdcrfng 27.618 ~ 

565.095 496.407 
Resttltaat de.elne-mingen 2004 

Cyc\as vef 6SJ 49 Vlortellde activa 
M'ee.tWanl}t~ v()f ·194 ·";9 Vpr<lerlngcn 15.552 10.418 
Sortiva vaf 1;8 -10 lIquid" mlddclen ----1!!! 3.376 
Flcvocol1oct Holding bv 23~ 23.413 13.794 
Flevocollect Cemeenlen nv 210 -166 
(;rocp Andijk bv -1.2-12 TtllO!:Jl .588.508 S10.101 
vofDiowier 30 -
vof Grondbonk WF 5 l'ASS1VA 
vofGrn~G 29 
yofHol1and Compo.l 36 12 Eigen vermogen 

·~II .. it)~ 

Gcpl".tst k.pir.ul 94 

62.265 1 

94 
Reserves 56.725 52.520 
Rcsultaat boC!kjaar 5A4G 4.513 

57.127 
Voorzieningen 

Voof7.icning m::g.iltl~f eigcn vcrmog~n 
deelnemingen 840 1.950 
Latenlc bcla,tingvel'plichting 3:3.514 29.228 

34.354 31.178 

Langlopende schulden 
Leningl"n 317095 I 2S5ABO 

Kortlopende schulden 
Krt!dielinstellingen 151.27a 108.565 
Ovel'ige kQrtlopcnde 5chuldcm 23.'H6 27.851 

174.794 136.416 

'1'01,.1 ~~S.50S Si(j}Oi -
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Enkelvoudige ,wins!
ire r;1 i·e s r eke ri'i u' g. 0 ve r 

en 
2004 

2004 I 2003 

Resl1lt""t 11it geWQne bcdrijf.uitoerening 
RC1iultaat llit d~dnemil1gtm 
Bel.stingen 

7.664 
-467 

·1.751 

S . .;.IS 

Toelichting op de 
e nke lvoudige balans en winst
en verliesrekening 
Financiele vaste activa Grocps. VOl'Clorinllon floel· Vordcringcn 

maatschappijen op grooP" nemmgcn op deel· 
mooiJch,ppfjon ncmlngcll 

b'gin bo'~J •• r 168 73.966 1.657 1.336 

Invcsl .. ing ·~O 

Op'nam"'lano .. in~n ·82 69.798 S~9 6.40S 

Allouing ... rplichci ng < ll'u ·7.59B ·15 
R6Uh.;,1 ""rig b ... >kJ'3r ·1.241 
R • ."h •• t huldig 0001<:1 ... 1.290 312 

.r.d'!lod;jaar U7ii l:l 6. l-l6 l.276 7 71.~J 

5.001 

-4BB 

·1.513 

Totaal 

71.127 
·10 

7G.67J 
·7,513 

·1 ,2-1 2 
l.602 

l'o6,S':i!7 

~ Per 31 december 2004 hcet't de !\IV Huisvuih;entralc N·H cen bchmg van' 00% in HVC vicrde lijn bv tc 
Alkmaal·. EVC Me<rW'l'Olte bv te Alkinaa •• IiVC Cyd., bv t~ Alklllaal', INC Re.cycling bv ..... ~Ikmuar. IiVC 
Dceln.cmingcn bV cnllollaltdCollect NV to Mlddcnmccr. 50% ill het 'cbciding,bodriJf Sortiva vofte 
Alkrn~ilr. en SO% in l'1cvo,collcct Holding bv tc Lclystad, Tcvcns b~zit de vcnnootschap 200 aandclcm van 
de RTC (Reg;on .. l Tcclmologisch Centrum) Onderncmingsfonds bv to Alkmaar. 

E' Igen vermogen Geplaatst en I Hcrwaardel' nK" Algcmcnf.! RO!oulrM! 
gcstort kapitaal reServe reserve lOp<'nd 

bool<iaor Tota.l 

~'$tn bo<I:Jonr 94 21.201 35.464 56.758 
tOrTcCth: I:HC'nU: 
bolal ' !ngverpllchringl{m 2003 -6.360 ·22.867 -29.227 
ccrnctlo btonle 
b.lutlngvonlcring tim 2003 25.0~3 25.083 
nic:uwe st~nd per 1·) 94 14.841 37.680 S1.6H 
Vrijvil horwoordcrlng ·30B -308 
RC<\1i~'1 vong oo"kjihlr 4.513 4.513 
R .. ul~.] huld;g boclqa •• 5.446 5.446 
lind ho.,kjootr 9,~ 1·t5:n 4l!.19J 5, 1016 6UfiS 

tolV H(Jl~VI:tJ.'11NT1I '1 f. ~ if J). .. ,P. ... ll~SI.Ar. ~r.IH 

Gepl. atst en gestort kapitaal 
~0C14 2M3 

l'let lfl.atschappclijk kapitaal bedraagt € 238.612,50 
v(;!rdl:~ld in 5.000 i.I:,mdclC!n A em 250 aandelcn B van elk € 45 145 

Per 31 december zijn aandeclhouder: t-anlJ.! ;);lnd~lcrr. 

AAN')ELEN A; 

Gcom:cnlc ZaansLad 
(mcdc naniens d.c gC01ccnrcn Bcvcrwijk. Heemskct'k cn Vclscn) 
Ope!lba.r Lichaam V.V.!. Allan.ar e.o. 
Gcm~cntc DCl11rcldcr 
Gem,ent. Zijpe 
Gem~cntc Anna Palllowna 
Gem ~Clltc Schagcn 
Gem ~ente Texel 
Gem :!cnte Wiering-en 
Ccntra~,l Atvalvcr'Wijd~ringsbedrijfWcst-Fric,'\Jand 

Gem~ntc Almcre 
Gf.!nl .!Imte ])rontf.!n 

Gem Jcnle Lelystad 
Gem ::cntc Noon::loostpoldcr 
Gem ~cmtc Urk 
Gcm~enrc Zcewoldc 

AANIJELEN B; 

5ita Recycling Services BV 
OI1,,,]dorp Rchccr HV 

Nict uir de balans blijkcndc vcrplichtingcn 

I 

529 

529 
t12 
16 

19 
31 

24 

12 
35B 
173 

4B 
93 

62 
23 
20 

;,O·PJ 

10 
10 

VOOI' .. 0 lDclithtiog .on d. rue] ult do boJ.n. bljlkonde ""rplicbdn)!O.n word.l ".rw~"'n n .... de 
"lClichtJ ng v.n nlo, ulrdc b.l.llJ blljkonde·V1!.rplleJningcn.nnd .... de g=",uJld""rdc balan •• 

AlkrHUIT, 16 nm:frl 200S 
de o\!!,<-nlccn dlr«u-ur: 

ir. W.C.H. If.m Jj<:jhuUI MBA 

do R .. d van COmml ... rls.e,n: 

pror .. dn:, .. A. Vl:l"b~rk RA, vuarllth:.r 
d ... S.H_ Binnondiik 
J.W. HOIInstr3 
if. Hi. von Hoel<. 
,r. G. Klfffon 
S. V"nln&" 
Eo). Vas-Br. n dJ •• 
It, ~J-I'..A. Wlnliclt1jan 

425 

733 
90 
16 

19 
~S 

19 

l~ 

291 

173 
4B 
93 
62 

~3 

~o 

2049 

10 
10 

57 
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Overige 
gegevens 
i\ccollnt<lntswrlc1aring 

Opdrachi 

1( 111 , ... ..... 11 • 

Wij lu:!bben de jaarrekenlng 2004 vall 

NV IJui$vuiJccnt"rale N·II tc Alkm<lar gecontro
leeI'd. De jaanekening is opgesleld onder verant· 
wcol'delijkheid van de din~ctie val'! de 

vennootschnp. ncr is Ollze vc.I'<l.lHwoOI'delijkheid 
~en accotln(~nlsverkl;lring in:lake de jaarreke

nillg t,.-. verst! ekken. 

vVel'kzaamheden 
Onze contrale is verrkhl overeel1komstig in 

Nederland ulgcmeen aanv.tarde richriijnen met 

belrekking tol conlrule-opdrachlen. Volgens 
dl~ZC l"iri1rlijnr.11 dicnt DnlC! contrale zodanjg te 
worden gepland en uirgevoerd. dar een redelijke 
mate van zekel'heid wordt verkregen dat clejac\f

rckclling gC'en onj\listhcdcn van rnatcric.C'J 

belung bev:J.t'. Den contrale omvur onder meer 
een ondel'zoek dt)or Illidctel van deelwaar· 
nemingcm van informati(! lL~r Ond~Ih(nlwing van 
de bedrilgen en de loeIichLing~n in de jCl"rrek~
ning. Tevens omval een conlrole fen beoorde
Iingvrm de g rondsl<lgcn VOOl' fin.mc:iele verslag

geving die bij hel opmaken V<ln de ji.larrekening 
~ijIl lOt'gepasl en yom belangrijke 5chatlingen 

die de leiding V{ln de huishouding dU<Irbij heefl 
gem;:\akl, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeJd van de j<l"n-ekening. Wij :lijn van mening 
dar onze controle een dCllgdelijke grondslag 
vormt voor Ons oord~eI. 

Oordeel 
Wij :lijn vun oorde!;;!l dal de jaarrekening fen 
gr.rrollw hcclct gccft van de gl'ootte en d~ sam en· 
stelling van het vermogen ap 31 december 2004 
en van her resultant over 2004 in OVel'eenstern
ming met in Ncde,rland algclllcen aanvaarde 

grondslagen voar financieHe verslaggeving en 
volcioel t'lan de wf'ltelijke pepalingen inzake oe 

jaarrckening wals npgC'noTncI'1. in 
Titei 9 Boek 2 BW 

Amsterdam, 16 maart 200S 
Delaitt!::! Accountants BV 

Statutaite bepaling inzake winst 
en verlies 

Al'tikel 19 van de staluten van de vennootschap 

Iuidt als voIgt: 

1. Onder winst ter verdeling wotdt' verstaan het 

solIdo van de door de Raad van ComrnissaT~sen 
vastgestelde en door de alge1l'lene vergadel'ing 

van aandeelhoudel's gocdgekeurde winst- en ver· 
liesrekening mel in <Ichlneming van ele door de 

wetvoorgeschrevel'1. dan weJ door die vel'gacle

ring nodig g€oordeelde reserveringen . 

2. De wtnst ler ve.rdeling staat geheel tel' 

beschikking van de algemene vergCldering van 
aandeelhouders. 

Voorstel resultaatbcstcl1lI1ling 

Nella resultaat 2004 € 5.4-46 

Hel va Drs tel voor de besternming van heL 
resultaar lLJidt: 
"Het valledige nella resultaat ten gunste le 

brengen van de algelnene reserve", 

") 5~ 
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ISO 14001: 1996 
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. . ' .- ;-,' ., :.-
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~ 
MG MT.SYS. 
RvA C01J 
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HOOFDSTUK 1 IN LEIDING 

Onderstaand zijn de procedures voor acceptatie en verwerking vastgesteld voor de bio
energiecentrale (BEC). 
Het document is opgesteld op basis van bijlage VIII (richtlijn 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 de NV Huisvuilcentrale N-H genoemd. 

In het verzorgingsgebied van HVC zitten een aantal inzamelende bedrijven. Deze 
inzamelende bedrijven leveren in principe aile brandstoffen voor de BEC aan. Hierdoor 
wordt gebruikt gemaakt van een bestaande inzamelstructuur en kunnen de transporten 
naar de HVC zo efficient mogelijk zijn. Primair zijn deze inzamelaars verantwoordelijk 
voor wat zij innemen. HVC verwacht van deze bedrijven ook dat zij deze stoffen op de 
correcte wijze accepteren, zodat aile aspecten van de nota "De verwerking 
verantwoord"worden behandeld (vooracceptatie, acceptatie, controle/inspectie, 
overdracht eigendom, weigeren). De HVC zal daar ook op toezien, temeer daar de HVC 
vaak (deel)eigenaar is van deze inzamelaars. De aanlevering van de brandstoffen voor 
de BEC zal dus voor de HVC in principe een laag risico profiel hebben. Daarnaast zal 
waarschijnlijk onder een beperkt aantal Eural-codes de biobrandstoffen worden 
aangeleverd. Om toch duidelijk aan te geven welke biobrandstoffen in de BEC 
toegepast zullen worden en hoe deze geaccepteerd en verwerkt zullen worden, is deze 
A&V-procedure opgesteld als zou er direct aan de HVC kunnen worden aangeleverd. 
Om deze reden zijn ook aile relevante Eural codes opgenomen. 

HVC zal o.a. witte lijst stoffen accepteren als voeding voor de BEC. Aangezien er geen 
restricties zijn voor witte lijst stoffen is deze acceptatie en verwerkingsprocedure niet 
van toepassing op witte lijst stoffen. 

HOOFDSTUK 2 HET ACCEPTATIEBELEID 

2.1 HET ACCEPTATIEPROCES. 
In het acceptatieproces van biobrandstoffen binnen de BEC kunnen twee fases worden 
onderscheiden namelijk: 

• De vooracceptatiefase. 
• De acceptatiefase. 

2.1.1 De Yooracceptatiefase. 

2.1.1.1 De Yooracceptatie bij een nieuwe afvalstof. 

De vooracceptatie wordt uitgevoerd door de administratie bedrijfsbureau Overslag en 
Transport van de Huisvuilcentrale. De procedure hiervoor is beschreven in het 
kwaliteitshandboek van de HVC onder procedure ACCEPTATIE. 
In de vooracceptatiefase wordt onder andere beoordeeld: 



• Of de aangeboden biobrandstoffenstroom 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 biobrandstoffen voor het genereren van groene 
elektriciteit. De basisbrandstof voor de BEC is in beginsel zuivere biobrandstoffen: 

• Houtafval uit bouw- en sloopafval en hout uit grof huishoudelijk afval 
• A- en B-hout. C-hout (mits geen gevaarlijk afval) 
• Overloop uit compostering. 
• Overmaat uit GFT. 
• Overige biomassa, die voldoet aan de formulering van biobrandstoffen. 

Biobrandstoffen kunnen samengevat worden als zuivere biomassa, waarvan 
uitgesloten zijn: 
• de biomassa die volgens de Euralcodelijst behoort tot gevaarlijk afval, 
• biomassa die een te groot gehalte (> 3%) aan kunststoffen bevat en 
• mest. 

In bijlage 1 staan de bij deze deelstromen behorende Euralcodes. 

Vooracceptatie vindt altijd plaats voordat er een overeenkomst wordt aangegaan 
tussen de HVC en de ontdoener van de biobrandstoffen. 

De ontdoener geeft hierbij een omschrijving van de biobrandstoffen waarbij in ieder 
geval de volgende informatie wordt verstrekt: 

• De herkomst van de biobrandstoffen (soort bedrijf en proces). 
• De aard en samenstelling van de biobrandstoffen. 
• De Euralcode van de biobrandstoffen. 
• De hoeveelheid aangeboden biobrandstoffen. 
• De wijze van aanlevering van de biobrandstoffen. 
• De frequentie van aanlevering. 
• Eerdere ervaring met de ontdoener. 

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. 

Tabe/l. Risico-indeling en vooracceptatie onderzoek 

500rt 500rt Risico beoordeelbaarheid vooracceptatie 
biobrandstoffen klant onderzoek nr. 
A- B-hout grof Bekend Laag Aileen visueel 1 
A- B-hout grof Nieuw Matiq 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 
Overmaat uit GFT Bekend Laag Aileen visueel 1 
Overmaat uit GFT Nieuw Matig Aileen visueel 1 
Overiqe biobrandstoffen Bekend Matig Monstername mogelijk 2 
Overiqe biobrandstoffen Nieuw Matig Monstername mogelijk 4 



Klanten waarmee de HVC negatieve ervaringen heeft opgedaan bij vorige 
aanleveringen worden bij een vooracceptatie onderzoek gelijk behandeld als nieuwe 
klanten. 

Tabel 2. 500rt vooracceptatie onderzoek 

Onderzoek Soort onderzoek Maximale waarde 
nr. 

1 

2 

3 

4 

* 

Administratief onderzoek. n.v.t. 
Visuele inspectie aandeel Max. 3% onvermijdbaar kunststof, 
kunststoffen, C-hout en overige geen visueel c hout-gevaarlijk afval. 
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 
parameters door een sterlab* op: 

• Kwik 1 mg/kg. 

• EOX 1000 mg/kg. (indicator) 

• Cadmium/Thallium 15 mq/kQ~ 
Onderzoek als nr. 1 aangevuld met 
analyse van overige kritische 
parameters door een sterlab* op: 

• Arseen Som 3 zware metalen 750 mg/kg. 
• Chroom 
• Koper 
• PAK (10vrom) Som 10 PAK 100mg/kg. 

Onderzoek als nr. 2 aangevuld met 
analyse van overige kritische 
parameters door een sterlab* op: 

• Arseen Som 3 zware metalen 750 mg/kg. 
• Chroom 

• Koper 
• PAK (10vrom) Som 10 PAK 100mg/kg. 

Indien de analyses niet uitgevoerd kunnen worden door een sterlab 
geaccrediteerd laboratorium dient de analysetechniek gevalideerd te zijn. 

De HVC heeft administratief medewerkers van het bedrijfsbureau Overslag en 
Transport, die belast zijn met de acceptatie. Zij initieren het vooracceptatieonderzoek, 
beoordelen de resultaten en stellen de Euralcode vast. 

Indien aile gegevens bekend zijn omtrent: 
• de herkomst van de biobrandstoffen (soort bedrijf en proces) 
• de aard en samenstelling van de biobrandstoffen(al dan niet met behulp van 

een monster) 
• de Euralcode van de biobrandstoffen 
• de hoeveelheid aangeboden biobrandstoffen 
• de wijze van aanlevering van de biobrandstoffen 
• de frequentie van aanlevering 

voigt de feitelijke vooracceptatie. 



Hierbij wordt aan de hand van de bekende gegevens getoetst: 
• of de aangeboden afvalstroom conform de wet- en regelgeving (vergunning) 

geaccepteerd mag worden 
• of be- en verwerking in de BEC mogelijk is. 
• of de acceptatie en/of verwerk,ng logistiek mogelijk is. 

Indien de biobrandstoffen geaccepteerd mag worden en be- en verwerking (Iogistiek) 
mogelijk is zal een verwerkingstarief worden vastgesteld. Er wordt een productcode 
aangemaakt, die aangeeft wat het tarief is, welke Euralcode bij dit product hoort en de 
wijze van be/verwerken. 
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 biobrandstoffen. 
• Productcode HVC. (betreft verwerkingstarief) 
• Advies administratief medewerker bedrijfsbureau 0 & T. 
• Eventuele bijzonderheden. 

Op basis van een volledig ingevuld formulier kan er een omschrijvingsformulier worden 
ingevuld. Hierop staat vermeld: 

• NAW-gegevens ontdoener. 
~ Lccatie van heikomst van de biobrandstorrenstroom. 
• Factuuradres. 
• NA W -gegevens transporteur /inzamelaar. 
• Productcode HVC 
• Euralcode van de afvalstroom. 
• De verwerkingsmethode. 

Indien deze voor controle is goed bevonden door de ontdoener wordt er een 
afvalstroomnummer door de administratief medewerker bedrijfsbureau 0 & T 
toegekend en het acceptatiereglement wordt aan de ontdoener toegestuurd. 

Op het moment dat het afvalstroomnummer is afgegeven en opgenomen in het 
geautomatiseerde registratiesysteem van HVC eindigt de vooracceptatie. 

In geval van contracteren van een nieuwe biobrandstoffenstroom die nog niet vergund 
is in de BEC, 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 
biobrandstoffenstroom 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 biobrandstoffen. Afwijkingen en 
bijzonderheden worden vastgelegd. 

2.1.1.2 De vooracceptatiefase bij een vervolgafgifte. 
Vooracceptatie bij vervolgafgifte vindt plaats als een ontdoener een partij 
biobrandstoffen aanbiedt waarvoor, voor deze ontdoener, al een 
vooracceptatieprocedure is doorlopen. Het betreft hier een vergelijkbare partij 
biobrandstoffen, afkomstig van eenzelfde ontdoener en uit eenzelfde proces als uit de 
vooracceptatie. De ontdoener geeft hierbij een omschrijving van de biobrandstoffen 
waarbij in ieder geval de volgende informatie wordt verstrekt: 



• De herkomst van de biobrandstoffen (soort bedrijf en proces). 
• De gegevens van de doorlopen vooracceptatie procedure. 
• De aard en samenstelling van de biobrandstoffen (al dan niet met behulp van 

een monster). 
• De Euralcode van de biobrandstoffen. 
• De hoeveelheid aangeboden biobrandstoffen. 
• De wijze van aanlevering van de biobrandstoffen. 
• 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 biobrandstoffen fysiek wordt 
aangeleverd bij HVe. Dit is op het moment dat de vracht met biobrandstoffen bij HVC 
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 registratiesysteem van HVe. Tijdens het 
inwegen van de afvalstroom worden de volgende handelingen en controles uitgevoerd : 

• Administratieve controle van de begeleidingsbrief op volledigheid en juistheid. 
• Controle geldigheid afvalstroomnummer. 

Indien aile gegevens volledig en correct zijn wordt de vracht ingewogen en ontvangt de 
chauffeur van de vrachtwagen een aantal exemplaren van de begeleidingsbrief retour. 
Hierop staan de volgende gegevens: 

• Kenteken auto. 
• Afvalstroomnummer. 
• Naam ontdoener. 
• Naam transporteur. 
• Uniek nummer. 

Met deze begeleidingsbrief meldt de chauffeur zich bij de medewerker in de loshal van 
de BEe. 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 een of meer van de volgende 
activiteiten: 

• Een visuele controle van elke vracht aangeleverde biobrandstoffen. 
• Een uitgebreide controle door middel van uitstorten en uit elkaar trekken van 

de vracht. 
• Een analytische controle. 
• Een administratieve controle aan de hand van de positieve stoffenlijst. 

De omvang van het tijdens de acceptatiefase uit te voeren acceptatieonderzoek is 
gekoppeld aan: 

• De risico indeling. 
• Het feit of de biobrandstoffen via de positieve stoffenlijsten aanpak kan worden 

getoetst. 
• Het feit of de biobrandstoffen uitsluitend visueel controleerbaar is. 



• Bijzonderheden zoals een proefaanlevering. 

Aan de hand van de verkregen informatie wordt een beslissing genomen omtrent de 
definitieve acceptatie van de biobrandstoffen. Bij afwijking, van hetgeen 
overeengekomen is in het contract, zal de partij niet worden overgenomen voor 
verbranding in de BEe. Afhandeling zal plaatsvinden conform algemene acceptatie en 
levervoorwaarden HVe. 
Indien k!eine 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 in een 
inspectierapport (bijlage) en periodiek gerapporteerd aan de leveranciers. Bij meerdere 
overtredingen wordt het contract van de leverancier ingetrokken. 

Ais de vracht akkoord is bevonden door de medewerker in de loshal parafeert deze het 
inspectierapport. De vrachtwagen keert hierna terug naar de weegbrug om uit te 
wegen. Na uitwegen ontvangt de chauffeur een weegbon met de volgende gegevens: 

• Kenteken auto. 
• Afvalstroomnummer. 
• Naam ontdoener. 
• Naam transporteur. 
• Productcode HVe. 

• Datum en tijdstip inwegen. 

• Datum en tijdstip uitwegen. 

" 
R ..... +n "ou.i,..h~ 
Lli UIo....., ~ ...... ".,'""'I\.e 

• Tarra gewicht 

• Netto gewicht. 

Tevens ontvangt de chauffeur een door HVC ondertekende kopie van de 
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 
biobrandstoffen door HVe. Op het moment dat HVC een begin maakt met de 
daadwerkelijke verwerking van de biobrandstoffen geldt dat als feitelijke acceptatie 
van de biobrandstoffen door HVe. Dit is zo op het moment dat de biobrandstoffen in 
de toevoerbox is gestort of vermengd is met andere biobrandstoffen. Acceptatie van de 
biobrandstoffen ontslaat de contractpartij niet uit zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst. 

2.1.3.1 Opslag partij biobrandstoffen voorafgaand aan feitelijke acceptatie. 
Voorafgaand aan de feitelijke acceptatie wordt het afval opgeslagen in de loshal. 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. 

HVC is steeds gerechtigd om door, steekproeven conform BRL K10016 of monstername 
en analyse te bepalen of de aangeboden biobrandstoffen voldoen aan het bepaalde in 
de overeenkomst. Indien HVC tot monstername en analyse besluit, bericht zij dat aan 
de contractpartij binnen acht (8) dagen na de dag waarop de betreffende 
biobrandstoffen zijn aangeboden. Zo spoedig mogelijk na de monstername en analyse 
stelt HVC contractpartij schriftelijk in kennis van de uitkomst daarvan. 



Indien uit de monstername of analyse blijkt dat de biobrandstoffen niet voldoet aan de 
in de overeenkomst overeengekomen voorwaarden, wordt de biobrandstoffen 
afgekeurd en wordt een analyserapport opgemaakt dat aan contractpartij wordt 
toegezonden. De afgekeurde partij wordt door de contractpartij of door HVC afgevoerd, 
dan wei na overleg de contractpartij ofwel anders verwerkt ofwel door HVC met een 
extra bewerking alsnog voor acceptatie geschikt gemaakt. Bij tijdelijke opslag van de 
biobrandstoffen vindt geen overgang van eigendom en risico plaatsvindt. Indien de 
opslag meer dan eenentwintig (21) dagen duurt, dient aan het bevoegd gezag de 
hoeveelheid biobrandstoffen 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 Iijsten uit "de verwerking verantwoord", worden in de BEC van HVC niet 
geaccepteerd. 

2.1.3.3 Het acceptatieonderzoek voor biobrandstoffen die aileen visueel 
controleerbaar is 
Biobrandstoffen die conform tabel 1 als "visueel te beoordelen" zijn aangewezen 
worden uitsluitend visueel en administratief beoordeeld. Indien blijkt dat er in de 
toekomst andere biobrandstoffen zijn, (geschikt voor 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 biobrandstoffen waarvan bekend is dat deze in de BEC verwerkbaar zijn 
staan op een positieve stoffenlijst. 

Het gaat hierbij om zuivere biobrandstoffen: 
• A- en B-hout. Het betreft schoon hout en geverfd, gelijmd en/of 

gepJastificeerd hout. 
• Compostoverloop. Dit zijn uitgezeefde takken e.d. uit het 

composteringsproces. 
• Overmaat uit GFT. 
• Overige biomassa, die voldoet aan de formulering van biobrandstoffen. 



Van deze basisbrandstoffen zijn voldoende stofintrinsieke gegevens bekend, die 
uitgangspunt zijn geweest voor het ontwerp van de BEC. 

Tabe/ 3. Positieve stoffenlijst BEe 

Nr. Positieve stoffen voor verwerking in de BEC 
(Euralcodes zie bijlag_e 1) 

1. A- en B-hout 
2. C-hout (mits niet gevaarlijk) 
3. Compostoverloop 
4. Overmaat uit GFT 
5. Overige biomassa 

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 
biobrandstoffen 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 BIOBRANDSTOFFEN DAT HET BEDRIlF ACCEPTEERT. 
De acceptatie van biobrandstoffen voor de BEC zal zich in eerste instantie beperken tot 
de stromen die genoemd staan in tabel 3. (positieve stoffenlijst) Biobrandstoffen die 
niet op deze lijst staan, maar wei genoemd zijn in bijlage 1 kunnen in de toekomst 
worden geaccepteerd als: 

• Deze stromen aile acceptatiefasen met positief gevolg hebben doorlopen. 
• Deze stromen bij verwerking voldoen aan de geldende (milieu) eisen. 

(emissies, 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 biobrandstoffen worden bij HVC verwerkt in een 
geautomatiseerd systeem. 

In het afvalstromenregister is per afvalstoom het volgende geregistreerd: 



( 
• NAW gegevens ontdoener. 
• Naam en omschrijving van de biobrandstoffen. 
• Euralcode van de biobrandstoffen. 
• Hoeveelheid biobrandstoffen. 
• Eventuele frequentie van aanlevering. 
• De wijze van verpakking. (indien van toepassing) 
• Tarief per ton. 
• Herkomst van de biobrandstoffen. 
• De gehanteerde verwerkingsroute. (productcode) 

Aileen geautoriseerde administratieve medewerkers van het bedrijfsbureau Overslag & 
Transport kunnen wijzigingen aanbrengen in het register. Deze medewerkers zijn 
tevens verantwoordelijk voor het register en het verspreiden van de wijzigingen 
(meestal automatisch). 
Details over de wijziging, zoals de reden van de wijziging, worden per 
afvalstroomnummer bijgehouden in het klantdossier. 
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 ACCEPTATIEPARAMETERS. 

2.3.1 Het onderscheid tussen de olie/chemicalien-, water- en 
sedimentfase. 
Het verwerken van olie/chemicalien-, water- en sedimentstromen is bij de BEC niet 
van toepassing. 

2.3.2 Parameters voor de biobrandstoffen die wordt ingezet als 
brandstof. 
Aan de zuivere biobrandstoffen 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. 

Verder gelden dezelfde paramaters als voor de overige biobrandstoffen. Deze 
biobrandstoffen volgen dezelfde route als de overig stromen. In de loshal zal deze 
stroom echter een extra bewerking ondergaan. 

2.3.3 Parameters voor biobrandstoffen die aileen visueel te 
controleren is. 
Biobrandstoffen die volgens tabel 1 als "aileen visueel" te beoordelen zijn worden 
uitsluitend visueel en administratief beoordeeld. 

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 biobrandstoffen die wordt ingezet als brandstof. 



Biobrandstoffen stromen worden onderzocht op de parameters zoals deze in tabel 1 en 
2 staan genoemd. 
In tabel 2 staan tevens de criteria genoemd voor biobrandstoffen die wordt ingezet als 
brandstof. 
Verder gelden dezelfde criteria als voor de overige biobrandstoffen. Deze 
biobrandstoffenstroom voigt dezelfde route als de overig stromen. In de loshal zal deze 
stroom echter een extra bewerking ondergaan. 

2.4.2 Criteria voor de opslag alszelfstandige activiteit 
Bij de BEC vindt geen opslag plaats als zetfstandige activitelt. 



2.4.3 Aigemene criteria voor de acceptatie van biobrandstoffen. 
Naast de criteria die specifiek zijn genoemd in het A&V beleid voor de BEC kent HVC 
ook algemene criteria. Deze zijn genoemd in de acceptatievoorwaarden en algemene 
leveringsvoorwaarden van HVC. Deze worden jaarlijks vastgesteld. 
Bij/age 3 acceptatievoorwaarden en a/gemene /everingsvoorwaarden HVC 2005. 

2.5 DE ACCEPTATIE VAN BIOBRANDSTOFFEN IN RELATIE TOT 
EMISSIES NAAR DE LUCHT 
De voornaamste emissies naar lucht van de BEC van HVC 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 biobrandstoffen. 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 biobrandstoffen valt onder de 
werkingssfeer van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties BEES en de inzet van niet 
schone vervuilde biobrandstoffen 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 uit: 

• Een DeNOx-installatie. 
• Een cycloon. 
• Een natte rookgasreiniger. 
• Een doekfilter. 

De acceptatie van biobrandstoffen 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) 

Biobrandstoffen 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). 
V~~r HVC is het van belang dat de biobrandstoffen een bepaalde "kwaliteit" hebben. De 
reden ligt in het feit dat de installatie bedreven zal worden als zijnde een 
elektriciteitscentrale (en niet als een afvalverbrandingsinstallatie). Doel is o.a. om een 
zo hoog mogelijk elektrisch rendement te halen. Een sterke verontreiniging van de 
biobrandstoffen en daarmee het verhoogde risico op vervuiling en corrosie in de ketel 
is dan ook niet wenselijk. 

Ten aanzien van acceptatie van deze biobrandstoffen wordt het volgende gesteld: 
• het is van belang voor HVC dat biobrandstoffen die anders zijn dan de 3 

genoemde basisstromen (A/B-hout, composteringsover/oop, groen hout) geen 
schade/storing opleveren voor de installatie 

• om deze reden worden aile nieuwe stromen gekarakteriseerd (samenstelling, 
verbrandingsgedrag, etc.) 

• indien nieuwe biobrandstoffen een gelijke of geringere verontreinigingsgraad, 
voor de parameters uit tabel 4 kolom a, hebben dan de basisstromen, bestaat 
er geen aanleiding te veronderstellen dat er procesmatig wordt afgeweken van 
de basisstromen en zal deze als basisstroom worden beschouwd en als zodanig 
geaccepteerd 

• indien uit de karakterisering blijkt dat de verontreinigingsgraad, voor de 
parameters uit tabel 4 kolom a, weI hoger ligt dan bij de basisstromen maar 
wei voldoet aan de acceptatiecriteria uit tabel 4 kolom b, zal een 
vervolgonderzoek worden uitgevoerd. In dit geval zal middels een mededeling 
richting Bevoegd Gezag aangegeven worden dat een onderzoek zal worden 
uitgevoerd 



• de wijze hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd zal worden vastgelegd in 
een meetplan. Het onderzoek betreft het uitvoeren van een verbrandingsproef 
in de installatie om na te gaan wat de effecten zijn op de emissies. In dit geval 
zullen metingen zowel met behulp van bedrijfsmeters worden uitgevoerd als 
door betreffende meetinstanties 

• indien de proef positief verloopt zal HVC deze biobrandstoffen als zodanig als 
standaard zien en als basisstroom beschouwen en als zodanig accepteren. 

VOOI deze stromen zal er in de (voor)acceptatiefase uitgebeid aandacht worden 
gegeven aan het effect op de emissies. 
Daarnaast kan door mid del van het meten van procesparameters het effect van het 
verbranden van nieuwe biobrandstoffen worden gemeten. 

Het rookgasreinigingsysteem van de BEC biedt de mogelijkheid om, indien nodig, snel 
te reageren op emissiepieken. Hierdoor kan effectief corrigerend worden opgetreden. 

Tabel 4. grenswaarden basisstromen en acceptatiegrenzen. 

Parameter Kolom a. Kolom b. 
Grenswaarde basisstoom Acceptatiegrens 

Hg. o 1 mg/kg 1 mg/kg 
Som Cd en TL 2 mg/kg 10 mg/kg 
Som ASr Cr en Cu 150 mg/kg 750 mg/k~ 

HOOFDSTUK 3 HET VERWERKINGSBELEID. 

3.1 MOGELIJKE VERWERKINGSKEUZES 
De BEC HVC is gelegen op afvalverwerkinglocatie Jadestraat 1. Op deze locatie 
beschikt HVC, naast de BEC, over een afvalverbrandingsinstallatie en een Regionaal 
overslagstation (ROS). 

De keuze voor een bepaalde verwerking wordt gemaakt in de vooracceptatiefase en 
vastgelegd middels een productcode. De procedure hiervoor is beschreven in het 
kwaliteitshandboek van HVC onder procedure Acceptatie. Indien blijkt dat een vracht of 
een afvalstroom niet verwerkt kan worden in de BEC kan besloten worden om 
betreffende vracht of afvalstroom bij HVC 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 HVC. 
Deze routes vallen niet onder de hier beschreven procedures. 

3.2 DE VERWERKINGSSTRATEN 
Een gedetailleerde beschrijving van het verwerkingsproces in de BEC staat 
omschreven in de hoofdstukken 4 en 5 van de "aanvraag veranderingsvergunning wet 
milieubeheer van NV Huisvuilcentrale N-H Alkmaar, voor een bio-energiecentrale" van 
september 2005. (kenmerk RDOl-4378231LDA-V06) 

3.2.1 De verwerkingsroutes 
De biobrandstoffen doorloopt de volgende verwerkingsroute 

• De biobrandstoffen worden aangeleverd met vrachtwagens. 
• Na weging op de weegbrug van HVC, wordt de vracht biobrandstoffen naar de 

BEC getransporteerd. 



• Hier worden de aangevoerde biobrandstoffen vanuit de vrachtauto's in de 
los hal gestort. 

• Vanuit de ops\agvoorziening kunnen de boxen met de afzonderlijke stromen 
worden gevuld Vanuit de verschillende boxen die voorzien zijn van 
schuifbodems worden de afvalstromen gedoseerd in de BEe. 

• Het transportsysteem transporteert de biobrandstoffen naar een 
buffervoorziening waarna deze middels een doseersysteem aan het 
verbrandingsrooster worden toegevoerd. 

Reststoffen volgen de volgende routes: 
• Bodemassen ontstaan in het verbrandingsproces. 

Bodemassen worden, na opslag in de bestaande slakkenopslag van NV 
Huisvuilcentrale N-H Alkmaar 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 verwerking/ bestemming gemengd worden. Mengen zal hierbij aileen plaats 
vinden binnen de kaders van de eisen van de eindverwerker en geldende wet en 
regelgeving zoals het rapport \\De verwerking verantwoord" van de commissie 
Hoogland van februari 2002. 

3.2.2 De minimaal aanwezige controlepunten 
De verwerkingsroute voor biobrandstoffen staan genoemd in tabel 5. 

Tabel 5. Controlepunten 

Controle Te Te Controle Criteria 
punten controleren hanteren frequentie afvoer 

parameters norm 
Vooracceptatie Conform AV Conform AV Elke nieuwe Overschrijding 
Fase tabel 1 en 2 aanvraag. norm 

Elke vervolg 
aanvraag. 

Acceptatiefase Conform AV Conform AV Elke partij. Conform AV 

Feitelijke Conform AV Conform AV Elke partij. Conform AV 
acceptatie 
Metingen in Proces Voortdurend 
het proces parameters 
Emissiemeting Conform BVA Conform Conform BVA 
schoorsteen eis BVA eis eis. 

In geval van een ongewoon voorval wordt er melding gedaan aan het bevoegd gezag . 



3.2.3 Relaties met andere verwerkingsroutes 

3.2.3.1 input 
In de BEC van HVC worden ook biobrandstoffen verwerkt uit andere verwerkingen. Het 
gaat hierbij om de volgende zogenaamde "interne stromen": 

• Overloop uit de compostering. 
• Overmaat uit het GFT. 
• Geshredderd A- en B-hout uit de afvalscheidingsinstallaties. 
• A- en B- hout uit de afvalscheidinginstallatie. 

Interne stromen doorlopen dezelfde acceptatieprocedure en worden op gelijke wijze 
behandeld als de overige biobrandstoffen. Interne stromen worden in de acceptatiefase 
eerst uitgewogen bij de primaire verwerking en vervolgens, onder een ander contract 
met een productcode voor de BEC, ingewogen t .b.v. verwerking in de BEe. 

3.2.3.2 output 
Kleine hoeveelheden niet toelaatbaar afval dat zich tussen een gefeverde vracht met 
biobrandstoffen bevindt wordt tijdens de acceptatiefase door de medewerker foshal van 
HVC verwijderd. Dit afval kan door HVC intern elders worden verwerkt. Het gaat hierbij 
aileen om kleine hoeveelheden (die gemakkelijk handmatig te verwijderen zijn) 
kunststof, huishoudelijk afval, KWD afvaf en C hout(gevaarlijk). De fractie kunststof, 
huishoudelijk ;:Ifv;:ll en KWD afvi'l! wordt na opbu!ken in een container vert:erkt in de 
AVI van HVe. De fractie C hout zal apart worden verwerkt. V~~r be ide afvalstromen 
wordt een separaat afvalstroomnummer aangemaakt, voor respectievelijk AVI en stort 
die een normale acceptatieprocedure van HVC, zal doorlopen. 

3.3 OPSLAG ALS ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT 
Bij de BEC vindt geen opsfag plaats als zelfstandige activiteit. 

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. 

Tabe/6.Res~toffen 

Reststof Afkomstig van Specificatie Bestemming 

Bodemassen Verbrandingsproces Nog niet bekend Hergebruik conform 
Roosteroven (BRL 2307) BsB* of als nuttige 

toepassing in NL of 
daarbuiten. 

Vliegas Verbrandingsproces Nog niet bekend Hergebruik afs nuttige 
Cydoon toepassing in NL of 

daarbuiten. 
Rookgasreinigingresidu Verbrandingsproces Nog niet bekend Hergebruik als nuttige 
(RGR) Doekfilter toepassing in NL of 

daarbuiten. 

*Bouwstoffenbesluit. 



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. HVC 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 vulstof in mijnen. 

Tabe/ 7. Overzicht van moge/ijk te exporteren afvalstoffen 

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 

HOOFDSTUK 4 MONSTERNAME EN ANALYSE 

4.1 HET NEMEN VAN MONSTERS 
Het nemen van monsters van ingaande biobrandstoffen 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 biobrandstoffen 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 SNELTESTEN 
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. 

HOOFDSTUK 5 ALGEMENE EISEN 
Een lijst met afkortingen en definities treft u aan in bij/age 4 

In- en uitgaande vrachten worden gewogen door een tweetal gelijkvloerse 
weegbruggen met een weegcapaciteit van 40kTon per brug. Deze weegbruggen 
worden eenmaal per twee (2) 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 biobrandstoffen ten onrechte is 
geaccepteerd zal HVC: 



• 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 biobrandstoffen bevindt. 

• 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 ongewoon voorval hiervan melding doen aan het 
bevQegd 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. HVC zal de BEC hler integraal in opnemen. Deze procedures 
zijn bekend bij de vergunningverlener. 

De procedures met betrekking tot acceptatie en verwetking van biobrandstoffen, welke 
zijn opgenomen in dit document, zijn dynartlisch 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. 



bijlage 1. Deelstromen met bijbehorende Euralcodes. 

Eural codes 
Vooropgesteld dat de biomassastromen niet gevaarlijk zijn en voor minimaal 97% uit 
organisch materiaal bestaan, zullen de volgende Eural codes worden aangevraagd. 

02.01 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij 
02.01.02 afval van dierlijke weefsels 
02.01.03 afval van plantaardige weefsels 
02.01.07 afval van de bosbouw 

02.02 afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van 
dierlijke oorsprong 

02.02.02 afval van dierlijke weefsels 
02.03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, 
koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract 
en de bereiding en fermentatie van melasse 

02.03.01 slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden 
02.03.04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02.06 afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie 
02.06.99 niet elders genoemd afval 

02.07 afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief 
koffie, thee en cacao) 

02.07.01 afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de 
grondstoffen 

02.07.04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 
03.01 afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen 

03.01.01 schors- en kurkafval 
03.01.05 niet onder 0301 04 (= gevaarlijk) vall end zaagsel, schaafsel, 
spaanders, hout, spaanplaat en fineer 
03.01.99 niet elders genoemd afval 

03.03 afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton 

plaatse 

03.03.01 schors- en houtafval 
03.03.10 onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen 
vezel-, vulstof- en coatingslib 
03.03.11 niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter 

04.02 afval van de textielindustrie 
04.02.21 afval van onverwerkte textielvezels 

15.01 verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval) 
15.01.03 houten verpakking 
15.01.06 gemengde verpakking 

16.03 afgekeurde charges en ongebruikte producten 
16.03.06 niet onder 16 03 05 (= gevaarlijk) vallend organisch afval 

17.02 Bouw- en sloopafval; hout, glas en kunststof 
17.02.01 hout 

19.05 afval van de aerobe behandeling van vast afval 
19.05.01 niet gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval 
19.05.02 niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval 
19.05.03 afgekeurde compost 

19.06 afval van de anaerobe behandeling van afval 
19.06.99 niet elders genoemd afval 

19.08 niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering 
19.08.05 slib van de behandeling van stedelijk afvalwater 

19.09 afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water 
voor industrieel gebruik 

19.09.02 Waterzuiveringsslib 
19.12 afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, 
breken, verdichten, palletiseren) 



19.12.01 papier en karton 
19.12.07 niet onder 19 12 06 (= gevaarlijk) vallend hout 
19.12.10 brandbaar afval (RFD) 

20.01 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01) 
20.01.01 papier en karton 
20.01.08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval 
20.01.38 nlet onder 20 0137 (= gevaarlijk) vallend hout 

20.02 tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen) 
20.02.01 biologisch afbreekbaar afv.,1 



De witte en gele lijst zijn opgesteld om de algemene definitie voor biomassa, zoals die 
is opgenomen in de 'EG-richtlijn inzake de beperking van de emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstaliaties' (Richtlijn 2001/80/EG) 
concreet te maken naar specifieke biomassastromen. Biomassastromen die aan deze 
definitie voldoen komen op de witte [jjst. Afvalstoffen die aan deze definitie voldoen, 
valien met betrekking tot het emissieregime vervolgens niet onder het BesJuit 
Verbranden Afvalstoffen (BVA). De witte/gele [jjst is getoetst aan het Landelijk 
Afvalbeheer Plan (LAP). Dit is van belang voor die biomassastromen waarbij, in 
verband met de geformuleerde minimumstandaard, inzet ten behoeve van 
energieopwekking niet is toegestaan. De witte- en gele [jjst wordt uitgegeven door 
Infomil en is op internet in te zien (Infomil, 2004). 

Witte lijst 
Uitgangspunt bij de witte lijst indeling is de beoordeling of de betreffende biomassa 
voldoet aan de definitie van biomassa, zoals die is opgenomen in richtlijn 2001/80/EG 
(EU,2001b). 

Mengsels van witte en gele lijst stromen moeten worden beschouwd als gele lijst 
stromen. Mengsels van uitsluitend witte lijst stromen blijven wit. Daarnaast kunnen 
witte lijst biomassa-stromen door de locatie/wijze van vrijkomen soms geringe 
hoeveelheden andere verontreinigingen bevatten. In de Regeling groencertificaten 
Elektriciteitswet wordt een maximaal aandeel van 3% kunststoffen acceptabel geacht 
om toch nog over zuivere biomassa te spreken. 

De witte lijst bevat: 
1. plantaardige producten, materialen of afvalstromen uit bos- en landbouw; 
2. plantaardige afvalstoffen van de voedingsindustrie; 
3. plantaardige afvalstoffen uit de ruwe pulpproductie en de papierproductie uit pulp; 
4. kurk; 
5. houtafval. 

De gehele witte en geJe lijst zijn op de volgende bladzijden in zijn geheel 
overgenomen, inclusief de eventuele vermelding van het sectorplan van het LAP en de 
eventuele code van NTA 8003. 



1. P/antaardige producten, materia/en of afva/stromen uit bos- en /andbouw 

Omschrljving 

Bosbouw (en vergelijkbare strom en) 
-----------------------

Hout afkomstig uit energieteelt 

Hout afkomstig van bosexploitatie 

(Snoei-)hout afkomstig uit parken, plantsoenen, begraafplaatsen, particuliere tuinen etc. 

Schors 

Hout afkomstig uit fruitteeit (snoeimateriaal, geruimde bomen/struiken) 

Boomstobben 

Zeefoverloop van groencompostering 

Houtskool voor zover verkregen uit een van bovengenoemde houtstromen 

Landbouw (en vergelijkbare strom en) 

Gras, hooi en stro afkomstig van landbouwbedrijven 

Olifantsgras (miscanthus) en evt. andere specifiek t.b.v. energie-opwekklng geteelde gewassen 

Bermgras 

Gewasresten bij oogsten en na eerste verwerking (voederbietenblad en -koppen, 
maiskolvenschroot (incl. spil), aardappelen( -Ioof), koolstronken en -bladeren ) 

Bloembollen en bloembollenpelsel 

Tuinbouwafval (composteerbaar) zoals planten- en oogstresten (b.v. tomaat, paprika, 
komkommer, potplanten, etc.) 

Veilingafval (composteerbaar) 

Hennep, jute, vias, katoen, sisal (Agave), ramee en andere plantaardige (textiel)vezels en het 
afval daarvan (indien ongeverfd en niet chemisch behandeld) 

2. P/antaardige (afva/)stoffen van de voedingsindustrie1 

Opmerking Sectorplan 
LAP 

Categorie 
NTA 8003 

--_. ------~-.--------------. 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. Nvt 110 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. Nvt 110 

9 105 

9 102 

9 110 

9 110 

9 192 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. Nvt 709 

-----

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. Nvt 200 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. Nvt (o.a.) 212 
Afvalstof die vrijkomt bij 

beheer en onderhoud 9 213 
wegbermen etc. 

9 n.b. 

9 606 

9 603 

9 602 

20 721 

Eural code 

Nvt 

Nvt 

20.02.01 

03.01.01 

02.01.07 

19.05.02 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

20.02.01 

02.01.03 

02.01.03 

02.01.03 

02.01.03 

04.02.21 

1 In zowel de Waste Incineration Directive als in het BVA is aan de categorie 'Plantaardige afvalstoffen van de voedingsindustrie', toegevoegd: 'indien de opgewekte warmte wordt teruggewonnen'. Indien er geen 
sprake is van het terugwinnen van warmte zijn deze stromen dus niet uitgezonderd van de werkingssfeer van het BVA en komen ze op de geie lijsl. 
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Omschrijvlng 

Olien en vetten 

Plantaardige olieen, vetzuren en wassen 

Plantaardige olie-, veto, en wasemulsies 

Plantaardige olie- en vetafval 

Schillen-vliezen-pitten 

-~------~------------

Aardappelschillen en -persvezel, (stoom)schillen van andere gewassen (wortel, knolselderij, ui, 
sOjabonen, olijven (alperujo) 

Vliezen en kaf van granen (o.a . rijst, tarwe, gerst) 

Olijvenpitten 

Doppen van cacaobonen, pinda's, (wal)noten, amandelen, etc. 

S/lb 

Reststoffen bij sojabonenverwerking (vela sse, solasse, soja pasta, sojafilterkoek) 

Slib uit oliebereid ing (plantaardige olie) 

Resten, afgekeurde producten, pulp 

Schroot van oliehoudende zaden (lijnzaad, koolzaad, etc.) 

Afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie w.o. deegresten, meelresten, gist en 
gistverwante resten) 
Plantaardige reststromen die vrijkomen bij de voedings- en genotmiddelenindustrie (waaronder 
afgekeurde groenten en fruit (inc!. diepvries, gedroogd, conserven), specerijenresten, snijresten, 
pulp (o.a. bieten, chicorei, graan, uien, wortels), resten vrijkomend bij koffie- en theeproductie, 
reststromen vrijkomend bij de productie van (alcoholische) dranken, .... ) 

Plantaardige voedings- en genotmiddelen, ongeschlkt voor consumptie 

Opmerking 

.-------.-
Indien rechtstreeks 

afkomstig uit 
productieproces, geen afval 

en LAP n.v.t. 

._-_ ... __ ... 

----~-----. 
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Sectorplan 
LAP 

Nvt 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Categorie Eural code NTA8003 

540 Nvt 

546 02.01(02 .02 

541 02.02(02.03 

500 02.01.03 

529 02.01.03 

524 02.01.03 

510 02.01.03 
---------_. 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

02.03.01 

02.03.01 

02.03 .04 

02.06.99 

02.07 .04 

02.07.04 



3. Plantaardige afvalstoffen uit de ruwe pulpproductie en de papierproductie uit pulp 

Omsch rijvi ng Opmerking Sectorplan Categorie Eural code 
LAP NTA8003 

Oud papier 
------------------
Papier en karton afval dat vrljkomt bij de productie uit ruwe pulp Zie noot2 18 530/710 19.12.01/ 

20.01.01 

Vezel- en papierslib 2 440 03.03.10 

Slib uit papierbereiding bij toepassing ruwe pulp 2 440 03.03.11 

4. Kurk 

Omschrijving Opmerking Sectorplan Categorie Eural code LAP NTA 8003 

Kurk 
,--------~--- ----------

Wijnkurken 9 162 20.01.08 

vloeren en vloerafval (onbehandeld) 13 162 03.01.01 

overig kurk (onbehandeld) 9 162 20.01.08 

2 Naast de onder Noot Foutl BladwlJzer nlet gedefinleerd. gemelde toevoeglng. Is er in zowel de Waste Incineration Directive a ls in het BVA voor de 'Plantaardige afvalstoffen uit de ruwe pulpproductie en de papierproductie 
uit pulp'. de volgende passage toegevoegd: 'als het op de plaats van productie wordt meeverbrand en de opgewekte warmte wordt teruggewonnen', Deze passage betekent dat als er nlet aan deze randvoorwaarden wordt 
voldaan. de verbranding confonm het BVA moet plaats vinden, 
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S. Houtafval 

Omschrijving 

Onbehandeld gebrullct hout 

Niet geverfd of ge'impregneerd (zw .met/halog.org.) hout ult bouw- en sloopafval (HA-hout") 

Zaagsel, schaafsel, houtkrullen, spaanders en restanten hout die vrijkomen bij de verwerking van 
onbehandeld hout 

Houtemballage (kratten, pallets, .... ) 

----------------
Verlljmd hour, n/et lIeverfd 

-VerTijmd hout en plaatmateriaal-{vezei::en-spaanpiaat~-rriuitTpiex:-=l, mitSnietgiiverfdof voorzlen van 
laminaatlaag ("B-hout") 

Slib uit spaanderplaatproductie -------_ .. '------
Overig 

Opmerking 

------- -.. _------
Houtafval uit compo5tering/verglstlng 

Hout dat langdurlg in het water heeft gelegen 

Plato-hout (hout dat 'gekookt' en sameng.eperst is) 
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Sectorplan Categorie 
LAP NTA 8003 

13 

13 

14 

13 

2 

9 

9 

13 

161 

161 

169 

172 

400 

190 

194 

190 

Eural code 

17.02.01 

03.01.05 

15.01.03 

17 .02.01 

03.01.99 

19.05.02/ 
19.06.99 

20.01.38 

19.12.07 



Gele lijst 

De gele Iljst betreft biomassastromen die nlet onder de ultzonderlng van de werklngssfeer van het eVA op grand van art. 2 van het eVA vallen. 
Hieronder worden biomassastromen opgesomd (nlet limltatlefl ) die nlet onder de Jitzondering van de werklngssfeer van het eVA op grond van art. 
2 van het eVA vallen. Dlt betekent dat blj de verbrandlng van deze bfomassastromen het eVA van toepassfng Is. 

Omschrljvlng Opmerklng Sector p lan Cat egor le Eura l code 
LAP NTA 8003 

Afvalstoffen die geheel of gedeeltelljk bestaan uit dlerl ijk producten 28 542 02.01.02/ 
02.02.02 

Geverfd of geimpregneerd hout 13 180 17.02.01/ 
19.12.07 

Houtmengsels met daarin geverfd/ gelmpregneerd hout 13 181 17.02.01/ 
19.12.07 

Champost • 50' 02.03.04 

Zulveringsslib 5 410 19.08.05/ 
19.09.02 

GFT-afval 9 605 20.01.08 

reslduen uft GFT -compostering 9 601 19.05.02 

Organische natte fractle 9 60l? 19.05.02 
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Samenvatting 

5-1 Het voornemen 

De NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (verder HVC genoemd) is een overheidsbedrijf, 
gevestigd in Alkmaar met als aandeelhouders gemeenten uit het noordelijke deel van 
Noord-Holland en Flevoland, dat zlch richt op het voeren van een milleuverantwoord 
afvalbeheer. HVC participeert in enkele Noord-Hollandse scheidingsinstallaties waar grote 
hoeveelheden hout uit grof huishoudelijk afval en hout uit bouw- en sloophout worden 
geschelden. Verder heeft HVC vanuit een aantal composteerinstallaties de beschikking over 
een hoeveelheid niet composteerbare houtfractie afkomstig uit de groen- en GFT
compostering. In totaal komen jaarlijks ongeveer 160.000 ton houtachtige biomassastromen 
binnen het verzorgingsgebied van HVC vrij waarvan het merendeel momenteel 
geexporteerd wordt naar Duitsland. HVC wenst deze stromen in te zetten als brandstof voor 
de voorgenomen activlteit. 

De voorgenomen activiteit betreft het bouwen en in bedrijf nemen van een bio
energiecentrale van HVC met een wervelbed als verbrandingstechnologie. Hiermee wordt 
duurzame elektrische energie opgewekt door verbranding van biobrandstoffen. De nieuwe 
installatie zal bestaan uit de volgende onderdelen: 

ontvangst- en opslagvoorzieningen voor de biobrandstoffen 
toevoersysteem naar de ketel 
wervelbedverbrandingsinstallatie met een nominaal thermisch vermogen van 75 
MW met ketel 
stoomturbine met luchtcondensor voor koeling 
DeNox-installatie 
Rookgasreiniging, bestaande uit een cycloon, semi-natte rookgasreiniging en 
doekenfilter 
reststoffenafvoer 

De voorgenomen activiteit is geprojecteerd op het terrein van HVC op bedrijventerreln 
Boekelerrneer-Noord in Alkmaar (Figuur S-1). Hier exploiteert HVC reeds een 
afvalverbrandingsinstallatie voor de thermische verwerking van huishoudelijke en 
bedrijfsafvalstoffen. 

V~~r de oprichting van de bio-energiecentrale wordt een veranderingsvergunning 
aangevraagd. 

MER Blo-energlecentraLe NV HuisvuiLcentraLe Noord-HoUand 'ILl 
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Figuur 5·1 Loc.tle HVC terrein in BoekeLermeer-Noord ALkm •• r 

5-2 Beleid 

Met dit voornemen levert HVC een bijdrage aan de oplossing van twee knelpunten in 
Nederland. 
Enerzijds ziet HVC de mogelijkheid om bij te dragen aan de realisering van de Nederlandse 
duurzame energiedoelstellingen. Deze doelstellingen komen voort uit de Europese richtlijn 
2001177 lEG voor duurzame energiebronnen. Voor Nederland wordt in de Derde Energienota 
een doel gesteld van een aandeel van 10% duurzame energie in 2020. Momenteel wordt 
1,8% van de totale energieconsumptie met duurzame energiebronnen opgewekt (CBS, 
2005). Van bio-energie wordt een grote bljdrage verwacht voor het bereiken van deze 
doelstelling. HVC komt met dit voornemen aan deze verwachting tegemoet. 
Anderzijds wordt met het voornemen de Nederlandse verwerkingscapaciteit voor specifieke 
biomassasoorten vergroot. V66r de inwerkingtredlng van het stortverbod voor brandbaar 
afval in Duitsland werd biomassa in grote hoeveelheden geexporteerd om in Duitse bio
energiecentrales verwerkt te worden. Ten gevolge van het Duitse stortverbod wordt er 
meer Duitse biomassa gebruikt in deze centrales. Hierdoor is de export gestagneerd en 
ontbreekt het in Nederland aan voldoende verwerkingscapaciteit. Noodgedwongen worden 
ontheffingen voor het Nederlandse stortverbod verleend om blomassa, die uitermate 
geschlkt is voor energieopwekking, te storten. Met het voornemen vermijdt HVC de export 
van biomassastromen of het storten van biomassa. 

De biomassasoorten die voor het voornemen in aanmerking komen, zijn: 
houtafval uit bouw- en sloopafval en hout uit grof huishoudelijk afval 
niet-composteerbare houtfracties uit groenafval afkomstig van groen- en GFT
compostering 
overige biomassastromen die voldoen aan de (onderstaande) formulering van 
biobrandstoffen 

Binnen dlt rapport is het begrip biobrandstotten opgesteld voor een duidel1jke afbakening 
van de te gebrulken biomassa voor de voorgenomen activiteit. 
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Biobrandstoffen worden als voigt geformuleerd: 
• Brandstoffen die voldoen aan de wettelijke definitie van zuivere biomassa 
• Expliciet uitgesloten ziJn: 

De brandstoffen uit de groepsnummers 701, 709, 729, 900 van NTA 8003 
De brandstoffen uit de groepsnummers 300 van NTA 8003, te weten mest 
De categorie gevaarlijk afval volgens de Europese afvalstoffenliJst (EURAL). 

De definitie van zuivere biomassa komt voort uit de 'Regeling garanties van oorsprong voor 
duurzame elektriciteit' en luidt: 

"Producten, a{valsroffen en residuen van de landbouw - met inbegrip von 
p(antaardlge en dlerlijke stotten -, de bosbouw en aanverwante bedrijfstak/(en, die 
geheel biologisch afbreekboar tijn, alsmede ,'ndustrieel en huishoudeifjk afval dot 
geheel biolog/sch afbreekbaar Is. " 

Biomassa wordt In het nationale en Europese beleid op verschillende manteren 
geciasslficeerd. In bijla'ge 5 wordt een overzicht gepresenteerd van de bfomassasoorten die 
voor het voornemen worden aangevraagd, met vermelding van de betreffende Eural en NTA 
codes (voor zover van toepassing). 

De biobrandstoffen die als afvalstroom worden beschouwd en fngezet worden In de bfo· 
energiecentrale, worden nuttlg toegepast en voldoen daarmee aan de voorkeursvolgorde en 
de minimumstandaard dfe het LAP voorschrfjft. De biobrandstoffen wordell namelljk 
toegepast als brandstof v~~r energleopwekking. Hiennee wordt meer energie utt afval 
gehaald en worden minder geprefereerde toepassingen zoals verbranden in AVI's of storten 
vermeden. Het voornemen kan hiermee binnen het kader van het LAP als doelmatig 
beschouwd worden. 

5-3 Besluitvorming 

Til' nemen besluiten 
Alvorens met de voorgenomen activiteit begonnen kan worden, dienen de volgende 
besluiten genomen te worden. 

• Veranderingsvergunnfng Wet milfeubeheer (Wm); Bevoegd gezag: Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Holland. 

Afhankelijk van de uftvoeringsvariant, dient tevens besloten te worden: 
• Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo); Bevoegd gezag: 

Dagelijks Bestuur (DB) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Vigerende vergunningen 
Voor de huidige inrichting zijn er op dit moment twee vlgerende vergunningen in het kader 
van de Wm en de Wyo. 

• Op 22 januari 2005 werd de Wm-vergunning van de Huisvuilcentrale onherroepelijk 
die in november 2004 is afgegeven door Gedeputeerde Staten van de provinde 
Noord Holland. Deze vergunning dekt de vergunningen die binnen de huidige 
fnrfchting plaatsvinden. 

• Op 25 juli 2002 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een WYa-
vergunning afgegeven die oktober 2004 is geactualiseerd. 

Daarnaast is er een loswal, die formeel een aparte inrfchting is en waar de gemeente 
Alkmaar op 19 januari 1999 een Wm-vergunning afgegeven (loswal fase B). Deze loswal is 
geen onderdeel van het HVC terrein, maar slult hierop aan. De loswal is wei met dft terrein 
gei'ntegreerd. 
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Lucht 
De voorgenomen bio'energiecentrale zal leiden tot een CO2 emlssiereductie van ongeveer 
110.000 ton per jaar. Het merendeel van de In te 'zetten biobrandstoffen bfnnen het 
voornemen, vallen onder de luchtemissle'eisen van het BVA. Bovendien zal aan de 
minimalisatieverplichting van de NeR worden voldaan. De initiatiefnemer zal als aanvulling 
op de eisen die het BVA stelt, strengere jaargemiddelde emissienormen opnemen in de Wm· 
vergunningsaanvraag. 

Geluid 
Voor de locatie van het voornemen is een geluidszone vastgesteld. Deze geluidszone 
(zonekaart 50 dB(A) zone industrlelawaai Boekelermeer - tekening 25.533 d.d. aug 2002) is 
opgenomen in het Bestemmingsplan Boekelermeer Zuid-2 d.d. 30 oktober 2002 
(goedkeurlng Gedeputeerde Staten d.d. 17 juni 2003). Dit houdt in dat voor het aspect 
geluidsgrenswaarden zijn vastgesteld ten aanzien van dE! gecumuleerde geluidsbelasting ter 
plaatse van de zonegrens. 

IPPC 
Er is getoetst aan de hand van de volgende verticale BREF documenten, namelijk grote 
stookfnstallaties, afvalverbranding en afvalbehandelfng. Ook wordt er aan vijf horizontale 
BREF documenten getoetst, namelfjk monitorlng, koelsystemen, emissies van opslag, 
energle·efflcientle, en economle en cross-media effecten. 

5-4 Voorgenomen activiteit 

In de voorgenomen activiteit heeft de bio-energiecentrale een wervelbed als 
verbrandingstechnologie, maximale stoomcondities, een semf-natte rookgasreiniging, SNCR 
voor de reductfe van NOx, een luchtgekoelde condensor en worden beperkte 
geluidsreducerende Yoorzieningen getroffen. De ontwerpgegevens van de voorgenomen 
activiteit worden in Tabel 5·1 samengevat ¥oor nominale en maximale 
bedrljfsomstandigheden . 

TabelS·l Nomfnale ontwerpgegevens bio-energiec:entrale 

Eenheid Nominaal Maxlmaal 

Brandstof 

Hoeveelheid biomassa ton.o.ljaar 170.000 215.000 

Gemlddelde onderste verbrandlngswaarde MJ/kg W.o, 13,1 11,7 

Oppervlak biomassa opslag m' 2.000 2.000 

Wervelbedverbrandlng 

Thermlsch vermogen MW 75 80 

Steomtemperatuur oc 500 500 I 
Steomdruk bar(a) 90 90 

EnerSile 

Bedrijfstijd uur/jaar 8.250 8.760 

Elektrisch vermogen MW 24 25,5 

Bruto elektrisch rendenent % 32% 32% I 
Nette elektrlsch rendement % 29% 29% 

Gemiddeld vermegen elgen gebrulk MW 2 2 

Brute elektriclteltsproductle MWh 200.000 225.000 

Vermeden prima ire energle PJ 1.5 1,7 

CO,-reductle ton/jaar 110.000 125.000 
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Eenheid Nomlnaal Maxlmaal 

H" I pstoffen 

Verbrulk ammonia kg/uur 25 - 50 25 - 50 

Verbrulk Ca(OH), kg/uur 40 - 60 40 - 60 

Verbruik actlef koel kg/uur 25 - 60 25 - 60 

Reststoffen 

Zeeftractie en metalen ton/jaar 350 450 

Bodemas en zand ton/jaar 6.750 B.500 

Vllegas ton/Jaar 1.000 1.250 

Rookgasrelnigingsresidu ton/jaar 4.000 5.000 

In dft MER worden twee brandstofpakketten beschouwd: (i) het gemlddeld verwachte 
pakket, bestaand uit 85% sloophout aangevuld met 15% hout uit compostoverloop, en (ii) 
het worst-case brandstofpakket, bestaand ult 70% sloophout, 15% hout uit compostoverloop 
en 15% RWZI-slib. 

5-5 Nulalternatieven en uitvoerlngsvarianten 

Ten opzichte van de voorgenomen activiteit zijn een nulalternatief en een aantal 
uitvoeringsvarianten op te stellen conform de richtlijnen van de Commissie m.e.r. Deze zijn 
in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel5·2 Overzicht,tabel 

Voorgenomen actlvlteit I Nulalternatlef I Uitvoerlngsvarlanten I MMA 

Oprlchten en In bedrljf Voorgenomen actlviteit Varlanten op Combinatle van die 
nemen van blo· wordt nlet deelaspecten van de varianten in de 
energiecentrale van 75 verwezenlijkt waardoor V.A. zoals: deelaspecten van de 
MW" ep basis van de blomassa ·Rookgasreinlglng V.A. die lelden tot de 
wervelbedverbrandlngst vooralsnog -NOx-reductie beste beschermlng 
echnologie. geexporteerd wordt -Optimalisatie van het milieu. 

naar het bultenland. energlerendement 
-Koeling 
-GeJuid 

De uitvoeringsvarianten waarbij het doe I van het voornemen eveneens behaald kan worden, 
zijn gebaseerd op een aantal deelaspecten binnen de voorgenomen activiteit die ook anders 
uitgevoerd zouden kunnen worden. Een overzicht hiervan wordt weergegeven in Tabel 5-3 
hieronder. 

Tabel S·3 Technische uitvoeringsvarianten t.o.v, de voorgenomen activiteit 

Deelaspecten I Voorgenomen activltelt I Technische ultvoerlngsvarlanten 

RGR Seml-natte RGR -Natte RGR 

NO,-reductie SNCR -SCR 

Optimalisatle Maximaal haalbare .Herverhltting 
energlerendement steemcondlties -Addltlonele voedlngswaterveerwarmlng 

-Verlaglng van de cendenserdruk 
-StoomziJdige integratie aan HVC 1-4 
-Warmteleverino 

Keeling Luchtgekoelde condenser -Dlrecte watergekoelde cendenser 
-Hvbride llekoelde condenser 

Geluid Beperkte geluldsreducerende -Geluidsreductie doer iselatie en stiliere 
voorzienlngen luchtgekoelde condensor 
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5-6 Milfeugevolgen 

Om de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit, nulalternatief en 
uitvoeringsvarianten weer te geven, zijn twaalf milieuaspecten ge'identificeerd. Deze zijn: 

Plan· en studiegebied 
Ruimtelijke situatie 
Luchtkwaliteit 
Geluid 
Verkeer 
Bodem en water 
Verwerking biobrandstoffen 
Externe veiligheid 
Gezondheidsaspecten 
Ecologie 
Reststoffen 
Geur 

Na onderzoek op deze twaalf aangehaalde milieuaspecten, zijn ten gevolge van het 
oprichten van een bio.energiecentrale enkel minimale effecten aangetoond op het gebied 
van verkeer, bodem en (grond)water, externe veiligheid, gezondheid, ecologie en geur 
emfssies. De emissies naar lucht leiden tot een niet In de praktljk aantoonbare stijging van 
de immissieconcentraties in de directe omgeving. Uitvoering van de voorgenomen activiteit 
zal naar verwachting ook geen aantoonbare ruimtelfjke effecten veroorzaken. Indlen er 
gekozen zou worden voor een hybrlde koeling, kan een koelwaterpluim verwacht worden 
als aantoonbaar ruimtelijk effect. 

Bij toepassing van een natte rookgasreiniging als uitvoerfngsvariant, in plaats van de semi
natte die in de voorgenomen activiteit wordt voorzien, worden de emissies van metalen nog 
verder gereduceerd. Bovendien heeft een natte rookgasreiniging een positief effect op de 
ammoniakslip. 

Toepassen van 5CR als uitvoeringsvariant, in plaats van de 5NCR die voorzien is voor de 
voorgenomen activiteit, verlaagt in gerfnge mate de uitstoot van NO •. 

Beide genoemde rookgasreinigingsvarianten hebben onder andere een lichte verhoging van 
het eigen energieverbruik, en daarmee een beperkte vermindering van de CO2-reductie, tot 
gevolg. Door optimalisatie van het energierendement door toepassing van herverhitting en 
additionele voedingswatervoorwarming kan het elektrisch rendement worden verbeterd van 
32% tot 34%. Verlaging van de condensordruk door het gebruik van een hybride koeling 
levert nog eens 0,7% op. Hiermee hangt een verhoogde CO2-reductie samen. 

5-7 Vergelijking van de voorgenomen actfviteit, nulalternatief en 
uitvoeringsvarlanten 

In het MER vindt een uitgebreide vergelijking plaats tussen de milieueffecten van de 
voorgenomen ac:tiviteit en de referentiesituatie en tussen de voorgenomen activiteit en de 
uitvoeringsvarianten. Tabel 5-4 vergelijkt de verwachte emissies bij een semi-natte en 
natte rookgasreiniging bij zowel het gemiddeld als worst·case brandstofpakket met het BVA 
en de jaargemiddelde emissienorm, die HVC zichzelf, na overleg met belanghebbenden, 
heeft opgelegd. Tabel 5-5 geeft samengevat in kwalitatieve zin de overige resultaten weer. 

Voor de voorgenomen activiteit geldt dat voor het merendeel van de milieuaspecten geen 
in de praktijk waarneembaar effect optreedt of dat voorzieningen getroffen zijn die het 
effect verwaarlozen. Positief zijn de COrreductie en de kortere vervoerroutes van 
biomassa die het voornemen teweegbrengt. Negatieve effecten treden op bij de em Issie 
van NH3, de emissie van geluid (met name in de nachtelijke uren) en een toename van de 
hoeveelheid reststoffen. 
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Een vergelijking van de uitvoeringsvarianten geeft geen eenduidig beeld; bij de meeste is 
zowel een positief als een negatief effect te zien ten opzichte van de voorgenomen 
activiteit. Bij de uitvoeringsvarianten natte rookgasretnigtng en NO,'reductie met 5CR 
treden positieve effecten op bij het milleuaspect lucht, doordat de emissie van NO .. NHJ en 
de overige componenten verminderd worden. Natte rookgasreiniging heeft als extra 
voordeel dat de hoeveelheid reststoffen venminderd worden. Beide uitvoeringsvarianten 
hebben als negatief effect dat het elgen verbruik toeneemt en dientengevolge de COz' 
reductie afneemt. Hybride koeling heeft als voordeel dat het totaal rendement toeneemt, 
evenals de COz·reductie. Nadelig is de noodzaak van lazing van koelwater op het 
oppervlaktewater. De invloed daarvan op de ecologie is echter nog onduidelijk, evenals de 
geluidsreductie die met deze uitvoeringsvariant mogelijk is. De uitvoeringsvariant energie' 
optimallsatie en geluidsmaatregelen kennen enkel posltieve effecten. 

Uit Tabel 5·4 blijkt dat met de voorgenomen activiteit met belde brandstofpakketten aan 
de wettelijke eisen van het BVA wordt voldaan. Oit geldt oak voor de uitvoeringsvariant 
van een natte rookgasreiniging. Voor de meeste emissie categorieen ligt de verwachte 
waarde zelfs ruim onder de BVA waarde. 

rabel S·4 Emissieconcentratles naar lucht vocr het gemlddelde en worst·case blomassa pakket, met 
zowel seml·natte RGR (voorgenomen actlvitelt) als natte RGR (uitvoerlngsvariant).' 

-------

BVA 2 Maxlmale Verwachte emlssies Verwachte emlssles 
jaar met seml-natte RGR met natte RGR 

gemlddelde Gemlddeld Worst-case Gemlddeld Wo rst-case emissle brandstof brandstof brandstof brandstof 
norm HVC' 

pakk~ pakket pakket pakket 

~ Jaargemiddelde 
gemlddelde 

Stof mg/m,' 5 2 < 2 <2 < 2 b < 2 b 

Hel mg/m,' 10 3 < 5 <5 < 3 <3 

HF mg/m,' 1 0,2 0,2 0,2 < 0,2 < 0,2 

SO. mg/m,' 50 15 12 20 <5 15 

NO. mg/m,' 70 70 70 70 70 70 

Hg mg/m,' 0,05 0,007 0,01 0,02 0,007 0,007 ' 

Cd & TI mg/m,' 0,05 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 

1: zware metalen mg/m,' 0,5 0,05 0,1 0,1 <0,05 <0,05 

CO mg/m,' 50 20 20 20 20 20 

CxHy mg/mo' 10 1 1 1 1 1 

PCDD/PCDF .'s TEQ ng/m,' 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

NH, mg/m,' - 5 20 20 5 5 I 
Indlen HVC door blJzondere bedrijfsomst.ndlgheden deze emissies overschriJdt. zal deze haar siechts d.n nlet 
worden toegerekend, wanneer HVC, n.ar het oordeel van het bevoegd eezag, voldoende .annemellJk kan 
maken dat het beheer en het onderhoud van de install.tiedelen die voor het optreden van emissies relevant 
zljn. pl;aatsvinden op een ade-quaat niveau en voldoen aan de elsen van good housekeeping. 
Stofemissies an sich zijn lager blj natte rookgasreini9in9. Echter, door het wasproces ontstaan zauten. welke 
als aerosolen en druppeltjes worden uitgestoten. eeze worden vervolgens ai, stof gemeten. 
Met een hogere doserfng van ab· en adsorbenti. wordt het worst· case br.ndstofpakket op een gelijk 
emlsslenlve.u gehouden als het gemiddeld brandstofpakket. 

Bij een semi-natte rookgasreinlgfng lijkt niet zondermeer te worden voldaan aan de door 
HVC zelf opgelegde jaargemiddelde emissienorm van Hg, som zware metalen en NHJ. Met 
betrekking tot Hg en sam zware metalen zou het behalen van de jaargemiddelde 
emissienorm mogel1jk gemaakt kunnen worden middels het toepassen van een zwaardere 
dosis aan absorbens en/of het stellen van strengere eisen wat betreft de concentratie aan 

1 Aile eenneden, indien nlet anders venmeld In mgINm' droog, 11% 0, 
, Gemeten volgens BVA meetvoorschriften 

MER ,ergiecentrale NV Hulsvuilcentrale Noord·Holland ix 

ECOFY~ ~ Tauw 

deze componenten bij de inkomende biomassa. De NHJ jaargemiddelde emissienorm lijkt 
met behoud van de SNCR nlet haalbaar met de beschouwde overige onderdelen van de 
rookgasreiniging. Met betrekking tot 50, voldoet het worst case brandstofpakket niet aan 
de jaargemiddelde emissienorm. Oit zou kunnen worden aangepakt door HVC middels het 
stellen van zwaardere eisen aan het zwavelgehalte van de inkomende brandstof. De 
installatie voldoet hoogt waarschijnliJk wel aan de jaargemiddelde HCl emisslenorm, 
hoewel daar op basis van de berekeningen nog geen absolute zekerheid over verkregen kan 
worden. Door het nemen van bovengenoemde maatregelen wordt verwacht dat met een 
semi'natte rookgasreiniger, afgezien van NH], aan de door HVC nagestreefde 
jaargemiddelde emissienorm kan worden voldaan. 

De variant met een natte rookgasreiniging voldoet met het gemiddelde brandstofpakket in 
alle gevallen aan de door HVC zelf opgelegde jaargemiddelde emissienorm. Zelfs met een 
worst·case brandstofpakket wordt met deze rookgasreiniging voldaan aan de 
jaargemiddelde emissienorm. Hiervoor is bij het worst· case brandstofpakket een hoger dan 
gemiddelde dosering aan abo en adsorbentia nodig. 

Tabe15·5 Samenvatt\1g en kwalltatieve vergelijklng van de beschreven effecten van het nulalternatlef. de 
voorgenomen activfteit en de uitvoeringsvarianten. (In de tabel worden enerzijds de effecten van 
de voorgenomen activiteit ve'!lelijken met het nulaltematief. anderzlJds met de 
uitvoeringsvarianten. De scores van de uitvoerinssvarianten zjjn ten opzichte van de voorgenomen 
activiteit). 

x 

§- Mllleuaspect 
nr. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

Rulmte 

Energle 

Lucntkwalitelt 

Geluld 

Verkeer 

Bodem & 
(grond)water 

Handling 
brandstoffen 

Externe velligheid 

Gezondheld 

11 Ecologie 

Inpasbaarheid 

Plulm vorming 

Totaal rendement 

Eigen verbruik 

C02'reductle 

Stof 

NO. 

NH, 

Overlge 

Industrlelawaai overdag 

Industrlelawaal In de nacht 

Congestlekans 
aanvoerroutes 

Bodemkwallteit 

Lazing oppervlaktewater 

Kortere vervoerroutes 

Opslag gevaarllJke stoffen 

Blootstelling aan emlssles 

Akoestlsche effecten 

Aquatlsche effecten 

z 
c 
OJ 
1: 
3 
~ 
~ 

o 
a 
a 
a 
a 
a 

° a 
a 
o 

a 

° 
a 

a 
a 

~ 
.. 0 
~.a 
c'" -,. 
;'0 
;;3 

'" ,. 

a 
a 
a 
a 
+ 
a 
a 

a 
0/-

a 

a 

a 

+ 

a 
a 
a 
a 

Ultvoerln115varlan~~ 

z 
~ 
'" Gl 

'" 
a 
a 
a 

o 
a 

+ 

+ 

a 
a 

a 

o 

a 

a 

o 
o 
a 
a 

Z ~ 3 " 
3? g: tc:l~S-
~~ go ~!.~tI 
ton I:l. 710 m E. =.a nc 0 ~~(ftr; ;ae. ~ ii'WI~.1 

ID ::I ::::I rt 
III 

a 

o 
a 

° 
+ 

a 
a 

: I 
+ 

a 
+ 

+ 

a 
a 
o 

o 

a 

a 

a 

° a 

a 

a 
+ 

a 
o 
a 
a 
7 

? 

a 

o 

° 
o 
o 
a 

o 
o 

° I 
:1 , 
a , 

a a I 

+ 

+ 

a 

a 

o 
o 

o 
a 

a 

o 
a a 
a 



~Tr 'W ECOFYS 
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Met de uitvoeringsvarianten NO.-reductie met SCR dan wel SNCR en met de semi-natte dan 
wel natte rookgasreiniging ziJn een aantal combinaties mogelijk, die elk resulteren in 
afzonderlijke emissieprestaties en kosten. Een vergelijking van de emissieprestaties en de 
kosten die gemoeid zijn met het behalen van die prestaties is weergegeven in Tabel S·6. 

Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat met SCR de emissie van NO. 
(en in combinatie met een natte RGR ook de overige parameters) verder verlaagt ten 
opzichte van SNCR. Dit gaat echter gepaard met negatieve neveneffecten op het vlak van 
het ontstaan van reststoffen, hulpstoffen- en energieverbruik, de investeringskosten en dus 
ook de gekapitaliseerde projectkosten (TCO: Total Cost of Ownership). Met SNCR/natte RGR 
kan aan zowel de wettelijk opgelegde emissiegrenswaarden worden voldaan als aan de 
jaargemiddelde emissienorm. Daarnaast is aangetoond dat de grens· en streefwaarden voor 
luchtkwaliteit worden gehaald voor de voorgenomen activiteit binnen het 
verspreidingsgebied van deze inrichting. Daarom wordt verdergaande rookgasreiniging met 
SCRlsemi'natte en SCR/natte RGR niet geacht integraal bij te dragen op een 
kostenverantwoorde wijze aan het verder verminderen van de negatieve gevolgen voor het 
milieu. De brandstof flexibiliteit neemt echter wel toe bij een natte rookgasreiniging. 

Tabel5-6 Relatleve effecten van de (kosten voor) emfssfebeperking. De bovenste rookgasreinigingsvariant is 
gekozen binnen de vocrgenomen activiteit. 

I Emissies I Indicatle voor de relatieve kosten 

..--... 

1 

5NCR/semi-natte RGR 

5NCR/natte RGR 

5CRlsemi- natte RGR 

5CR/natte RGR 

NO, NH, 

ro m 
ro 5 

Overlg 

Zle tabel 5-4 

Zie tabel 5-4 

Zie tabel 5-4 

Zie tabel 5-4 

Rest Energie & O&M 
stoffen hulpstoffen 

0 0 0 

+ 
o 
+ 

Inves 
tering 

o ~o 1 
--- I ~ 5 

~ 5 

Legenda: +: gunstig (Iage kosten), -: ongunstlg (hogere kosten) 

5-8 Conclusie 

Aangetoond is dat het oprichten van een bio'energiecentrale geen significant aantoonbare 
gevolgen heeft voor het merendeel van de mHieuaspecten. Positief zijn de kortere 
vervoersroutes en de COrreductie. Negatieve gevolgen kunnen vrijwel geheel voorkomen 
worden door extra geluidswerende maatregelen te nemen. De maatregelen die zijn 
onderzocht behelzen ten eerste het gebruik van geluidsisolerend bouwmateriaal in de 
gevels van de nieuwe hallen en, ten tweede, het verder verlagen van de bronsterkte van de 
luchtgekoelde condensor. Een combinatie van beide maatregelen heeft tot gevolg dat er 
weliswaar nog steeds sprake is van een geringe nachtelijke gevelbelasting op de huizen aan 
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de oostzijde van het Noord·Hollands kanaal. Echter, de berekende toename is niet 
waarneembaar v~~r het menselijk gehoor. 

5-9 MMA 

Uit de vergelijking van de voorgenomen activiteit en de verschillende uitvoeringsvarianten 
kan een Meest Milieuvriendelijk Alternatief worden geformuleerd waarbiJ de milieueffecten 
minimaal zijn. Op basis van het MER kan het MMA gedefinieerd worden als de volgende 
aanpassingen aan de voorgenomen activiteit: 

xh 

toepassing van natte rookgasreiniging in plaats van semi·natte 
toepassing van SCR in plaats van 5NCR 
optimalisatie van energierendement door middel van herverhitting en extra 
voedingswaterverwarming 
reductie van industrielawaai door bouwkundige maatregelen en aanpassingen in 
de luchtgekoelde condensor 
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1. 'nlejding 

1.1 ~~:T_ef'l!.fr~~lee~~!jng_ 

Als een reactie op de huidige problematiek omtrent klimaatverandering en 
energievoorziening, heeft de EU zich als doel gesteld om 12% van de energieconsumptie 
met duurzame energiebronnen op te wekken in 2010. Dit heeft geresulteerd in een 
Nederlandse doelstelling om een aandeel duurzame elektriciteit van 9% van de totale 
elektriciteitsconsumptie te behalen in 2010 (EU, 2001a) . Het aandeel duurzame energie 
bedroeg in 2004 echter pas 1,8% van het totale Nederlandse energieconsumptie. Het 
aandeel duurzame elektriciteit bedroeg 4,5% van de binnenlandse elektriciteitsconsumptie 
(CBS, 2005). 

Sinnen de duurzame energieproductieportfolio van Nederland speelt bio-energie de 
grootste rol met een aandeel van meer dan tweederde dee I in 2004. Van dit aandeel bio
energie is bijna een derde afkomstig uit de verbranding van afval en meer dan de helft 
afkomstig uit de verbranding van zuivere biomass a (CBS, 2005). 

N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) wenst bij te dragen aan de realisering van de 
duurzame energiedoelstellingen met het initiatief om een bio-energiecentrale te bouwen. 

1.2 Het voornemen 

HVC participeert in enkele Noord-Hollandse scheidingsinstallaties waar grote hoeveelheden 
bouw- en sloophout worden gescheiden. Verder heeft HVC vanuit een aantal 
composteerinstallaties de beschikking over een hoeveelheid compostoverloop en een 
hoeveelheid GFT residu. In totaal komen ongeveer 160.000 ton houtachtige 
biomassastromen jaarlijks binnen het verzorgingsgebied van HVC vrij. 

Momenteel worden grote delen van deze biomassastroom naar Duitsland geexporteerd. Met 
het oog op het belang van een eigen bijdrage aan een duurzame energievoorziening is HVC 
voornemens een bio-energiecentrale te bouwen om daarmee biomassa om te zetten in 
duurzame elektriciteit. 

De voorgenomen activiteit is geprojecteerd op het terrein van HVC op bedriJventerrein 
Boekelermeer-Noord in Alkmaar (Figuur 1-1). Hier exploiteert HVC reeds een 
afvalverbrandingsinstallatie voor de thermische verwerking van huishoudelijke en 
bedrijfsafvalstoffen. 

Voor de oprichting van de bio-energiecentrale wordt een veranderingsvergunning 
aangevraagd. Aan de bedrijfsvoering en infrastructuur van de inrichting kunnen zich 
wijzigingen voordoen die voor de bouw van de bio-energiecentrale noodzakelijk zijn. 
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Figuur 1-1 Locatie HVC terrein In Boekelenneer·Noord, Alkmaar 

1.3 Initiatiefnemer 

De initiatiefnemer voor het voornemen is NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, verder 
genoemd HVC. 

Initiatiefnemer: 
Contactpersoon: 
Adres: 
Postadres: 
Telefoon: 

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) 
Dhr. Jan van Raaij 
Jadestraat 1 te Alkmaar 
Postbus 9199, 1800 GO Alkmaar 
072.-5411311 

HVC is een overheidsbedrijf met de volgende missie: het voeren van een milieuverantwoord 
afvalbeheer, de samenhangende uitvoering van activiteiten op het gebied van inzameling, 
bewerking en verwerking van afvalstromen in een voor het milieu en maatschappij 
wenselijke vorm. De exploitatie van HVC wordt direct of indirect gedragen door 46 
gemeenten uit noordelijk Noord-Holland en Flevoland. 

Door actief te zijn in de hele keten van het afvalbeheer wil HVC een meerwaarde bieden. 
De activiteiten worden daarom afgestemd op de wens en en behoeften van haar 
aandeelhoudende gemeenten en met de maatschappelijke omgeving. 

Afhankelijk van de situatie voert HVC zelf activiteiten uit, bijvoorbeeld op het gebied van 
afvalverbranding, compostering en inzameling, of worden activi teiten uitgevoerd door 
Joint-ventures, zoals bij de distributie van warmte en de inzameling van afval in Flevoland. 
In andere gevallen wordt de uitvoering van activiteiten geheel opgedragen aan derden, 
zoals voor het transport van afval. 

De kernactiviteiten van HVC zijn: 
• Afvalverbranding met duurzame energieopwekking en warmtedistributie 
• Groen- en houtrecycling 
• Compostering 

2 
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• Afvalin~amellng 
• Afvalscheiding 
• Overslag en transport 

Onderstaande Figuur '-2 geeft aan waar de activitelten van HVC in het verzorgingsgebied 
plaatsvinden. 

Flguur 1-2 Actlvlt.iten van HVC in haar verzorglngsgebi.d 

Gedurende de m.e.r.-procedure treedt HVC op als initiatiefnemer. De mogelijkheid bestaat 
dat te zljner tijd de activiteiten voor het voornemen en de toekomstige exploitatie in een 
op te richten dochterbedrijf worden ondergebracht. 

1.4 Mil~!ffe:!!,~p0.rtage 

Voor de vergunningverlening van dit voornemen stelt HVC een MER op volgens onderdeel C, 
categorie 18.4, van het Besluit mHieu-effectrapportage. Het lnitiatief behelst tenminste 
het verbranden van meer dan 100 ton niet-gevaarlijk afval per dag. Voor de betreffende 
activiteit is vergunnlng op grond van de Wet mllieubeheer (Wm) vereist. AfhankeliJk van de 
uitvoeringsvarianten Is tevens een vergunning op grond van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) vereist. Bevoegd gezag voor de Wm zijn Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Noord-Holland. V~~r de Wvo treedt het Oagelijks Bestuur (DB) van het 
Waterschap op sIs bevoegd gezag. Het bedrijventerreln Boekelermeer valt binnen het 
beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Na het publiceren van de startnotltie zijn adviesrichtliJnen door de Commissie voor de 
milieueffectrapportage opgesteld. Op basis van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde 
richtlijnen is het MER definitief gemaakt. In de richtlijnen matrix in bijlage 8 is aangegeven 
waar de voornaamste aspecten van deze richtlijnen in dit MER zijn beslag hebben gekregen. 

Dit MER Is opgesteld door Ecofys B.V., in samenwerking met Tauw, in opdracht van HVC. 

1.5 __ ~e~~~f~_~!~. 

De volgende Indeling wordt in dlt rapport gehanteerd. Hoofdstuk 2 zal verder ingaan op de 
achtergrond van de beschreven problematiek uit paragraaf 1.1, leidend tot het doe I van de 
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voorgenomen activiteit. Hoofdstuk 3 behandelt reed~; genomen en de nog te nemen 
besluiten van de overheid (zowel regionaal als nationaal) en de initiatiefnemer in relatie 
tot de voorgenomen activiteit. In hoofdstuk 4 zullen vervolgens de voorgenomen activiteit , 
het nulalternatief en de uitvoeringsvarianten op de voorgenomen activiteit worden 
beschreven. Hoofdstuk 5 ~al ingaan op de huidige toestand en de 8utonome ontwikkelingen 
van het milieu met bijbehorende milieugevolgen op en rond de locatie. In hoofdstuk 6 
zullen de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en de uitvoeringsalternatieven 
beschreven worden om vervolgens met elkaar vergeleken te worden in hoofdstuk 7. In dit 
hoofdstuk wordt ook het Meest Milieuvriendel1Jk Alternatief vastgesteld. Hoofdstuk 8 zal 
dan nog ingaan op de eventuele leemtes in de kennis en zal een aan~et geven voor het op 
te stellen evaluatie programma. 
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2. Achtergrond biJ de probl!!emstelli"g en do!!1 van het 
voornefnen 

2.1 Inleid!n.L 

In dit hoofdstuk zal de achtergrond van de problematiek, genoemd in paragraaf 1.1, die 
aanleiding heeft gegeven tot de voorgenomen activiteit van HVC, toegelfcht worden. 
Er zal eerst ingegaan worden op de beleidsaspecten omtrent deze probtematiek, wClarfn de 
focus verlegd wordt van algemeen Europees beleid voor duurzame energfe naar nationaal 
en specifiek provineiaal beleid voor bio-energie. Daarna wordt ingegaan op de 
afvalbeleidaspecten omtrent de voorgenomen activiteit en zal uiteindelijk de doelstelling 
van de voorgenomen activiteit explicfet gemaakt worden. 

2.2 ~e~dsaspe~.t.!n 

2.2.1 Europees klfmaat· en energiebelefd 

Klimaatverandering is op dit moment een zeer besproken them a in de maatschappfj. Het 
huidfge energiesysteem van de westerse we reid is sterk afhankelijk van fossiele 
brandstoffen en zal naar verwachting van vele deskundigen op termijn tot ernstige 
klimaatveranderingen kunnen lei den. Broeikasgassen zoals COl worden daarbij als meest 
schadelijk gezfen voor het klimaat. 

Deze problematiek heeft al tot veel beleidsontwikkeUngen gele·id in westerse landen. Zo 
zijn er wereldwijd, op Europees en op nationaal niveau afsprakell gemaakt betreffende de 
reductfe van broeikasgassen in het klima at· en energlebeleid. Oplossingen voor het 
klfmaatprobleem worden vooral gezien in het reduceren van het energieverbruik en in het 
ontwikkelen van duurzame energievoorzfeningen. De Europese Unie heeft een richtlijn 
opgesteld voor het stimuleren van de productie van duurzame energie, met nationale 
doelen die geijkt zijn aan de afspraken binnen het internationale Kyoto protocol, wat sinds 
16 februari 2005 in werking is getreden. 

Op 27 september 2001 fs de richtlijn 2001/77 lEG van kracht geworden waarin is 
aangegeven dat duurzame energieproduc:tie gestimuleerd moet worden, dat daar 
(financiiHe) ondersteunende middelen voor moe ten komen en dat nationale overheden met 
enige vriJheid de rfc:htlijn moeten overnemen met doelstellingen confonm de doelen binnen 
het Kyoto protocol (EU, 2001a). Hienmee wordt in Europese context voor het eerst openlijk 
prforiteit gelegd bij de ontwikkeling en stimulering van duurzame energieproductie. 
Achterliggende motieven hiervoor liggen niet alleen op het gebied van emissiereductie van 
broeikasgassen, maar hebben ook betrekking op onafhankelijkheid, continuileit en 
diversificatie van de energievoorziening binnen Europa, en op sodaal en economische 
argumenten zoals het creeren van werkgelegenheid. 
De algemene Europese doelstelling dfe nagestreefd wordt is 12% duurzame 
energieconsumptie binnen Europa in 2010. De 2001/77 lEG richtlijn heeft voor Nederland 
een streefcijfer neergezet van 9% duurzame elektriciteit in 2010. In 2004 bedroeg het 
percentage duurzaam opgewekte energie en elektriciteit respectievelijk 1,8% en 4,5% (CBS, 
2005). In de richtlijn staat ook vermeld wat de Europese definitie van het begrip biomassa 
is (EU, 2001 a). 

Definit/e 1: B;omassa 
"De bialagisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de 
landbouw (met inbegrip van plantoardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en 
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aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van fndustrieel en 
huishoudelijk afval". 

In Europees verband is een onderscheid gemaakt tussen biomassasoorten op basis van hun 
mate van vervuiling. 'Schone' biomassa fs apart gedefinieerd en kent, indfen slechts deze 
biomassa wordt gebruikt, mlnder strenge emissie· en meetvoorschriften (EU, 2001b). 
Omdat het Inltiatief beide biomassasoorten gebruikt, wordt ook deze definitie 
gepresenteerd. 

Definitie 2: Schone biomassa 
"Producten die geheel of gedeeltelljk bestaan uit plantaardig landbouw· of 
bosbouwmaterioal dot gebruikt kan worden als brandstof om de energetfsche inhoud ervan 
te benutten, alsmede de volgende als brandstof gebruikte afvalstoffen: 

oj plantaardig afval uit land· en bosbouw; 
bJ plantaardlge afval van de levensmiddelenindustrfe,indien de opgewekte warmte wordt 
teruggewonneni 
c) vezelachtig afval afkomstfg van de productie van ruwe pulp en van de productie van 
papier uit pulp; fndien het op de pfaats van productie wordt meeverbrand en de 
opgewekte warmte wordt teruggewonnen. 
d) kurkafval' 
£oJ houta/val, met ultzondering van houtafval dot ten gevolg£' van een behandeling met 
houtbeschermingsmlddelen of door her aanbrengen van een beschermlngslaag 
gehalageneerde organlsche verblndingen dan wei zware metalen kan bevatten, wat In het 
b/jzonder het geval is voor houtofval afkamstig von bouw· en sloopo{val". 

2.2.2 Natlonaal beleid voor duurzame energie 

In 1998 heeft Nederland het Kyoto protocol geratificeerd met daarin afspraken voor een 
nationale reductiedoelstelling van broeikasgassen, voornamelijk COl, met 6% ten opzichte 
van het referentiejaar 1990 (UNFCCC, 2002). Deze doelstelling dient bereikt te worden 
binnen de periode van 2008 tot 2012. Vooral het terugdringen van de verbranding van 
fosslele brandstoffen zou kunnen leiden tot emissiereducties. 
Volgens de Klimaatnota van VROM in 1999 dient de reductiedoelstelling binnen het Kyoto 
protocol gerealiseerd te worden door een reductie van 25 Mton CO2'equivalenten in het 
binnenland en een zelfde reductie met Nederlandse projecten in het buitenland (VROM, 
1999). Echter in een tussentijdse evaluatie van de nota in 2002 is de noodzakelijke 
binnenlandse reductie bijgesteld tot 20 Mton (VROM, 2002). 

Binnen de Nederlandse wetgeving wordt naast klimaatbeleid reeds in 1995 vorm gegeven 
aan beleid voor duurzame energfe. Met de inwerkingtreding van de Derde Energienota 
wordt een doel gesteld van een aandeel van 10% duurzame energie in 2020, alsmede een 
verbetering van de energie efficientie in het jaar 2020 van 33% ten opzkhte van het jaar 
1995. De Derde Energienota voorzag een grote rol voor energie uit afval en biomassa, welke 
van aile duurzame energiebronnen de grootste bijdrage zou gaan leveren. 
Figuur 2·1 geeft voor Nederland weer hoeveel er momenteel bereikt is op het gebied van 
duurzame energie ten opzichte van de projecties van de 10% doelstelling van 2020. 
Momenteel wordt 1,8% van de totale energieconsumptie met duurzame energiebronnen 
opgewekt (CBS, 2005). Bio·energie speelt in het bereiken van deze doelstellingen de 
grootste rol met een aandeel van 67% in de totale duurzame energieproductie, hetgeen 
grafisch in Figuur 2·1 is weergegeven. Dezelfde figuur laat zien dat Nederland nog steeds 
aanzienlijk achterligt op haar geplande doelstelling. 
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Figuur 2·1 Realisatie van duurzame energle In periode 1990·2004 (links) ten opzlchte van doelstelling 
duurzame energie voor 2000·2020 (rechts) (CBS, 2004; EZ, 1996) 

Om duurzame energie te stimuleren heeft de Nederlandse overheid een aantal 
beleidsmaatregelen genomen. De voornaamste hiervan is de invoenng van de producenten 
vergoeding MHieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) voor de productie van duurzaam 
opgewekte elektriciteit. De hoogte van deze vergoeding wordt periodiek door de 
rijksoverheld vastgesteld en vervolgens voor een periode van 10 jaar gegarandeerd (EZ, 
2oo3a ft 2003b). Verder bieden de regeling Groenprojecten en de Energie'investeringsaftrek 
fiscale voordelen voor dlt soort projecten. 

In het kader van broeikasgasreducties zijn tevens maatregelen getroffen voor de monitoring 
en handel in broeikasgasemissies. Het betreft hler de handel in CO2-emissierechten en de 
NO,-vergunningverlening. Beide vloeien voort uit Europese afspraken op bedrijfsniveau 
maar zijn nationaal vertaald. Voor de handel in COz-emissierechten is een nationaal 
allocatieplan vastgesteld voor de emitterende bedrijven. Echter, 
afvalverbrandingsinstallaties vallen niet onder dit allocatieplan. Voor de voorgenomen 
activiteit zou HVC wei in aanmerking komen voor CO2-emissierechten, maar doordat de 
ovenge activiteiten van HVC er buiten vallen, zal deze nieuwe activiteit door de NEa (de 
Nationale Emlssie autoriteit) geen COremissierechten ontvangen. HVC is echter wei 
verplicht melding te maken van de voorgenomen activiteit, indien deze gerealiseerd gaat 
worden. 
Voor wat betreft de NO, vergunning verlening zal HVC het huidige monltoringsprotocol voor 
NO, aan moeten passen en melding moeten maken van de voorgenomen activiteit zodat 
deze in de vigerende emissievergunning opgenomen kan worden (d .d. 1 juni 2005). 

2.2.3 Energiewinning ult biomassa 

Specifiek voor energiewinning ult biomassa is het Actieplan Biomassa opgestart. Dit plan is 
opgezet naar aanleiding van de constatering van het Ministerie van EZ dat de ontwikkeling 
van blo-energie in Nederland onvoldoende snel verloopt (EZ, 2003). In dit actieplan worden 
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de voornaamste knelpunten gei'dentlficeerd en worden acties uitgewerkt ter opheffing van 
deze knelpunten. 

Knelpunten zijn onder andere geconstateerd op het financieel-economlsch v!ak, met 
betrekking tot vergunningverlening, contracten en financiiHe zekerheid van aanbod en 
beschlkbaarheid van biomassastromen. Ook op het gebied van de communicatie liggen 
knelpunten, met name voor wat betreft kennls en technologie. Andere knelpunten zijn de 
verschillen tussen regelgeving en handhaving binnen de EU-lidstaten. Op al deze gebieden 
zijn acties geformuleerd die er de komende jaren toe moeten leiden dat investeerders 
meer bio-energieprojecten zullen realiseren. 

Momenteel worden grote hoeveelheden biomassa, met name afvalhout, vanuit Nederland 
geexporteerd om daar in een energiecentrale te worden ingezet (AOO; 2004a, 2004b ft 
2005). In het buitenland zijn namel1jk reeds vee I bio-energieprojecten gereal1seerd. Met 
name in Duitsland zijn de afgelopen jaren vee I bio-energlecentrales, die vergelijkbaar zijn 
met het voornemen, in bedrijf gekomen. Figuur 2-2 laat zien dat de export van houtafval 
een grate groei heeft meegemaakt en de omvang momenteel ongeveer 1 miljoen ton 
bedraagt. Het merendeel daarvan wordt nuttlg toegepast als brandstof in energiecentrales, 
maar wordt deels verwijderd door te storten of te verbranden in 
afvalverbrandlngsinstallaties. Redenen voor deze exportstromen zijn een Nederlands 
stortverbod voor brandbaar afval, het tekort aan verbrandlngscapaciteit in Nederland en 
een nog niet geharmoniseerde regelgeving op het gebiE,d van afval en milieu. Halverwege 
2005 is een stortverbod van brandbaar afval oak in Duitsland van kracht geworden en is de 
verwachting dat de export vanuit Nederland zal stagneren. Tevens blijkt uit de vlgerende 
vergunningen dat de Nederlandse kolencentrales niet meer biomassa in de vorm van hout 
uit bouw- en sloopafval zullen gaan mee- of bijstoken . Dlt is in de nabije toekomst ook niet 
te verwachten am technische en milieu-gerelateerde redenen. De afnemende export vanuit 
Nederland en de gestagneerde vraag van de Nederlandse kolencentrales zullen lei den tot 
meer blomassa-aanbod binnen Nederland. Er is dus ondercapaciteit voor wat betreft de 
verwerking van biomassa-afvalstromen. 
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Figuur Z-2 Export van afvalhout voor nuttige toepasslng en verwijdenng (AOO; 2004a, ZOO4b Ei 2005) 

2.2.4 Nationaal afvalstoffenbeleid 

De meeste biomassastromen worden juridisch beschouwd als afvalstof, zo ook het 
merendeel van de beschikbare brandstofstromen voor HVC, waardoor de 
afvalstoffenwetgeving en bijbehorend beleid van kracht zijn. Echter, ook in het 
afvalstoffenbeleid vindt de inzet van biomassa voor energieopwekking krachtige 
ondersteuning, zoals blijkt uit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) (VROM ft AOO, 2004). In 
het LAP staan drie thema's centraal: 

Voorkeursvolgorde voor afvalbeheer 
Verwerking van afval moet in overeenstemming zljn met de zogenaamde voorkeursvolgorde 
(vroeger ook wei de "Ladder van Lanslnk" genaamd). Hergebruik en het gebruik van afval 
voor energieopwekklng worden opgevat als "nuttige toepassing". Verbranding in een 
installatle, voornamelijk bestemd voor de verbranding van afval (AVI) en storten , worden 
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als verwijdering gezien. Nuttige toepassing geniet in de voorkeursvolgorde de voorkeur 
boven verwijderen. 

Tabel2·1 Voorkeu~lgorde voor afvalbeheer 

1 Preventle 
1. kwalitatief 
2. kwantltatlef 

3. product hergebrulk 
2 Nuttlge toepassing 4. materlaal hergebruik 

5. toepasslng als brandstof / energleopwekklng 

3 VerwlJderen 
6. verbranden 
7. storten 

De voorgenomen activiteit binnen dit rapport kan worden gezien als een installatie voor 
nuttige toepassing onder optie 5. 

Meer energie uit afval 
De doelstelling van het LAP is om meer energie te winnen ult afvalstoffen die niet geschikt 
:zijn voor product- of materiaalhergebruik. Het beleid is er op gericht om hoogcalorische 
afvalstoffen in te 2:etten in de installaties met een hoger energetisch rendement dan de 
doorsnee AVI. De capaciteit van de resterende AVI's kan zo maximaal beschikbaar blijven 
om het resterende (laagcalorische) afval te verbranden. 20 wordt de energie-inhoud van 
afvalstoffen optimaal benut en het storten van brandbaar afval geminimaliseerd. 

Beelndiglng van storten van brandbaar afval 
In beginsel mag brandbaar afval niet meer worden gestort. Hiertoe is sinds 1996 vcor 
diverse categorieen brandbare afvalstromen van vooral organische aard een stortverbod 
ingesteld. Echter, wegens een tekort aan verbrandingscapaciteit verleent VROM momenteel 
ontheffingen voor de stort van brandbaar afval. Ook wordt brandbaar afval, inclusief grote 
hoeveelheden biomassastromen, in grote mate geexporteerd. Hierdoor ontstaat een 
onwenseltjke situatie vanwege drie redenen: 

Er is juist een doelstelling om het vermogen uit biomassa in Nederland uit te 
breiden. 

• in het buitenland vindt door deze export verdringing plaats, waardoor ander afval 
gestort 2:al worden (verder te noemen: "indirect gestort"). 
Dit internationale transport van afval leidt tot additionele transportbewegingen 
en hiermee gepaard gaande milieubelasting. 

Het beleid in het LAP is gericht op de inzet van niet nuttig te gebruiken afvalstoffen als 
brandstof met de bedoeling hieruit zo veel mogelijk energie te winnen. Het storten van 
afval moet binnen 5 jaar geheel beeindigd worden. Voor de verwerking van de brandbare 
(niet-gevaarlijke) afvalstoffen wordt daarom de lijn gevolgd, zoals die in hoofdstuk 11 van 
het LAP beschreven wordt: 

1. Schone homogene stromen naar elektriciteitscentrales, cementovens, etc .. 
2. Nascheiding van hoogcalorische fracties uit restafval en inzetten in 

elektridteitscentrales (van relatief schone fracties) of cementovens en andere nog in 
ontwikkeling :zijnde verbrandingsinstallaties voor hoogcalorische afvalstromen. 

3. Laagcalorische fracties naar AVI's/ streven naar verhoging van het rendement. 

Er wordt in het beleid een onderscheid gemaakt tU$sen verbranden van afvalstoffen als 
vorm van nuttlge toepassing, en verb rand en van afvalstoffen als vorm van verwijderen. Er is 
sprake van nuttige toepassing (hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van 
energieopwekking) als het verbranden voornameliJk tot doel heeft de afvalstoffen te 
gebruiken voor energieopwekking. De afvalstoffen vervullen dan namelijk een nuttige 
functie doordat 2:ij een primaire energiebron vervallgen. Het verbranden van afvalstoffen In 
een bio-energiecentrale wordt derhalve a's een nuttige toepassing aangemerkt, mits aan 
enkele voorwaarden wordt voldaan. 20 moet het merendeel van de afvalstoffen worden 
verbrand en bij de verbranding meer energie worden opgewekt en teruggewonnen, dan bij 

MER Bio·energiecentrale NV Huisvuilcentr.le Noord·Holland 

. . '-- ECOFYS ~ Tauw 

het verbrandingsproces wordt gebruikt. Ook moet een deel van het surplus aan energie 
daadwerkelijk worden gebruikt, hetzij onmiddellijk, in de vorm van warmte, hetziJ na 
om2:etting in de vorm van elektriciteit (VROM, 2004). 

Voor de verbranding van afvalstoffen zoals houtafval is in het LAP niet langer een 
capaciteitsregulering opgenomen. Dit betekent dat een aanvraag van een vergunning niet 
geweigerd kan worden op basis van de reeds aanwe2:ige capaciteit voor verwerking. V~~r 
het verbranden van brandbaar gevaarlijk afval bl1Jft de capaciteitsregulering bestaan. 

Het rapport "De verwerking verantwoord" (HOI, 2002) heeft enkel betrekking op de 
\loorgenomen activitelt, \loor zover het de verwerking van biobrandstoffen betreft. 
Inzameling en bewerking van biobrandstoffen zal niet door de initiatiefnemer uitgevoerd 
worden. O1t zal door de leverancier worden uitgevoerd op externe locaties, en nemen de 
bepalingen van "De verwerking verantwoord" voor hun activiteiten in acht. 

2.2.5 Provinctaal beleid 

In maart 2001 is de beleidsnotitie Provinciaal Energie/COrbeleid 2000-2005 van de 
provincie Noord-HoUand vastgesteld (NH , 2001). De beleidsnotitie vormt de basis vcor de 
beschrijving van het energiebeleid van de provincie Noord-HoUand in het provinciaal 
milieubeleidsplan. Het energiebeleid van de provincie Noord-HoUand kent de volgende 
twee hoofddoelen: 

• terugdringen van de (lang cyclische) COz-emissie 
• verduur2:amen van het energieaanbod . 

oit houdt onder meer in dat projecten waarbij biomassa en afval worden inge2:et als 
energiebron gestimuleerd zullen worden. De voorgenomen activiteit kan hierin duidelijk 
een bijdrage leveren. 

2_ 3 D~e..~ v.~.~~ ~~":,~or~_e..~~m:~"actt~it~!t 

2.3_1 Doelstelltng 

Het doel van de voorgenomen activiteit kan als voigt geformuleerd worden: 

"Het oprichten en in bedrijf nemen van een bio-energiecentrole op bedrijventerrein 
Boekelermeer-Noord (op het HVC terrein) voor de omzetting von biobrandstoffen in 
duurzame elektriciteit, gebaseerd op toepassing van moderne 
ener'Jieconversietechnologie op basis van wervelbed met optlmale terugwinning van 
energle en vergoande rookgasreiniging en waarbij een minlmale hoeveelheid 
reststoffen von een milieuhY'Jienisch verontwoorde kwalite it wordt geproduceerd en 
nutt/g wordt toegepast II 

2.3_2 Beoordelingscriteria 

HVC past de volgende criteria toe bij de beoordeling van de bouw van de voorgenomen 
activiteit en de alternatieven: 

Mi lieu criteria 
Bijdrage aan de realisering van doelstellingen van de overheid, met name: 

• De reductie van de te storten hoeveelheid brandbaar afval 
• Bijdrage aan COremissiereductie 
• Invulling aan de doelstelling en vraag naar duur2:ame energie 
• Reductie van het gebruik van prima ire grondstoffen 
• Reductie van transportafstanden. 

Voldoen aan wettelijke milieu norm en en -randvoorwaarden: 

10 



wTauw ECOFYS 

• Emissie-eisen Besluit Verbranding Afvalstoffen (BVA) 
• Grens- en r1chtwaarde luchtkwaliteit 
• Geluldszonering 
• BBTIIPPC. 

Aanvullende elgen criteria 
• Voldoen aan aanvullende milleucrlteria die na overleg met omwonenden en 

belanghebbenden opgesteld zijn. Betreffende emissles naar lucht zullen als 
aanvullende emissie normen worden opgesteld. Aan het bevoegd gezag wordt 
verzocht deze waarden in de vergunningsvoorschriften conform het voorstel in de 
Wm aanvraag vast te leggen. 

Bedrijfseconomische criteria 
Uitbreiding van energiewinning uit biomassa afkomstig van: 

Bestaande blomassastromen van HVC 
Leveranc1ers uit de regio 

• Optima lisa tie van de eigen compostering 
• Bijdrage aan waarborging continu'iteit afvalbeheer 
• Verhoging doelmatigheid van afvalbeheer door vergroting inzet biomassa. 

2.3.3 Blomassa-inzet 

Voor de voorgenomen actlviteit zal gebruik gemaakt worden van de biomassasoorten die 
grotendeels reeds voor de initiatiefnemer beschikbaar zijn, dan wei relatief eenvoudig 
verkregen kunnen worden. Momenteel betreft dat de volgende biomassa: houtafval uit 
bouw- en sloopafval en hout uit grof huishoudelijk afval en een tweetal niet
composteerbare houtfracties uit groenafval, die verkregen worden uit de groen- en GFT
compostering. Het merendeel van deze biomass a wordt momenteel geexporteerd voor 
nuttige toepassing in Duitse bio-energiecentrales. 

Om flexibel te kunnen rE~ageren op marktontwikkelfngen wit HVC de mogeUjkheid 
openhouden om overige biomassastromen nuttig toe te passen. De meest waarschijnlijke 
overige blomassastromen zijn blomassasoorten ult de voedlng· en genotmiddelenindustne 
(cacaodoppen, andere restproducten), en biomassa uit de landbouw (berm gras, plantaardlg 
restafval, stro, etc.). Het gebruik van ovenge biomassasoorten is beperkt tot die soorten 
die vOldoen aan de criteria die in dlt MER aan het begrip b/obrondstoffen gesteld worden. 
Blobrondstoflen worden In paragraaf 4.3.2 gedefinieerd, maar kunnen samengevat worden 
als: 
zuivere biomassa, waarvan uitgesloten zijn, 

• de biomassa die volgens de Europese Afvalstoffenlijst behoort tot gevaarlljk afval, 
• biomassa die een te groot gehalte (>3%) aan kunststoffen bevat, en 
• mest. 
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3. a~5hJitvormi ng 

3.1 ." I!:!I.ei~i!:!~ _ _ • 

Een m.e.r. procedure vervult een functie om, waar keuzemogelijkheden bestaan, de 
voorgenomen keuzes te (her)overwegen, met name op milieuaspecten. Voor toekomstige te 
nemen besluiten bestaat die mogelijkheid, terwijl voor eerder genomen besluiten die 
mogelijkheid beper\(ter is. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de m.e.r. procedure, de 
reeds genomen besluiten en de toekomstig te nemen besluiten ten behoeve van de 
realisatie van de voorgenomen actlvitelt. De relatie van het beleid met de bestaande 
situatie van het milieu en de voorgenomen actfviteit komt aan bod in hoofdstuk 5 en 6. 

3.2 _ !'\:.~_:~:_ PE05!.d~r!: 

Een milieueffectrapportage draagt blj aan de besluitvormingsprocessen, waarbij degene die 
een beslult aanvraagt als Initiatiefnemer wordt aangedufd en degene die bevoegd is 
besluiten te nemen als bevoegd gezag. In een m.e.r. procedure zijn diverse stappen en 
besluiten te onderscheiden. Een algemene toelichting op de procedure is opgenomen in 
Bijlage 6. De m.e.r. procedure is gekoppeld aan de vergunningsprocedure. De sam en hang 
tussen m.e.r. procedure en vergunnfngsaanvraag is toegelicht in Ffguur 3·1. 

HVC is voor het voornemen een mllieueffectrapportage gestart ten behoeve van de 
besluitvorming door het bevoegd gezag over de vergunningsaanvraag ingevolge de Wet 
milieubeheer (Wm) , de Wet verontreinlging oppervlaktewateren (Wvo) en een 
bouwvergunning in gevolgde de Woningwet. 

Voor de besluitvormfng over de Wm·vergunningsaanvraag treden Gedeputeerde Staten van 
de Provincie Hoord·Holland op als bevoegd gezag. Met betrekkfng tot de WyO' 
vergunningsaanvraag vormt het Hoogheemraadschap Hollands Hoorder\(wartier het bevoegd 
gezag. Voor de bouwvergunning is de gemeente Alkmaar het bevoegd gezag. 

Bevoesd sezas Wet MHieubeheer 
Provincfe Hoord-Holland 

Adres Postbus 123 
2000 MD, Haarlem 

Contactpersoon Dhr. Ton Willems 

Bevoelld gezag Wet verontreinillinll oppervlaktewateren 
Hoogheemraadschap Hollands Hoorderkwartier 

Adres Postbus 850 
1440 AW Purmerend 

Contactpersoon Dhr. Pieter Broers 

Oit MER is onderdeel van de m.e.r. procedure en zal na indiening beoordeeld worden op 
aanvaardbaarheid, waarna bekendmaking volgt. Daarna begint de fase van inspraak, advies 
en volgt een toetsingsadvies van de commissie m.e.r. 
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Figuur )·1 Procedure m.e.r. en Wm·vergunnlng 
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Alvorens met de voorgenomen activtteit begonnen kan worden, dient het volgende besluit 
genomen te worden. 

Veranderingsvergunning Wet milieubeheer (Wm); Bevoegd gezag: Gedeputeerde 
Staten van de provincie Hoord-Holland. 

Afhankelijk van de uitvoeringsvariant, dient tevens besloten te worden: 
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Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo); Bevoegd gezag: 
Dagelijks Bestuur (DB) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

3.4 Genomen besluiten 

3.4.1 Inleidlng 

Voor de nag te nemen besluiten dlenen bij de realisatie een aantal documenten in acht te 
worden genomen, die kaderstellende of richtinggevende randvoOlwaarden voor de 
voorgenomen activiteit bevatten. Deze zijn hieronder beknopt weergegeven. Beleid en 
wetgeving ten aanzien van klimaat, energie en afvalstoffen zullen hierbij niet meer aan de 
orde komen vanwege hun behandeUng in hoofdstuk 2. 

3.4.2 Vigerende vergunnlngen 

V~~r de huidige inrichting zijn er op dit moment drie vigerende vergunningen in het kader 
van de Wm en de WYo. 

Op Z2 januari 2005 werd de Wm-vergunning van de HuisvuHcentrale onherroepelijk die in 
november 2004 is afgegeven door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland. 
Deze vergunning dekt de activiteiten van de huidige inrichting. 

Op 25 juli 2002 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een Wvo 
vergunning afgegeven die door een beschikking in oktober 2004 Is geactualiseerd. 

3.4.3 Beslulten Initlatiefnemer 

HVC heeft als initiatiefnemer onderzocht op welke wijze de doelstelling berelkt kan worden 
en met welke technologie. Op voorhand wordt ernaar gestreefd om op alle vlakken beter te 
presteren dan wettelijk vereist is. Voor het bereiken van de doelstelling staan verschillende 
verbrandingstechnologieen ter beschikking. De verschillen tussen deze technologieen 
worden uitgelegd in hoofdstuk 4.2. Na een integra Ie afweging is HVC van mening dat met 
verbrandingstechnologie de doelstelling het best bereikt kan worden en aan de 
beoordelingscriteria voldaan kan worden. De keuze voor verbrandlngstechnologie wordt 
gemotiveerd door onder meer de onderstaande punten: 

Installaties zijn op commerciele basis verkrijgbaar bij leveranc:iers; 
Het betreft betrouwbare techniek die een zekere bedriJfsvoering mogeUjk maken; 
Op de installatie is garantie te verkrijgen v~~r een gegarandeerde zekere werking; 
De eisen die de installatie stelt aan de biomassa sluiten aan bij de huidige 
verwerklng, waardoor een extra voorbewerking uit kan blljven. 

Uit onderzoek is gebleken dat diverse verbrandlngstechnologleen in a.anmerkfng komen voor 
het behalen van de doelstelling. Echter, technologieen met wervelbed presteren op 
milieugebied aanzienliJk beter zodat deze technologie de voorkeur verdient en in een vroeg 
stadium besloten is slechts deze technologie uit te werken in het MER. Een verantwoordlng 
voor deze keuze wordt gemaakt in hoofdstuk 4.3.5. 

3.4.4 Doelmatigheid 

Bij vergunningverlenlng dient het bevoegd gezag te toetsen of wordt voldaan aan de eis van 
doelmatlg beheer van afvalstoffen. In de Wet milieubeheer (artikel 1.1) luidt de 
omschrijving van doelmatlg beheer van afvalstoffen: 

"zodanig beheer van afvalstoffen dat daarbij rekening worde gehouden met het geldende 
afvalbeheersplan, danwel de voor de vaststell/ng geldende bepalingen, danwel de 
voorkeursvolgorde aangegeven in artikel 10.4 (Wm), en de criteria genoemd in artikel 10.5 
(Wm), eerste lid." 
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Voorkeursvolgorde en minimumstandaarden 
In het kader van het LAP dient te worden aangetoond dat de voorgenomen activiteit 
inderdaad als nuttige toepassing gekenmerkt kan worden. De voorkeursvolgorde (artikel 
10.4) is reeds behandeld en in Tabel 2-1 weergegeven. Verder is aan het einde van 
paragraaf 2.2.4 reeds genoemd dat een activiteit binnen de categorie nuttige toepassing 
dlent te vallen. 

Bij het beoordelen van nieuwe vergunningaanvragen dient het bevoegd gezag verder te 
toetsen aan de minimumstandaard die voor de betreffende (categorie van) afvalstoffen is 
vastgesteld. De standaard kan worden gezien als een invulling van de voorkeursvolgorde 
voor afvalbeheer voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een 
referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. 

Het LAP stelt daarom minimumstandaarden aan de te gebruiken afvalstromen voor de 
minimale hoogwaardigheld blJ be· en verwerking van afval en Is bedoeld om te voorkomen 
dat afvalstoffen te laagwaardig worden verwerkt. De minimumstandaarden zijn vastgesteld 
op basis van LCA-resultaten uit het MER/LAP. Ie dienen als ondergrens voor 
vergunningverlening, ergo: vergunningen worden in prindpe aileen verleend als de 
aangevraagde activiteit minstens even hoogwaardig is als de minimumstandaard, dat wil 
zeggen als de activiteit een milieudruk veroorzaakt die gelijk is aan of minder Is dan die 
van de mlnlmumstandaard. De minimumstandaarden worden ultgewerkt in de 
sectorplannen van het LAP. 

Tabel 3·1 geeft v~~r de biomassasoorten die in het LAP omschreven zijn en die een 
toepassing kunnen hebben als brandstof in de bio-energiecentrale aan welke 
minimumstandaard geldt en welk sectorplan van toepassing is. 

Tabel3-1 Toetsing aan minimumstandaarden van brandstofstromen, gerelateerd aan de b1o~energiecentra!e 

Sectorplan LAP Minimumstandaard 

~rplan 2: Procesafhankelljk Industrieel atval Nuttige toepasslng 

Sectorplan 5: Atval van waterzuivering en waterberelding Thermlsche verwerking, al dan nlet 
- Rloolwaterzulveringsslib (RWZI) na voordrogen 

-- - -
Sectorplan 9: Drganlsch atval 

Nuttige toepasslng 
- Houtfractie ult groenatval -----
Sectorplan 13: Bouw- en sloopatval 

Nuttige toe passing 
- Houtafval (excl. CC & CCA-hout) --- -----
Sectorplan 14: Verpakklngsatval 

Nuttige toepassing 
- Hout uit verpakkingsatval ----.. -
Sectorplan 18: Papier en karton I Verwljderen door verbranden .--
Sectorplan 20: Textiel Verwljderen door verbranden 

Effectlef en efficient beheer van afvalstoffen 
Voor een doelmatig beheer van afvalstoffen dient invulling gegeven worden aan de criteria 
in artikel 10.5 (Wm), die een efficient en effectlef beheer voorschrijven waarop effectief 
toegezien kan worden. Dit houdt in dat de volgende elementen kunnen worden getoetst 
(VROM, 2004): 

De kwaliteit en kwantiteit van emissies 
De kwaliteit en kwantiteit van de reststoffen na verbranding. 

Voor de waarborging van de kwaliteit en kwantiteit van emissies naar lucht, water, geluid 
en bodem is specifieke wet- en regelgeving van toepassing die uitgebreid behandeld wordt 
in de volgende paragrafen. 
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De toepassing van reststoffen, zoals bodem- en vliegas, is eveneens gebonden aan 
minimumstandaarden, die voor het voornemen in Tabel 3-2 zijn weergegeven. Het LAP 
(sectorplan 7: afval van energievoorziening) schrijft voor dat reststoffen van 
houtverbrandingsinstallaties en overige thermische verwerking van hoogcalorische 
afvalstromen en biomassa als minimumstandaard verwijderd dienen te worden door middel 
van storten. Door de diverse biomassasoorten die dit soort installaties verbranden is de 
aard, omvang en samenstelling van de reststoffen immers onzeker, hetgeen een hogere 
minimumstandaard verhindert. 

Voor rookgasreinigingsresidu, zowel in natte als droge vorm, is sectorplan 6 (afval van 
afvalverbranding) van toepassing die vermeldt dat verwijderen door storten de 
miniml,Jmstandaard is. 

Tabel ] ·z Toetslng reststromen aan minimumstandaarden 

Sectorplan LAP Mlnimumstandaard 

Sectorplan 7: Afval van energlevoorzienlng 
VerwiJderen door storten 

-~<!:~?!!.~n ~a~ h_o_utve~~~~~.~~.sl!.'~t~~ia~~s 
Sectorplan 6: Afval van afvalverbranding 

Verwljderen door storten 
- Rookgasreinlgingsresidu 

3.4.5 Emissies naar lucht 

3.4.5.1 Besluit luchtkwaliteit 

Het Besluit luchtkwaliteit bevat de regels ter implementatie van de richtlijn van de Raad 
van de Europese Unie van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en -oxiden, zwevende deeltjes en load in de lucht. Deze richtliJn is de 
eerste zogenaamde dochterrichtlijn die voortvloeit uit de in 1996 opgestelde EG
kaderrichtlijn. In het Besluit luchtkwaliteit zijn naast de genoemde stoffen en in afwachting 
van de tweede dochterrichtlijn de grenswaarden voor koolstofmonoxide en benzeen uit de 
bestaande Besluiten luchtkwaliteit onverminderd overgenomen. In 2004 is de richtlijn voor 
arseen, cadmium, kwik, nikkel en PAK's uitgebracht. Deze moet de komende jaren in de 
Nederlandse wetgeving worden opgenomen zodat voor deze stoffen vanaf 2012 
streefwaarden zullen gaan gelden. De grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit zijn 
weergegeven in Bijlage 9. 

3.4.5.2 Keuze emissieregime 

BiJ de verbranding van biomassa treden emissies op naar de lucht. Het emissiebeleid ten 
aanzien van bio-energiecentrales maakt daarbij onderscheid tussen "schone" en 
"vervuilde" biomassastromen. Dit onderscheid komt voort uit de Europese richtlijnen 
2001/80/EG betreffende grote stookinstallaties (LCP: Large Combustion Plants) en 
2000/76/EG betreffende afvalverbranding (WI: Waste Incineration) (EU, 2000 &. 2001b). 
Eerstgenoemde is van toepassing op schone biomassa en is in de Nederlandse wetgev1ng 
verwerkt in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer (BEES) A &. B. De 
richtlijn afvalverbranding is van toepassing op de overige biomassa en stelt strengere 
emissie-eisen, die in Nederland Iijn vastgelegd in het Besluit Verbranden Afvalstoffen 
(BVA). 

Het BVA is van toepassing op de verbranding van alle afvalstoffen, behalve die afvalstoffen 
die het besluit uitsluit. Het merendeel van de biomass a die ingezet zal worden bij de 
voorgenomen activiteit zal hout uit bouw- en sloopafval betreffen en wordt niet uitgesloten 
door het BVA. Dientengevolge zal tenminste aan de emissie-eisen moeten worden voldaan 
die nader gespecificeerd worden in de A·tabellen van het BVA. 

3.4.5.3 Minimalisatieverplichting 

Met het verschiinen, aan het einde van de jaren 'SO, van het eerste Nationaal 
MHieubeleidsplan werd in het kader van het thema verspreiding een prioritaire lijst 
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opgesteld van 50 stoffen die op dat moment zodanig milieugevaarlijk werden beschouwd 
dat extra maatregelen noodzakelijk werden geacht. In de Notitie 
Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen van 2001 (geschreven door VROM op basis 
van het NMP3) wordt geconcludeerd dat het Nederlandse milieubeleid voor veel 
milieugevaarlijke stoffen succesvol is geweest. De oorspronkelijk lijst van 50 stoffen is in 
deze notitie opgedeeld in een A-categorie (met bijbehorend stringent 
emissiereductiebeleid) en een B-categorie. Van deze B-categorie werd in 2001 verwacht dat 
de streefwaarden voor deze stoffen in 2010 nagenoeg in geheel Nederland gehaald zouden 
gaan worden. De onderstaande Tabel 3-3 geeft inzicht in de prioritaire stoffenlijst. 

Tabel3·3 Prloritaire stoffenli],t 

A categorle B categorie 

Acrolelne Acrylonltrl l Methylbromlde 

Benzeen Arseen Propyleenoxlde 

Cadmium Asbest Ethyleenoxlde 

Etheen Chlooranillinen Styreen 

Fluoriden Chloorbenzenen Tetrachloormethaan 

Koper Chroom l,l,l-trlchloorethaan 

Lood l,2-dlchloorethaan Trlchlooretheen 

Methylbenzeen (tolueen) Dlchloormethaan Trlchloormethaan 

Nikkei Dloxlnen Vlnylchlorlde 

PAK (benzo(a)pyreen, fiuoranteen) Fenolen 

PCB & BCT Ftelaten 

Radon Hexachloorcyclohexaan 

Stikstofd loxide Koolmonoxide 

FIJnstof Kwlk 

Tertachlooretheen (PER) Formaldehyde 

Zlnk 

Ook in 2001 is de Strategienota Omgaan Met Stoffen (SOMS) uitgekomen als startpunt van 
een vernieuwing van het stoffenbeleid. Een van de uitvloeisels van SOMS is de (zeer lange) 
lijst met stoffen die Zeer Ernstige Zorg (2EZ) met zich meebrengen. Deze ZEZ-lijst, 
opgesteld door het RIVM, heeft ten grondslag gelegen aan de momenteel vigerende llist van 
stoffen waarvoor een minimalisatieverplichting geldt zoals beschreven in de NeR. Op deze 
lijst staan drie categorieen: 

• Extreem Risicovolle Stoffen 
• Gas- of dampvormige stoffen 
• Vaste stoffen 

De eerste categorie bevat de PCB's, dioxines en furanen. De gas- en dampvormige stoffen 
zijn 14 met naam en toenaam genoemde vluchtige koolwaterstoffen. In de laatste categorie 
zitten de PAK's, een groot aanta! (chloor/broom houdende) koo!waterstoffen, nikkelsulfide, 
chroom(VI) en berylium(-verbindingen). 

De minimalisatieverplkhting zoals beschreven in de NeR geldt voor stoffen op de 
bovengenoemde liist waarvan meer wordt geemitteerd dan de biibehorende 
massagrensstroom. Voor stoffen die aan deze criteria voldoen, moet worden vastgesteld of 
de immissie binnen de relevante kwaliteitsnormen uit komt. Mocht dit het geval ziin is de 
initiatiefnemer gehouden extra maatregelen te nemen om ervoor te zargen dat de 
kwaliteitsnormen weI worden gehaald. 

Het te gebruiken toetsingskader voor emlssles naar de lucht zal in hoofdstuk 6 meer 
specifiek (per stat) worden aangegeven. 

18 



~Tauw ECOFYS 

3.4.5.4 Besluit van de inltiatiefnemer m.b.t. jaargemiddelde emissies 

HVC heeft zich als inltiatiefnemer voorgenomen om, waar mogelijk beter dan, of tenminste 
gelijk te presteren aan de wettelijke vereisten. Voor de meeste emissies naar de lucht 
heeft dit een concrete invulling gekregen. Na overleg met diverse belanghebbenden heeft 
HVC besloten zich te gaan houden aan maximale jaargemiddelde emissies, zoals 
weergegeven in onderstaande tabel . 

Tabel3·4 Maximale jaargemiddelde emlssies naar lucht waar de HVC zich aan gaat houden. 

Geemitteerde stof Maximale jaargemlddelde i 
(In mg/Nm', droog, 11% O,. lndien niet anders vermeld) emissienorm HVC II I 

Stof 2 

HCI 3 

HF 0,2 

SOx 15 

Hg 0,007 

Cd &. TI 0,01 

r Metalen 0.05 

CO 20 

TOe 1 

PCDD/PCDF als TEQ (ng/Nm') 0,02 

NH, 5 . 
Indien Hve door bljzondere bedrljfsomstandJgheden deze emlssies ollerschrljdt, zal deze haar slechts 

dan niet worden toegerekend, wanneer HVC, naar het oordeel van het bevoogd gezag, voldoende 
aannemellJk kan maken dat het beheer en ~et ondemoud van de Installatiedelen die voor het 
optreden van emlssles relevant zijn, plaatsvinden op een adequaat nlveau en voldoen aan de eisen 
van good housekeeping. 

Tabel 3-5 presenteert, ter informatie, de maxim ale jaarvracht die hoort bij de maxim;lle 
jaar gemiddelde (door HVC zelf opgelegde) emissie norm. Deze waarden zijn berekend als 
worst case waarden, bij een maximale rookgasflow. Deze wordt bepaald door de maxima Ie 
bedrijfstijd, het maximale vermogen van de centrale en de rookgasvolumes van het worst
case brandstofpakket. 

Tabel3·5 

Stof 

HCI 

HF 

SO, 

NO, 

Hg 

Cd & T1 

Maximale jaarvrachten, bij maxlmale rookgasflow, horend bij de maximale jaar gemlddelde 
em Issie norm van HVC. 

I Maximale Jaarvra~ht horend blj de maxlmale Jaar 
gemlddelde emlssle nonm HVe , Jaarvracht op basis van 160.000 Nm3/uur rookgas 

ton/Jaar 2,8 

ton/Jaar 4,2 

ton/Jaar 0,3 

ton/jaar 21,0 

ton/jaar 98,1 

kg/jaar 9,8 

kg/jaar 14,0 

1: zware metalen kg/jaar 70,1 

CO ton/jaar 28,0 

e,H, ton/jaar 1,4 

PCDD/PCDF .Is lEQ mg/jaar 28,0 

NH, ton/j.~ 7,0 
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3.4.6 Geluid 

Een bio-energiecentrale met een groter thermisch vennogen dan 75 MW wordt door het 
Inrichtlngen- en Vergunningenbesluit (IVB) geclassificeerd als een inrichting die gevestigd 
dient te worden op een gezoneerd industrieterrein. Voor de locatie van de voorgenomen 
activiteit, het industrieterrein Boekelermeer-Noord in Alkmaar, is een geluidszone 
vastgesteld. Deze geluidszone (zonekaart 50 dB(A) :z:one industrielawaai Boekelermeer -
tekening 25.533 d.d. aug 2002) is opgenomen in het Bestemmingsplan Boekelermeer Zuid-2 
d.d. 30 oktober 2002 (goedkeuring Gedeputeerde Staten d.d. 17 juni 2003). Dit houdt in dat 
voor het aspect geluid grenswaarden zijn vastgesteld ten aanzien van de gecumuleerde 
geluidsbelasting ter plaatse van de zonegrens. 

In de vigerende Wm-vergunning zijn eisen gesteld aan de geluidsemissie afkomstig van de 
huidige HVC inrichting. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op in gegaan. 

3.4_ 7 Emlssies naar water 

Door de Rijksovemeid en de regionale waterkwaliteitsbeheerders waaronder het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zijn diverse besluiten genomen die gericht 
zijn op het bereiken dan wel handhaven van een goede kwaliteit van het oppervlaktewater: 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren; 
Wet op de waterhuishouding; 
Vierde Nota Waterhuishouding (uitgaande van dl~ Derde Nota Waterhuishouding en 
de Evaluatienota Water); 
Beheersplan v~~r de Rijkswateren. 

Op provinciaal niveau is het waterkwaliteitsbeleid met name vastgelegd in het 
Waterhuishoudingsplan. Het "industrieterrein Boekelenneer" valt binnen het beheersgebied 
van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier. Beleidsuitgangspunten zijn vooral 
vastgelegd in het Waterkwaliteitsbeheersplan. 
In de vigerende lozingsvergunning is de kwaliteit van het te lozen water aan voorschriften 
gebonden. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op in gegaan. Indien er sprake zou zijn van 
additionele lozing door de initiatiefnemer zou toetsing moeten plaatsvinden aan de hand 
van RIZA-documenten voor koelwatersystemen. Er 15 echter geen sprake van additionele 
lozlng van koelwater. 

3.4.8 Europese richtlijn 96/61/EG IPPC 

Vanaf oktober 1999 is de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 
richtliJn van kracht geworden voor nieuwe inrichtingen en cruciale wijzigingen aan 
bestaande inrichtingen. Het doel van de richtlijn is gei"ntegreerde preventle en beperking 
van verontreiniging. In eerste instantie komt de richtlijn met maatregelen ter voorkoming 
van emissies naar lucht, water en bodem, en In tweede instantie met beperking van deze 
emissies met inbegrip van maatregelen voor afvalstoffen. 
In deze richtlijn staat onder andere vermeld dat voor vergunningen de toepassing van de 
Best Available Techniques (BAT), in het Nederlands vertaald als Beste Beschikbare 
Technieken (BBT), gebruikt dient te worden voor energie-lnstallaties met een thermische 
input van SO MW of meer (categorie 1.1) en installaties voor de verbranding van stedelijk 
afval (categorie 5.2). Hiermee kan gewaarborgd worden dat in deze inrichtingen alle 
passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen genomen worden. De:z:e richtlijn 
richt zich dus op installaties, in tegenstelling tot de Wm. Omtrent de BAT zijn 
referentiedocumenten opgesteld, de zogenaamde BREF documenten. Er zijn zowel verticale 
als horizontale BREF documenten. De horizontale BREF documenten zijn van toepassing op 
aile sectoren uit bljlage I van de IPPC·richtliJn, maar hebben slechts betrekking op een 
aantal bijzondere onderwerpen, vandaar horlzontaal. De toetsing aan de BREFs is 
weergeven in Bijlage 7. 
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3.4.8.1 Verticale BREF's 

Voor wat betreft de voorgenomen activiteit zijn de volgende verticale BREF documenten 
van toepassing: grate stookinstallatfes, afvalverbranding en atvalbehandeling. De 
voorgenomen activiteit is binnen dit MER en de hierbij behorende Wm aanvraag getoetst op 
deze BREF's. 

3.4.8 .2 Horizontale BREF's 

Voor wat betreft de voorgenomen activiteit zijn de volgende horizontale BREF documenten 
van toepassing, namelijk: monitoring, koelsystemen, emissies van opslag van bulkgoederen, 
energie'efficientie, en economfsche en cross·media effecten. 

BREF inzake monitoring 
Uit de IPPC·richtlijnen vloeien verschillende verpl1chtingen voort met betrekking tot 
monitoring van emissies. De monitoringsverplichtingen dienen in beginsel een tweeledig 
doel. Enerzijds geven ze het bevoegd de gelegenheid om te controleren of aan de gestelde 
eisen wordt voldaan. Anderzijds dient er over de milieueffecten van de installatie te 
worden gerapporteerd . Op grond van de IPPC'richtlijn dient een vergunning passende eisen 
voor de controle op lozingen, de meetprocedure, alsmede de procedure voor de 
beoordeling van de metingen te bevatten. Bovendien dient de verplichting vastgelegd te 
worden dat de bevoegde autoriteit in kennis gesteld wordt van de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de contra Ie op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. 

Het bevoegd gezag heeft de taak monitoringsverplichtingen op te nemen in de vergunning 
in het kader van de IPPC. DaarbiJ zal het bevoegd gezag de meet· en registratieverpl1chting 
conform het BVA opnemen. 

BREf inzake koelsystemen 
Het BREF betreffende de best beschikbare technieken (BBT) voor koelsystemen is 
gepubliceerd in december 2001. Dit document geeft ten aanzien van BBT aan, dat de keuze 
voor toepassing van een koelsysteem in belangriJke mate locatieafhankelijk is. Van invloed 
ziJn de beschikbaarheid van grand· en/of oppervlaktewater en de mogelijkheden tot lozing 
van koelwater. Verder spelen de gewenste koelwatertemperaturen, het beperken van 
emissies naar lucht en water, een beperking van de geluidsemissie, alsmede een 
energiezuinig ontwerp een rol. 

BREF inzake emfssfes van opslag van bulkgoederen 
Voor emissies die optreden bij op· en overslag van (gevaarlijke) stoffen geldt de BREF 
emissies van opslag (versie januari 2005), die momenteel gecompleteerd wordt. Het gaat 
daarbij onder meer om: 

Opleidingseisen van personen verantwoordelijk voor de op· en overs lag 
• De afstand tussen gebouwen binnen en buiten de inrichting en de opslag 

Het gescheiden opslaan van stoffen die onderling kunnen reageren 
Het beperken van de stofemissie van stuifgevoelige stoffen 
Opvangvoorzieningen bij opslag van vloeistoffen 
Brandbestrijdingsmiddelen en voorkoming van ontsteking. 

BREF inzake energie·efficit!ntie 
Dit horizantale BREF·document bevindt zich in de fase dat er een meeting report is 
uitgegeven in mei 2005, als voorbereiding am tot een officieel BREF document te komen. 
Het meeting report en de fase waarin de procedure zich bevindt maakt een inhoudelijke 
toets niet mogelijk. 

BREf fnzake economische en cross·media effecten 
Deze BREF in feite het spoorboekje om locatiespecifieke afwijkingen ten opzichte van de 
andere referentiedocumenten te beschrijven . Zolang er niet afgeweken wordt van de 
andere referentledocumenten is een toets aan de teksten uit deze BREF nlet aan de orde. 
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3.4.9 Vogel· en habitatr1chtlijn 

Een ander onderdeel van de Europese regelgeving is de Vogelrichtl1jn en de 
Habltatrichtlijn, die van kracht zijn In aile Europese lidstaten. In beide richtlijnen is een 
gebiedbeschermingscomponent en een soortbeschermingscomponent opgenomen. De 
soortbeschermingscomponent voor de Vogelrichtli j n en Habitatrichtlijn is in de Nederlandse 
wetgeving opgenomen in de Flora· en Faunawet. Voor de gebiedsbeschermingscomponent 
van beide richtlijnen is voor de Nederlandse wetgeving een wijziging van de 
Natuurbeschermingswet in voorbereiding. 

Het doel van de Vogelrichtlljn uit 1979 is het beschermen van aile in het wild levende 
vogels en hun leefgebieden binnen het grondgebied van de EU. De Habitatrichtlijn uit 1992 
heeft als doel het behoud van de totale biologische diversiteit van natuurlijk en 
halfnatuurlijk habitat en wilde flora en fauna (met uitzondering van vogels) op het 
grondgebied van de EU. 

De Habitatrichtlijn geldt aileen voor die soorten aanwezig in het plangebied van de 
voorgenomen activiteit, die vermeld staan in bij lage IV van de Habitatrichtlijn. Op aile 
overige soorten Is bescherming vanuit de Flora· en Faunawet van toepassing. De 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn aileen van toepassing indien de voorgenomen 
activiteit binnen of in de directe omgeving plaatsvindt van een aangewezen 
Vogelrichtlijngebied of Habitat·richtlijngebied. 

3.4.10 Flora- en Faunawet 

Sinds 1 april 2002 is de bescherming van dier· en plantensoorten in Nederland geregeld in 
de Flora· en Faunawet. Het doel van deze wet is het instandhouden en beschermen van in 
het wild voorkomende planten· en diersoorten. In beginsel houdt deze wet in dat aile 
schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten' en diersoorten verboden 
zijn. Een ontheffing (ex. Artikel 75, vierde lid, onderdeel C, Flora· en Faunawet; ontheffing 
voor ruimtelijke ingreep) kan aangevraagd worden, maar slechts onder strikte voorwaarden 
zullen afwiJkingen van de verbodsbepalingen gehonoreerd worden. 

Sij het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing wordt onderscheid gemaakt in 
drie verschillende categorieen: 

1. inheemse vogels alsmede planten· en diersoorten uit bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn 

2. minder algemene soorten die niet onder het eerste punt zijn vermeld 
3. meer algemene soorten. 

Dit onderscheid wordt gemaakt om enigszins te voorkomen dat zeer algemene voorkomende 
soorten leiden tot uitgebreide vergunningsprocedures, indien deze soorten beschermd 
worden door de Flora· en Faunawet. 

3.4.11 RUimtelijke ordening 

De toekomstige locatie van de voorgenomen activiteit va It in het vigerende 
bestemmingsplan "Bedrijventerrein Boekelermeer" (vastgesteld in 1989). In dit 
bestemmingsplan is de reguliere maximum bouwhoogte 25 meter. Vrijstelling mag verleend 
worden tot een bouwhoogte van 45 meter voor een gebouw en 110 meter voor een 
schoorsteen. Met een schoorsteenhoogte van 80 meter en een hoogte van het ketelhuis van 
maximaal 45 meter passen de bouwplannen van de voorgenomen activiteit binnen deze 
criteria. 

3.4.12 Gemeentelijk beleid 

De locatie van de bio'energiecentrale is gepland op het terrein van HVC, gelegen op het 
industrieterrein Boekelermeer Noord. Deze grenst aan het industrieterrein Boekelermeer 
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Zuid, dat een bestemming heeft van een duurzaam bedrijventerrein. De huidige, en 
toekomstig te vestigen, bedrijven op dit terrein worden aangesloten op het warmtenet van 
MeerWarmte, een dochterbedrijf van HVC dat voorziet In de levering van restwarmte van 
de huidige vier lijnen van de AVI. Op termijn is de capaciteit van de warmtelevering niet 
toereikend om het gehele terrein van warmte te voorzien en kan de bio·energiecentrale 
extra capaciteit verschaffen. Het initiatief sluit daarbij aan bij het ambitleniveau dat de 
gemeente toekent aan het naastgelegen terrein. 
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4. Beschrijving voorgenohlen activiteit, nuli;ll'ternatief en 
uitvoeririgsv~rianten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voorgenomen activiteit. Hoofdstuk 4 heeft als doel 
een technische en organisatorische beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit 
(4.3), het nulalternatief (4.4.2) en de uitvoeringsvarianten (4.4.3). 
Paragraaf 4.3.2tot en met 4.3.4 behandelen de opslag, het transport en de inzet van de 
biobrandstoffen voor de voorgenomen activiteit. Paragraaf 4.3.5 tot en met 4.3.11 
behandelen deelaspecten van het technologisch prClces voor de omzetting van de 
biobrandstoffen in duurzame elektriciteit. Als samenvatting van het technische deel 
presenteert paragraaf 4.3.13 de ontwerpgegevens en wordt in paragraaf 4.3 .14 de te 
verwachten massa· en energiebalans voor de voorgenomen activiteit gepresenteerd. 
Paragraaf 4.3.12 gaat dan in op aile organisatorische aspecten die betrekking hebben op de 
voorgenomen activiteit. 

4.2 Ene~~~y'~!:..~~n ~iom~ss~ . 

Voor de conversie van biomassa naar duurzame elektriciteit staan verschillende 
conversietechnologieen ter beschikking. Technieken die met name geschikt zijn voor de 
conversie van houtachtige blomassa zijn verbranding, vergassing en pyrolyse. 
Bij vergassing van biomassa ontstaat een brandbaar stookgas. Het stookgas bevat vele 
teercomponenten die verwiJderd dienen te worden, voordat het als brandstof kan dienen in 
een gasturbine of een gasmotor. Het reinigingsproces is cruciaal voor een zekere 
bedrijfsvoering, maar is dermate complex gebleken dat vergassingstechnologie zich nog 
steeds in de onderzoeks· en demonstratiefase bevindt. Installaties op commerciele basis 
met geschikte garantievoorwaarden ontbreken vooraisnog. Vergassing van biomassa en 
verbranden van het ongereinigde stookgas in de ketel van een kolencentrale biedt goede 
perspectieven op de korte termijn, maar is geen reeel alternatief voor de initiatiefnemer. 

Blj pyrolyse wordt biomassa omgezet in een gasvormig, vloeibaar en vast product. Door een 
nauwkeurige regeling kan gestuurd worden welk soort product in grotere mate 
geproduceerd wordt. Het proces vereist dat de biomassa vooraf verkleind wordt. Ook is het 
nodlg de biomassa te drogen, hetgeen gedaan kan worden met warmte verkregen door 
verbrandlng van het gasvormig product. De technologie bevindt zich nog in de 
demonstratiefase, waarin met name gekeken wordt naar de combinatie met efficient 
eindgebruik van de producten van deze voorbewerkingsstap. 

Een groot dee I van de biomassastromen, met name de relatief droge en houtachtige 
biomassa, die vrljkomen in het verzorglngsgebied van HVC zijn geschikt voor conversie door 
middel van verbranding. Het restant van de biomassastromen, dat op dit moment geen 
nuttige toepassing kent, heeft de aandacht van HVC om deze in de toekomst efficienter te 
benutten. HVC neemt daarom deel in een aantal ontwikkelingstrajecten, onder meer voor 
de omzetting van relatief natte biomassa in bio·olie via een HTU·proces. 

4. 3 B,:schr!!v!n,~ voo~B.e~c:>~!n,_ . ~~ti:,iteit 

De voorgenomen activiteit betreft het bouwen en in bedrlJf nernen van een bio· 
energiecentrale van HVC met een wervelbed als verbrandingstechnologie. Hiermee wordt 
duurzame elektrlsche energie opgewekt door verbranding van blobrandstoffen. De nieuwe 
installatle zal bestaan uit de volgende onderdelen : 

ontvangst· en opslagvoorzieningen v~~r de biobrandstoffen 
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toevoersysteem naar de ketel 
wervelbedverbrandingsinstallatie met een nominaal thermisch vermogen van 75 MW 
met ketel 
stoomturbine met luchtcondensor voor koeling 
rookgasreiniging 
reststoffenafvaer 

Blj toenemende schaal zullen de specifieke investeringskosten afnemen en neemt het 
elektrisch rendement toe. Hierdoor is het wenselijk een zo groat mogelijke schaal te 
realiseren voor de installatie. Echter, de schaalbeperkende factor bij bio·energiecentrales 
is de hoeveelheid beschikbare biomassa en de daarmee gepaard gaande bedrijfsrisico's 
indien niet aile biomassa gecontracteerd kan worden (Hanssen, 2004). Verder spelen 
toenemende transportkosten een rol bij het aanleveren van grotere hoeveelheden biomassa 
van verder gelegen gebieden. HVC heeft gekozen om binnen het gegeven van de regionale 
beschikbare biomassa (zie Tabel 4·1) een zo groot mogelijke installatie te realiseren, om 
daarmee een optimaal schaaleffect te bereiken. Dit resulteerde in de keuze van 75 MWth 
nominaal ketelvermogen. 

leder onderdeel van de voorgenomen activiteit zal gedetailleerd besproken worden in 
paragraaf 4.3.4 tot en met 4.3 .11. In paragraaf 4.3.2 en 4.3.3 wordt eerst ingegaan op de 
logistieke keuze, de in te zetten biomassa en de loglstiek en acceptatie omtrent de 
biobrandstoffen. 

4.3.1 Locatie 

De voorgenomen activitett is geprojecteerd op het HVC terrein te Alkmaar, gelegen op het 
tndustrieterrein Boekelermeer·Noord. Er is om de volgende redenen voor deze locatie 
gekozen: 

De AVt van HVC is op dezelfde locatie gevestigd; om organisatorische redenen leidt 
dit tot synergievoordelen; 
De locatie maakt een gecombineerd gebruik van de aanvoer van hulpstoffen en de 
afvoer van reststoffen mogelijk; 
Er is een grate biobrandstoffenleveranc1er in de nabijheid; 
De locatie heeft de beschikking over een warmtenet waardoor de mogelijkheid 
bestaat restwarmte efficient te benutten; 
De locatie is via water en weg uitstekend bereikbaar. 

Een weergave van de locatie ten opzichte van de omgeving is reeds weergegeven in Figuur 
1·1. De figuur hieronder geeft de locatle van de blo'energiecentrale weer ten opzichte van 
de huidlge installaties. De bio·energiecentrale zal gerealiseerd worden ten zuidoosten van 
de bestaande instaUatles (zie groengearceerde gedeette in Figuur 4·1). 
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Figuur 4·1 Overzieht,tekening van bio·energiecentrale en AVI van HVC 

01: Elektrische rulmte 
02: Machlnegebauw 

03: Luehtcondensor 
04: Ketelhuis 

as: Rookgasreiniging 

06: Opslaghal 

07 : Transportband 
as: Schoorsteen 

~ Tauw 
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Enkele gebouwen zullen voor het realiseren van de voorgenomen activiteit moeten worden 
uitgebreid, dan wel als nieuw opgericht worden. Er zat naar worden gestreefd de contouren 
van de bestaande installatie te handhaven. 

De aanpassingen van de infrastructuur zijn zeer beperkt. Het betreft met name het 
opbreken van enkele stukken verhard wegdek, het aanpassen van riolering en van het 
hydrantensysteem. Gedurende de bouw van de bio·energlecentrale zullen zich wet 
aanpassingen voordoen ten behoeve van tijdelijke bouwvoorzieningen (bouwketen, 
opslagterrein). 

4.3.2 Inzet van biobrandstoffen 

V~~r de voorgenomen activiteit zal gebruik gemaakt worden van de biomassastromen die 
grotendeels reeds voor de initiatiefnemer beschikbaar zijn, dan wel relatief eenvoudig 
gecontracteerd kunnen worden. Naast deze beschikbare stromen, zal HVC een brede set 
aan "witte" en "gele lijst" biomassa aanvragen om zo bedrijfsristco's omtrent de inkoop 
van biomassa te limiteren. Deze brandstofkeuze is binnen de voorgenomen activiteit 
gepaard gegaan met de keuze voor een flexibele en uitgebreide rookgasreiniging, om aan 
de geld en de emissienormen te voldoen. 

De hoeveelheid biobrandstaffen die momenteel beschikbaar is in het verzorgingsgebied van 
HVC, bedraagt circa 160.000 ton per jaar, met een gtobale verdeling zoals in Tabel 4·1 is 
weergegeven. Tabel 4·2 vat de belangrijkste eigenschappen van deze biobrandstoffen 
samen. 
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Tabel4·1 Beschlkbare blomassa In het verzorgingsgebled van HVC (In ton per jaar) 

Houtafval ult bouw- en sloopafval en hout ult grof hulshoudelijk aNal 

Houtfractie ult groenaNal - Overloop ult composterlng 

Houtfractie uit groenaNal - Overmaat ult GFT 

Totaal 

135.000 

15.000 

10.000 

1 160.000 

4.3 .2. 1 Houtafval uit Bouw- en Sloopafval en hout uit Grof Huishoudelijk Afval 

ECOFYS 

Het merendeel van de biobrandstoffen bestaat uit houtafval afkomstig van bouw- en 
sloopafval (BSA) en hout uit grof huishoudelijk afval (GHA). Dit houtafval betreft biomassa 
dat onbehandeld is of behandeld is met verf en/of lijm. 

Binnen het verzorgingsgebied van HVC worden beide soorten houtafval op een aantal 
locaties gescheiden ingezameld, verkleind, versnipperd, gezeefd en van metalen ontdaan. 
Zo ontstaat een biobrandstof die over uniforme eigenschappen beschikt. De morfologie is 
redelijk gelijk verdeeld met een merendeel van de snippers die een afmeting hebben 
kleiner dan 70 mm. Het vochtgehalte is normaal gesproken 20%. De verbrandingswaarde 
bedraagt gemiddeld 13,1 MJ/kg (onderste verbrandingswaarde, op natte basis) . 

Het houtafval zal als basisbrandstof fungeren, hetgeen wi! zeggen dat de bio
energiecentrale volledig bedreven kan worden met deze brandstof. Vanwege de homogene 
samenstelling en uniforme eigenschappen heeft het houtafval tevens de functie van 
regelbrandstof. Indien er overige biobrandstoffen aan de brandstofmix worden toegevoegd 
zal minimaal 50% van de mix blijven bestaan uit houtafval, waarmee de verbranding 
constanter Is en het rookgas een samenstelling heeft die gegarandeerd gereinigd kan 
worden in de nageschakelde rookgasreiniging. 

4.3.2.2 Houtfractie uit groenafval 

De houtfractie uit groenafval is afkomstig van de groencompostering en GFT-afval. BiJ 
groencompostering wordt snoeihout aeroob gecomposteerd. De takken in het snoeihout 
worden echter nauwelijks afgebroken tijdens het proces. Na het proces worden takken en 
compost van elkaar gescheiden, waarbij een deel van de takken wordt teruggevoerd naar 
de compostering waar het dienst doet als structuurverbeteraar. Het overige deel van de 
takken (de overloop) kan niet teruggevoerd worden, omdat dan het aandeel te groot wordt 
en de compostering niet meer naar behoren functioneert. De overloop wordt vershredderd 
en heeft afmetingen van ±35 mm. Deze fractie wordt momenteel geexporteerd voor de 
inzet in Duitse bio-energiecentrales. 

Groente-, fruit- en tuinafval worden op een soortgelijke wijze als snoeihout 
gecomposteerd. Voor het GFT-composteringsproces geldt eveneens dat een overmaat aan 
takken het proces verstoren. Zodoende wordt ook deze overmaat verwijderd en komt aldus 
beschikbaar voor inzet in de bio-energiecentrale. 
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Tabel4·2 Gemiddelde speclflcaties van beschikbare biobrandstoffen 

1 HoutaNal ult I Houtfractie uit groenafval I 
eenheio I Bouw- en SloopaNal &. . overloop::it" i Overmaat ult GFT . 

Grof Huishoudelijk Afva: compostering 

verbrandlngswaarde MJ/kg w b 13 - 16 9 - 14 12 - 16 

vochtgehalte 0/0 d.s 10 - 25 3S - 45 10 - 25 

asgehalte 0/0 d.s 1 - 5 5 - 15 15 - 30 

C a/a d.l. 45 - 50 40 - 45 25 - 35 

H % d.s. 4 - 6 4-6 3 - 5 

N 0/0 d,s. 0,5 - 2,5 0,5 - 2 0,5 - 2 

0 0/0 d.s, 40 - 50 35 - 45 

I 

20 - 30 

5 % d&, 0,05 - 0,15 0,1 - 0,3 0,05 - 0,15 

CI 0/0 d,l. 0,03 - 0,15 0,1 - 0,7 0,1 - 0,8 

F 0/0 d.s. 0,002 - 0,005 < 0,003 0,001 - 0,006 

Hg mg/kg d ••• 0,15 - 0,35 0,1 - 0,2 0,05 - 0,15 

Cd + T1 mg/kg d .•• 1 - 1,4 0,1 - 0,4 0,6 - 1,2 

scm zware metalenJ mg/kg d .•• 250 - 500 150 - 400 300 - 600 

4.3.2.3 Overige biobrandstoffen 

Om flexibel te kunnen reageren op marktontwikkelingen wi! HVC de mogelijkheid voor het 
gebruiken van overige biomassa voor de voorgenomen activiteit openhouden . Meest 
waarschiJnlijk zijn biomassasoorten ult de voeding- en genotmiddelenindustrie 
(cacaodoppen, andere restproducten) , biomassa uit de landbouw (bermgras, plantaardig 
restafval, stro, etc.). De biomass a die in de voorgenomen activiteit als brandstof benut 
wordt, zal in het verloop van het MER worden aangeduid met "btobrandstof". Biobrandstof 
wordt als voigt geformuleerd: 

Moet voldoen aan de wettelijke definitie van zuivere biomassa 
Explidet uitgesloten Iijn: 

De brandstoffen uit de groepsnummers 701, 709, 729, 900 van NTA 80034
; 

De brandstoffen ult de groepsnummers 300 van NT A 8003, te weten mest; 
De categorie gevaarlijk afval volgens de Europese afvalstoffenlijst (EURAL). 

De deflnitie van zuivere biomassa komt voort uit de 'Regeling garanties van oorsprong voor 
duurzame elektriciteit' en luidt: 

"Producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw - met inbegrip van plantaardige en 
dierljjke stoffen -, de bosbouw en aonverwante bedrUfstakken, die geheel biologisch 
afbreekbaar zijn, alsmede industrieel en hulshoude/ijk afval dat geheel biologtsch 
afbreekbaar Is". 

Daarbij wordt geacht dat blomassa met een aandeel onvermijdbare kunststoffen en ander 
materiaal van langcyclisch organische oorsprong van ten hoogste drie massaprocent per 
partij geheel biologisch afbreekbaar te zijn. 

Biomassa wordt in het nationale en Europese beleid op verschillende manieren 
gedassificeerd. In bijlage 5 wordt een overzicht gepresenteerd van de biomassasoorten die 
voor het voornemen in aanmerking komen. 

J de som van antlmoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel en vanadium 
4 De groepsnummers 701 en 709 zlln overige mengsels van biomassa. Groepsnummers 729 en 900 
bevatten textlel en ovenge vaste secundalre brandstoffen, die een te hoog gehalte aan kunststoffen 
bevatten (NEN, 2003). 
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4.3.2.4 Uitgangspunt brandstofpakketten in dit MER 

In dit MER worden twee brandstofpakketten beschouwd: een gemiddeld en een worst case 
brandstofpakket. Het gemiddelde pakket is datgene wat HVC in beginsel verwacht te gaan 
inzetten. Het bestaat uit 85% sloophout aangevuld met 15% hout uit compostoverloop. Om 
voor de berekening van de emissies een gevoel te kri jgen hoe ver men kan gaan met de 
inzet van meer vervuilde biomassa stromen, is er ook een "worst case" brandstofpakket 
gedefinieerd. Dit bestaat uit 70% sloophout, 15% hout uit compostoverloop en 15% RWZI 
sUb. Ondanks het feit dat er momenteel geen concrete plannen zijn RWZI sUb te gaan 
bijstoken, wit HVC verkennen of de emissies van een 15% bijstook hiervan met de te 
hanteren rookgasreiniging nog steeds binnen de gestelde BVA emissienormen en 
aanvullende maximale jaaremissienormen zal vallen. Onderstaande tabel vat de 
samensteltingen samen en geeft de voomaamste karakteristieken van de 
brandstofpakketten. 

TabeI 4·) Gem1ddelde en worst~case biomassa pakketten , welke worden gebruikt vear de 
emlsslebereklni _n blnnen dlt MER. 

I 
Gemiddeld Worst-case 
verwacht brandstofpakket 

brandstofpakket 

Aandeel houtafval ult bouw- en sloopatval en hout uit 85 % 70 % 
grof hulshoudellj k atval 

Aandeel houtfractle ult groenatval (GFT en 15 % 15 % 
compostering) 

Aandeel RWZI-sllb 0 0/ 0 15 % 

Vochtgehalte 21 30 

Asgehalte [%] 4 5 

CI [% d.s.] 0. 1 0.1 

5 [%d.s.] 0.05 0.2 

Cd + n [mg/ kg d.s.] 1.7 1.7 

Hg [mg/kg d.s.] 0.3 0.5 

4.3.3 Logistiek en acceptatle 

De aanvoer van biobrandstoffen zal plaatsvinden over de weg en over water. Per werkdag 
worden gemiddeld 550 ton biobrandstoffen aangevoerd. De biobrandstoffen die HVC 
voorziet voor de bio-energiecentrale zijn merendeels afkomstig van vaste leveranciers, die 
gelegen zijn op de aangegeven locaties binnen het verzorgingsgebied (Figuur 1-1). Door het 
ontbreken van een gunstige aansluiting op een waterweg op deze locaties, of door de 
relatief kleine afstanden tussen de betreffende locatie en Alkmaar, zal het merendeel van 
de biobrandstoffen per vrachtwagen aangeleverd worden. De brandstof wordt volgens 
vastgestelde specificaties aan de bio-energiecentrale aangeleverd. Op de bio
energiecentrale zal geen bewerking meer uitgevoerd worden. 

Aanvoer over de weg vindt plaats met vrachtwagens. Het betreft vrachtwagens die een of 
twee containers vervoeren. Ook staan vrachtwagen met opleggers ter beschikking die 
speciale schuifvloeren hebben voor het lossen van de biobrandstoffen. Indien de totale 
hoeveelheden biobrandstoffen per vrachtwagen aangeleverd zullen worden, zullen de 
vervoersbewegingen voor de aan- en afvoer met circa 25 bewegingen per werkdag 
toenemen. Een beweging bestaat uit een ingaande en een uitgaande beweging. 

Be totale hoeveelheid biobrandstoffen kan ook per schip worden aangevoerd met een 
scheepslading per dag. Op de overslagkade, de Leeghwater Haven, gedeeltelijk gesitueerd 
op het HVC terrein, worden de biobrandstoffen middels een mobiele toskraan op de kade 
overgeslagen, tijdelijk opgeslagen in de openluctJt en vervolgens op gezette tijden naar de 
opslaghal getransporteerd, waarbij dezelfde acceptatieprocedure doorlopen wordt, die 
geldt voor de aanvoer per vrachtwagen. 
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Voor de aanvoer van biobrandstoffen werkt HVC samen met zijn toeleverancier Sortiva 
momenteel aan een acceptatieprocedure die de onderstaande aspecten in ieder geval zal 
bevatten en die aan aile leveranciers, die via Sortiva aan HVC gaan teveren , opgelegd zal 
worden. De acceptatieprocedure zat afzonderUjk van het MER ingediend worden . 
De procedure geldt voor aUe biobrandstoffen , ongeacht de vorm van transport, en heeft het 
primaire doel het voorkomen dat brandstoffen aangevoerd worden die: 

Niet vergund zijn; 
Niet aan de in paragraaf 4.3.2 gestelde definitie van biobrandstoffen voldoen; 
Eigenschappen hebben waarmee niet aan de wettelijke en eigen aanvullende 
milfeunormen voldaan kan worden; 
Eigenschappen hebben die een zekere bedrijfsvoering hinderen. 

Elk inkomend transport wordt gewogen. Hiervoor staat een aparte weegbrug ter 
beschikking, die gescheiden van de overige weegbruggen, bestemd v~~r de aanvoer van 
afval voor de AVI, functioneert. De aard van de biobrandstoffen, die vooraf door de 
leverancier middels een omschrijvingsformulier is aangegeven, wordt gecontroleerd en 
geregistreerd in een geautomatiseerd dataverwerkingssysteem. De volgende gegevens 
worden in ieder geval geregistreerd: hoeveelheid, categorie, herkomst en transporteur. 

Op het terrein ziJn een aantal opstelplaatsen voorzien om controle mogelijk te maken dan 
wet om niet-geaccepteerde ladlngen separaat te kunnen behandelen. In geval van twijfel 
wordt een tading gei"nspecteerd. Niet geaccepteerde ladingen worden geweigerd en direct 
door de leverancier teruggenomen. 

Door mlddel van de acceptatieprocedure, zowel bij de leverancier ats bij de controle op de 
tocatie van HVC zelf, zal voorkomen worden dat in de praktljk gevaarUjk afvat ter 
verwerking komt in de bio-energiecentrale. Dit geldt ook voor de overige brandstoffen die 
in hoofdstuk 4.3.2 van de definitie van "biobrandstoffen" zijn uitgesloten. 

Bij de acceptatieprocedure wordt onderscheid gemaakt tussen schone en vervuitde 
biobrandstoffen. "Schone biobrandstoffen" zijn biomassasoorten, die voldoen aan de 
omschrijving van biobrandstoffen en aan definitfe Z van biomassa, zoals die Is weergegeven 
in hoofdstuk 2.2.1 . Biomassastromen die voldoen aan definitie 2 van biomassa ziin door de 
Nederlandse overheid vertaald naar "witte-lijst stromen" die staan vermeld in Bijlage 5. 
Bio-energiecentrales die slechts schone biobrandstoffen inzetten hebben ruimere 
emissievoorschriften. Met de samenstelling van schone biobrandstoffen, de 
verbrandingseigenschappen van de bio-energiecentrale en de werking van de 
rookgasreiniging kan op voorhand voldoende zekerheid gegeven worden over de emissies bij 
inzet van deze brandstoffen. Aan de samenstelling van schone biobrandstoffen worden geen 
specifieke acceptatiecriteria gesteld . 

V~~r vervuilde biobrandstoffen, anders dan houtafval uit bouw- en sloopafval en hout uit 
grof huishoudelijk afval en houtfractie uit groenafval (zowel compostering en GFT) worden 
aanvullende acceptatiecriteria gesteld. Enerzijds om partiJen biobrandstoffen uit te sluiten 
die een zekere bedrijfsvoering verhinderen en anderzijds om gegarandeerd aan de 
emissievoorschriften te voldoen. Een analyse van de samenstelling van deze 
biobrandstoffen zal uitwijzen of de installatie geschikt is en of de rookgasreiniging in 
voldoende mate in staat is om het rookgas te reinigen opdat aan aile emissienormen 
voldaan wordt. Tevens wordt op basis van deze analyse en de bedrijfservaring van de 
instaUatie de verhouding vastgesteld tussen deze biobrandstof en de regelbrandstof. 

De aanvoer van hulpstoffen vindt gezamenlljk plaats met transporten bestemd voor de AVI. 
Zodoende worden er nauwelijks extra vervoersbewegingen verwacht voor de aanvoer van 
hulpstoffen. 

Op zon- en feestdagen zal er geen aanvoer van biobrandstoffen plaatsvinden . De bio
energie centrale zal dan met biobrandstoffen bedreven worden die opgeslagen zijn in de 
opslaghal. Gedurende een aantal dagen worden extra transporten voorzien om de hal te 
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vullen. Er wordt rekening mee gehouden dat gedurende die dagen de maximale hoeveelheid 
biobrandstoffen die aangevoerd worden 1000 ton per dag bedraagt. 

4.3.4 Opslag en toevoer 

Nadat de acceptatieprocedure doorlopen is worden de biobrandstoffen gelost en vervolgens 
opgeslagen in een vlakloods met een oppervlak van circa 2000 m2 die volledig overdekt is. 
De loods heeft genoeg capaciteit om tenminste drie gehele dagen bedrijfsvoering te kunnen 
overbruggen en bestaat uit een ontvangsthal en een opslaghal. In de ontvangsthal kunnen 
twee vrachtwagen tegelijkertijd hun lading storten. De ontvangsthal is daarvoor voorzien 
van twee schuifbodems, die de biobrandstoffen via een opvoerband toevoeren aan de ketel. 
Een trechter boven de:;:e band maakt het ook mogelijk om biobrandstoffen met een kraan of 
shovel toe te voeren . 

De mogelijkheid bestaat ook om vrachtwagen rechtstreeks te loss en in de opslaghal. De 
opslaghal Is daarvoor voorzien van een eigen ingang. De lading wordt op de vlakke vloer 
gelost, die vervolgens met een shovel naar de gewenste locatie in de hal wordt gebracht. 
De hal wordt voorzien van een kraan die een bereik heeft over de gehele oppervlakte van 
de opslaghal. Met behulp van de kraan kan bovengenoemde trechter gevuld worden . 

De kraan wordt zowel manueel als automatisch bedreven en heeft tevens de functie om 
biobrandstoffen te homogeniseren. Daarvoor doorloopt de kraan een willekeurig 
bewegingspatroon waarbiJ biobrandstoffen verplaatst worden, hetgeen resulteert in een 
homogene samenstelling en een afname van het risico van broei. 

Oe transportbanden uit de ontvangst- en opslaghal komen op dezelfde plek samen. Voordat 
de toevoer naar de ketel plaatsvindt, vindt een bewerking plaats waarbij biobrandstoffen 
met te grote afmetingen afgezeefd worden, en ontdaan worden van metalen. Een verdere 
verkleining van de brandstof is niet nodig. Zeeffractie en metalen worden in afzonderlijke 
containers opgeslagen. 

4.3.5 Verbrandingstechnologie 

Voor de verbranding van biobrandstoffen staan globaal twee technologieen ter beschikking: 
roosterovenverbranding en wervelbedverbranding, 

4.3.5.1 Roosterovenverbranding 

Roosterovenverbranding kent een lange historie, zowel voor de verbranding van 
biobrandstoffen als afval. Kenmerkend aan roosterovenverbranding is, dat de brandstof 
nlet, of in beperkte mate, in beweging is. De verbranding vindt plaats op een rooster (zie 
Figuur 4-2). Er zijn duidelijk verbrandingszones te onderscheiden, waarin de fasen in het 
verbrandingsproces afzonderlijk doorlopen worden door de luchtfactor plaatselijk te 
varieren. Meestal wordt het rooster schuin geplaatst_ De brandstof wordt bovenaan op het 
rooster gebracht waar als eerste droging plaatsvindt. Door zwaartekracht (statisch rooster) 
of langs mechanische weg (bewegend rooster) wordt de biomassa over het rooster 
getransporteerd. Hierbij ontwijken en verbranden de vluchtige bestanddelen. Onder aan 
het rooster verbrandt de resterende houtskool en wordt de as afgevoerd. 

Roosterovens zijn bedrijfszekere verbrandingstechnieken, waar veel ervaring mee is 
opgedaan. Ze zijn in staat biobrandstoffen met een grote variatie in vochtgehalte en 
verbrandingswaarde te verbranden. De eisen met betrekking tot afmetingen zijn weliswaar 
erg flexibel, maar de grootte van biobrandstoffen blijft beperkt tot ± 300 mm, waardoor 
een bepaalde vorm van brandstof voorbewerking noodzakelijk :;:al zijn . De 
verbrandingstemperaturen liggen doorgaans tussen de 1000 en 1400 'C, waardoor de 
vorming van thermlsche NOx relatief hoog is, en de NOx-concentratie aan de uitreezijde van 
de ketel (in het geval zonder DeNOx-installatie) omstreeks 4DD mg/Nm3 bedraagt. DeNOx
installaties zullen derhalve relatief groot uitgevoerd moeten worden. Het aandeel 
onverbrande brandstof In de assen bedraagt typisch 1 %. De stoomproductie bij 
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roosterovenverbranding kan fluctueren. Belangrijke oor:;:aken van deze fiuctuaties zijn de 
niet con stante samenstelling van de brandstof en de niet homogene verdeling van de 
brandstof op het rooster. Om toch een volledige verbranding te real1seren is het 
nood:;:akelijk een relatief hoge luchtovermaat (luchtfactor t..) te hanteren met een 
gebruikelijke waarde van 8% O2• De hoge luchtovermaat zorgt voor relatief grote 
rookgasvolumestromen en verhindert een hoog ketelrendement. Door de hoge en 
onregelmatige temperaturen van de rookgassen treden risico's op dat keteldelen 
corroderen door het aanwezige chloor in de brandstof. De risico 's worden beperkt door 
relatief lage stoomtemperaturen te gebruiken met maxima van omstreeks 450 ·C. 

Primaire 
verbrandingslucht 

Rookgassen 
naar ketel 

t 

Figuur 4-2 Werkingsprincipe van een roosteroven 

4.3.5.2 Wervelbedverbranding 

Secundalre 
verbrandingslucht 

~ 
Bodemas 

Wervelbedverbranding kenmerkt zich doordat de brandstof meebeweegt met de 
luchtstroom. Dit wordt bereikt door Lucht onderaf met hoge snelheid in de 
verbrandingsinstallatie te blazen. Het bedmateriaal bestaat voor het overgrote deel (80-
90%) uit inert materiaal (met name zand), het overige deel is brandstof. Door de 
luchttoevoer van onderaf ontstaat een bubbelende massa van heet zand en brandstof en 
vindt een uitstekende warmteoverdracht plaats. De temperatuur van het bed bedraagt 850-
900 • C. Door deze relatief lage verbrandingstemperaturen en de constante samenstelling 
van het rookgas treedt ketelcorrosie minder snel op, waardoor hogere stoomcondities 
gebruikt kunnen worden met een temperatuur van circa 500 DC en een druk van circa 90 
bar(a). Hogere stoomcondities leiden tot een verhoging van het elektrisch rendement. Een 
wervelbed stelt meer elsen aan de afmetingen van de brandstof, maar is desondanks 
flexibel qua brandstofgrootte en vochtgehaltes. De NOx-emissies zijn laag door relatief lage 
verbrandingstemperaturen, en bedragen aan de uittreezijde van de ketel omstreeks 100 -
120 mg / Nm3 (In het geval zonder DeNOx-instaHatle) . Door de grote warmtecapaciteit van 
het zand is sprake van ulterst volledige verbranding met lage CO-emissies en zeer lage 
onverbrande bestandsdelen in de assen. Het ketelrelldement is hoger door de lage 
overmaat aan Lucht. Met een gebruikeliJke overmaat van 4,5% O2 is de hoeveelheid rookgas 
20% lager dan het geval zou zijn met een roosteroven. 

De hoge luchtsnelheid van een wervelbed heeft als gevolg dat het elektrisch eigengebruik 
hoger is in vergelijking met roosterovenverbranding. Dit wordt echter enerzijds 
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gecompenseerd door een kleinere rookgasvolumestroom, waardoor met name op het 
eigengebruik van de zuigtrekventilator bespaard wordt. Anderzijds is het ketelrendement 
hoger, is de verbranding votlediger en zijn hogere stoomcondities mogelijk, waardoor over 
het geheel van verbranding, stoomproductie en omzetting naar elektriciteit, sprake is van 
een beter elektrisch rendement. 

De eisen die een wervelbed stelt aan de afmetingen van de brandstof, maken een 
voorbewerking noodzakelijk. De brandstof dient verkleind te worden tot ± 150 mm. Ten 
opzichte van de afmetingen van brandstoffen voor roosterovenverbranding gaat hier een 
extra elektriciteitsveroruik mee gepaard. Dit is echter marginaal. 

Verdamper 

~ Economiser 

IJ-llLLll.I Luvo 

1 
Rookgas 

Figuur 4-3 Werkingsprincipe van een cl"ulerend wervelbed 

4.3.5.3 Stationair versus circulerend wervelbedverbrandlng 

Er zijn twee typen wervelbedden. Bij de eerste is de luchtsnelheid zo gekozen dat het zand 
en de brandstof slechts een bubbelende beweging maken. Dit type wordt een stationair 
wervelbed of een Bubbling Fluidised Bed (BFB) genoemd. Als de snelheid van de 
luchtstroom verder verhoogd wordt, ontstaat een luchtstroom waarin zand en brandstof 
meegevoerd worden. Deze technologie wordt een circulerend wervelbed of Circulating 
Fluidised Bed (CFB) genoemd. Het werkingsprincipe van een CFB is weergegeven in Figuur 
4-3. Het hete rookgas en de brandstof bewegen samen mee met de luchtstroom en worden 
van elkaar gescheiden in de wervelbedcycloon, waarbij de onverbrande brandstof via een 
retourleiding opnieuw aan het wervelbed wordt toegevoerd. 5 De oververhitter kan 
eventueel in de retourleiding worden geplaatst. Dit heeft als voordeel dat de 

s Om verwamng te voorkomen met de cydoon, die opgenomen Is In de nageschakelde 
rookgasreinlging, zal de cycloon die geIntegreerd Is In de wervelbedverbrandingslnstallatle worden 
aangeduid als wervelbedcycloon_ De cycloon In de rookgasrelniging kan daarblj ziJn eigen naam 
houden. 
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warmteoverdracht door het hoge vaste stofgehalte zeer effectief is en het chloorgehalte 
lager is dan in het rookgas, waardoor de kans op corrosie aan de warmtewisselaar beperkt 
wordt. 

In vergelijking met een BFB heeft een CFB als voordeel dat de warmteoverdracht door de 
grotere turbulentie hoger is, waardoor met een lagere luchtovermaat kan worden gewerkt. 
Dientengevolge zal de rookgasvolumestroom kleiner zijn en is het rendement hoger. Nadelig 
van een CFB zijn het hogere elektrisch eigengebruik ten gevolge van de hogere luchtstroom 
en de hoge stofconcentratie in het rookgas. Het merendeel van het stof wordt echter 
eenvoudig gescheiden van het rookgas in de wervelbedcycloon. Zoals vermeld wordt 
daarmee tegelijkertijd mogelijk dat de oververhitter geplaatst wordt op een locatie met 
een hoog vaste stofgehalte en laag chloorgehalte. Het stof dat resteert in het rookgas 
wordt verwijderd in de nageschakelde rookgasreiniging. 

4.3.5.4 Vergelijking van verbrandingstechnologieen 

Een integra Ie afweging van de verbrandingstechnieken is voorafgegaan aan dit MER. Hieroij 
zijn gesprekken gevoerd met leveranciers, is onderzoek gedaan door een ingenieursbureau 
en zijn ervaringen opgedaan met binnen- en buitenlandse bio-energiecentrales. Uit deze 
afweging blijkt dat, ondanks de hogere investering, voor het behalen van de doelstetling 
wervelbedverbranding de voorkeur geniet boven roosterovenverbranding. Onderstaande 
tabel geeft voor de twee verbrandingstechnologieen aan welke relevante thema's als 
positief (+) en negatief (-) worden beoordeeld. 

Tabel4-4 Samenvatting van de resultaten van het onderzoek naBr verbrandingtechnologieen 

Wervelbed Roosteroven 

flexlbiliteit brandstof - + 
luchtovermaat + -
ketelrendement + -
fluctuatles stoomproductJe + -
corrosie rfsico's + -
stoomcond lt les + -
eigen elektrlciteltsverbruik - + 
totaal rendement + -
NOx-productle van ongerelnlgd rookgas + -
hoeveelheld rookgasvolume + -
kwalltelt assen + -
optreden bedagglomeratle - + 
Investerlng - + 

De voornaamste redenen waarop de keuze voor wervelbedverbrandingstechnologie 
gebaseerd is, zijn: 

De brandstofvooroewerking vereist voor toepassing In een wervelbed sluit aan bij 
de bewerkingsmethoden van de inzamelings- en recyclingbedrijven van HVC, 
omdat deze nu al aan vergelijkbare wervelbedinstatlaties in Duitsland leveren 
De reststoffen zljn van goede kwaliteit door de zeer votledige verbranding 
Met een wervelbed een hoger rendement mogelij k is dan met een roosteroven 
Het hoge rendement van een wervelbed is het meest in lijn met de doelstelling en 
een doelmatig gebruik van de in te zetten biobrandstoffen 
Met een wervelbed kan voldaan worden aan de wettelijke eisen, de milieucriteria 
en de bedrijfseconomische criteria. 

Binnen wervelbedverbranding is de keuze van HVC gevallen op een circulerend wervelbed, 
om de volgende redenen. 

Met CFB is een hoger rendementen mogelijk dan met BFB 
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Het hoge rendement van CFB is het meest in tijn met de doelstelling en een 
doelmatig gebruik van de in te zetten biobrandstoffen 
Met CFB kan voldaan worden aan de wettelijke eisen , de milieucriteria en de 
bedrijfseconomische criteria. 
Lange ervaring met het leveren van biobrandstoffen aan Duitse CFB's. 

4.3.6 Circulerend wervelbed 

De circulerende wervelbedverbrandingsinstallatie wordt voomen van moderne 
verbrandingstechnieken die reeds bij de verbranding de vorming van ongewenste stoffen 
voorkomt. Toevoeging van primaire en secundaire verbrandingslucht voor een gefaseerde 
verbranding en toepassing van recirculatie van rookgassen reduceren de vorming van NO •. 
De wervelbedcycloon verwijdert vaste en onverbrande delen uit het rookgassen en voert 
deze terug aan het bed. De wervelbedcycloon is een volledig gei"ntegreerd onderdeel van 
een CFB, dat tegen hoge temperaturen en stofconcentraties bestand moet zijn. Een 
verbrandingstemperatuur van tenminste 800 • C en een minimale verblijfstijd van twee 
second en garanderen een volledige verbranding en de afbraak van dioxinen. De installatie 
wordt voorzien van ondersteuningsbranders, die aardgasgestookt zullen tiJn. Deze treden in 
werking als de verbrandingstemperatuur onder de minimale waarde komt. Deze branders 
worden tevens ingezet v~~r het opstarten van de centrale. 

De wervelbedverbrandingsinstallatie is in staat biobrandstoffen te verbranden met 
verbrandingswaarden van 10 tot 16 MJ/kgw,b .. Figuur 4-4 toont het stookdiagram van de bio
energiecentrale. Op vollast bedraagt de nominale thermische capaciteit 75 MW. Uitgaande 
van een gemiddelde verbrandingswaarde van 13,1 MJ/kg, worden in het ontwerppunt 20,6 
ton biobrandstoffen per uur verb rand • Met aftrek van de tijd die gepland is v~~r onderhoud 
is de verwachting dat de nominale ope ratione Ie bedrijfstijd 8250 vollast equivalent uren 
bedraagt. Op Jaarbasis worden zo gemiddeld 170.000 ton biobrandstoffen omgezet in 
duurzame elektriciteit. De totale hoeveelheid varieert echter door veranderingen in de 
gemiddelde verbrandingswaarde van de biobrandstoffen tussen 140.000 en 190.000 ton per 
jaar. 

Op basis van buitenlandse ervaringen wordt op termijn verwacht dat de operationele 
bedrljfstijd kan toenemen. Bij onderhoudsintervallen van meer dan een jaar, bedraagt de 
maximale operationele bedrijfstiJd zelfs 8760 uur. De totale hoeveelheid biobrandstoffen 
bedraagt dan in het ontwerppunt circa 181.000 ton per jaar. Door variaties in de 
verbrandingswaarde kan de totale hoeveelheid biobrandstoffen varieren tussen 145.000 en 
200.000 ton. 

Reeds in het antwerp wordt een maxima Ie thermische overcapaciteit tot 80 MWth voomen. 
Bij deze capaciteit en bij een nominale bedrijfstijd en gemiddelde verbrandingswaarde, 
bedraagt de gemiddelde hoeveelheid biobrandstoffen 180.000 ton per jaar. Bij een 
maximale operationele bedrijfstijd worden in het ontwerppunt jaarlijks 192.000 ton 
biobrandstoffen ingezet. 

De maximale hoeveelheid biobrandstoffen die jaarlijks ingezet kan worden, bedraagt 
215.000 ton, hetgeen het geval is bij een maximale bedrijfstijd, maximale overcapaciteit 
van de ketel en laagste verbrandingswaarde. Tabel 4·5 somt het gebruik van 
biobrandstoffen nag eens op. 
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MW 

.. 
77.5 

7! 

72,5 

70 

67.5 

6& 

62.5 

de 

157.5 

Tabel4-5 Inzet van biobrandstoffen (in kilotonnen per jaar) blj nominale en maxtma\e capaciteit en bij 
minim ale en maximale verbrandingswaarde. 

Blobrandstoffen (ktan) blJ Blobrandstoffen (ktan) bij 
gemiddelde verbrandlngs- range verbrandings-

MWth waarde waarde 

Nomlnale Maxlmale Gemlddelde Maximale 
bedriJfstlJd bedrlJfstlJd bedrljfstljd bedrljfstOd 

Nomlnale thermische capaciteit I 75 I 170 181 I 140 - 190 148 - 202 

Maximale thermische capaclteit 80 180 192 145 - 200 158 - 215 
------

15 " 17 I' IS 20 '$5 21 2l 23 

Figuur 4-4 Stookdiagram van de bia-energiecentrale 

4.3.6.1 DeNOx-installatie 

Voor de verdere reductie van NO. wordt de bio-energiecentrale uitgerust met een DeN Ox
installatie op basis van Selectieve Niet-Catalytische RE'ductie (SNCR). Hierbij wordt NH) 
(25% NH) in waterige oplossing: NH.(OH)) direct boven het wervelbed gei'njecteerd. 
Ammoniak reageert met stikstofoxide onder vorming 'Ian stikstof en water volgens de 
volgende vergeliJking: 

4 NO ... 4 NH3 ... O2 4 N2 ... 6 H20 (1) 

De reactie verloopt in temperatuurbereik van 800 - 950 • C. Beneden deze temperaturen 
verloopt de reactie te langzaam en zal ammoniakslip optreden. Bij hogere temperaturen 
oxideert (verbrandt) een deel van de ammoniak waarbij extra NO. gevormd wordt. 
waardoor een overmaat ammoniak toegevoegd moet worden. De temperatuur van het 
wervelbed bevindt zich binnen het optimale bereik. Ondanks dit gunstige uitgangspunt, kan 
een bepaalde mate van ammoniakslip tach optreden als gevolg van de twee vermelde 
nevenreacties. 

4.3.7 Rookgasreiniging 

De bio-energiecentrale wordt uitgevoerd met een nageschakelde rookgasreinigins, die het 
rookgas behandelt om aan alle wettelijke en aanvullend opgelegde eisen te voldoen. Deze 
zal bestaan uit een tweede cycloon voor het verwijderen van vliegas, een reactor waarin de 
noodzakelijke absorbentia en adsorbentia worden gedoseerd en een doekfilter voor het 
verwijderen van stof, zure componenten. dioxines en zware metalen. Na de 
rookgasreiniging zijn een zuigtrekventilator en een 80 meter hoge schoorsteen voorzien. 
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Tussen de verschillende onderdelen van de rookgasreiniging zal geen bypass worden 
opgenomen. Dit garandeert dat alle rookgassen daadwerkeliJk de gehele 
rookgasconflguratie doorstromen en dus mlddels de gehele rookgasstraat gereinigd worden. 
Het voorziene ontwerp van de rookgasrelniging is schematisch voorgesteld in FIguur 4-5. De 
werking van de afzonderlijke onderdelen wordt hleronder in meer detail beschreven. 

Het rookgas van een wervelbedverbrandingsinstallatie kenmerkt zich door een uniforme 
samenstelling. Het ontwerp van de rookgasreiniging 15 uit voorzorg echter zo 
gedimensioneerd dat het schommelingen in de emissies van het ongereinigde rookgas op 
kan vangen. Pompen en toevoersystemen voor ad- en absorbentia zijn daarvoor dubbel 
uitgevoerd en voorzien van voldoende (reserve)capaciteit. Ook is rekening gehouden met 
grotere rookgasvolumestromen door afwijkende eigenschappen en doorzet van 
biobrandstoffen. 

Ongereintgd 
rookgas 

Figuur 4·5 

eye/con Semi-natte reactor 

Vliegas 

On twerp rookgasreiniging voor de voargenomen activlteit 

4.3.7.1 Cycloon 

Doekfi/ter Zuigtrek 

" 
'" 

Direct na de wervelbedverbrandingsinstallatie met de wervelbedcycloon is een tweede 
cycloon voorzien, die vliegas afvangt. Asdeeltjes met relatief grote afmetingen van 1 0 ~m 
en groter worden als gevolg van de centrifugaal- en zwaartekracht zeer effectief 
afgescheiden. De cycloon heeft tevens de functie van vonkenvanger, waarmee gloelende 
delen gegarandeerd verwijderd worden. Het afgevangen vl1egas wordt opgeslagen in een 
afgesloten silo. Met een cycloon alleen kan niet voldaan worden aan aIle wettelijke eisen 
voor de emissie van stof, waardoor de rookgasreiniging uitgebreid wordt met een reactor en 
een doekfilter. 

In poederkoolcentrales en AVI's worden voor de verwijdering van stof uit het rookgas veelal 
elektrostatlsche vliegasvangers (ESP: electrostatic preCipitator) gebruikt. Dit zlJn 
lnstallaties die prindpleel afwijken van circulerende wervelbedinstallaties. Het rookgas van 
een wervelbed heeft een hoge temperatuur en bevat relatief hoge stofconcentraties. De 
storingsongevoeligheid van een cycloon speelt hierbij een voomame rol. Verder is van 
belang dat een bepaalde hoeveelheid stof In het rookgas nodig is voor een effectleve 
werking van de reactor en het doekenfilter, waar componenten middels het toevoegen van 
ad- en absorbentia zich aan het stof kunnen hechten. Een te hoge stofverwijderlng, 
bijvoorbeeld middels een ESP, zou de verwijdering van de overige componenten niet 
bevorderen. De combinatie van een cycloon in combinatie met een doekenfilter resulteert 
gezamenliJk in een stofverwijderingsrendement van 99,9%. 
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4.3.7.2 Semi-natte reactor 

Voor de verwljdering van zure componenten, met name HCI, HF en SOh is een semi-natte 
reactor in de rookgasreiniging opgenomen. Deze componenten 'worden' in een reactor in 
contact gebracht met een wasvloeistof waarin de reagentia IiJn opgelost of gesuspendeerd. 
Voor het oplossen kan spufwater uit de ketel gebrulkt worden. De wasvloeistof wordt 
vervolgens zeer tijn In de rookgasstroorn vemeveld, en aldus wordt een grool 
contactoppervlak verkregen tussen de gasvormlge verontreiniging en de reagentia In de 
wasvleeistof_ Als wasliloeistof kunnen opfossingen met Ca(OH)z (calcfumhydroxide), CaCOl 
(calciumcarbonaat) of NaOH (natriumhydroxide) gebruikt worden. De gasvormige 
component wordt door de wasvloeistof geabsorbeerd, waardoor het zich bindt aan de 
reagentla. Door de hoge temperatuur van de rookgassen verdampt het water, waardoor de 
gevormde verbinding als vaste stof overblijft. 
In de reactor wordt tevens aetief kool gei'njecteerd. Actief kool Is een zeer poreuze 
koolstofsoort. Door het poreuze materiaal staat een zeer groot contactoppervlak ter 
besehlkking voor adsorptie van organische koolwaterstoffen, dioxinen en zware metalen. 
De reactor is in het ontwerp zodanig uitgevoerd dat rekening wordt gehouden met 
wfJzlgfngen van de eigenschappen en samensteUing van de biobrandstoffen. Pompen en 
toevoersystemen worden dubbel uitgevoerd en Iijn voorzien van voldoende 
(reserve)capacfteften. Hlermee zfjn de system en voorbereid op een verhoging van de 
desering van wasvloefstof en actief kool. Tfjdens de ultgebreide testperiode die vooraf gaat 
aan de inbedrijfstelling van de bfo-energieeentrale zal de exacte dose ring van alle ad- en 
absorbentia worden ingesteld. 

4.3.7.3 DoekfHter 

In een doekfilter vindt de laatste relmgmg van het rookgas plaats. Actief kool, vaste 
reaetleproducten ult de reactor en vliegas vormen samen een taagje op het doek. Behalve 
dat ze gescheiden worden van het rookgas, bledt het doekfifter de mogelfjkl1eid om de 
noodzakelljke reactles verder te laten plaatsvinden. Het neergeslagen 
rookgasrelnigingsresidu wordt periodiek Van het doek verwlJderd en verzameld_ Een deel 
van het residu wordt teruggevoerd naar de reactor voor recirculat ie, waardoor nlet
venadlgd residu opnieuY( kan reageren_ Venadigd rookgasreinlgingsresldu wordt 
opgeslagen in de reststofsilo. 

Het doekenfilter zal bestaan uit meerdere kamers met meerdere lagen doeken, waarvan 
een kamer als reserve dienst doet. De kamers kunnen afzonderliJk worden afgesloten zodat 
deze tijdens bedrijf kunnen worden gereviseerd. 

4.3.7.4 Zuigtrekventilator 

Na de rookgasreiniging passeren de rookgassen de zuigtrekventilator, die zorgt dat de 
stromingsweerstand van de wervelbedverbrandingsinstallatie en rookgasreinlging wordt 
overwonnen. Met behulp van de zuigtrekventilator wordt in de 
wervelbedverbrandingsinstallatie en rookgasreiniging een geringe onderdruk (5 11 10 mbar) 
geregeld, waarmee wordt voorkomen dat ongereinigde rookgassen uit de rookgasreiniging 
treden in geval van lekkages_ 

4.3.7.5 Schoorsteen 

Na het passeren van de zuigtrekventilator verlaten de gereinigde rookgassen de installatie 
via een 80 meter hoge schoorsteen. In de schoorsteen is emlssiemeetapparatuur opgenomen 
om de continu meetbare verontreinigingen te bepalen. 
De vier schoorstenen van de vier afvalverbrandingsliJnen zijn gegroepeerd opgesteld en zijn 
eveneens 80 meter hoog. Indien de loeatie van de bio-energieeentrale op het terrein van 
HVC het toelaat wordt de schoorsteen van de bio-energiecentrale gegroepeerd met de 
huidtge vier schoorstenen, zodat nauwelijks sprake is van uitbreiding van de visuele hinder. 
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4.3.8 Reststoffen 

Tijdens het in de voorafgaande paragrafen beschreven voorbewerking-, verbrandings- en 
rookgasrelnigingsproces komen diverse soorten reststoffen vrij. Het betreft met name de 
volgende stoffen: 

Zeeffractie en metalen uit de brandstofvoorbewerking (± 350 ton per jaar) 
Bodemas en zand (± 6.750 ton per jaar) 
Vliegas ult cycloon (± 1000 ton per jaar) 
Rookgasrelniglngsresldu uit reactor of doekenfilter (± 4.000 ton per jaar) 

De zeeffractie wordt door een van de blobrandstoffenleveranciers teruggenomen en 
opnieuw verkleind, waardoor het opnieuw ingezet kan worden. Metalen worden door 
metaalrecyclingbedrijven opgehaald, die hergebruik ervan mogelijk maken. 

Bodemas bestaat uit anorganische asdeeltjes die tijdens de verbranding gevormd worden en 
4ich mengen met het zand op de bod em van het wervelbed. De bodemas wordt vanult het 
wervelbed afgevoerd via een gesloten leidingensysteem naar een losse gesloten container. 
Gestreefd wordt de bodemas nuttig toe te passen, bij voorkeur gecombineerd met de 
afzetmogelijkheden van bodemas van de AVI. Analyses van bodemas, afkomstig van 
soortgelijke bio-energiecentrales als de voorgenomen installatie, bevestigen een toepassing 
als secundaire grondstof in grond-, weg- en waterbouwkundige werken. 

Vlfegas bestaat un fljne hoofdzakelijk anorganische asdeeltjes die worden meegevoerd met 
de rookgasstroom en worden afgevangen in de cycloon. Ook de ketelassen die neerslaan op 
de wanmtewlsselaars, wanden en bodem van de ketel worden afgevoerd naar deze 
container. De vliegas wordt vanuit de cycloon afgevoerd via een gesloten leidlngensysteem 
naar een losse gesloten container of silo. De huldlge vliegas van de AVI heeft een toepassing 
als vulstof in de wegenbouw en als fundatiemateriaal voor rnijnschachten. Voor toepasslng 
van de vliegas van de bio-energiecentrale wordt bij de huidige verwerkingsmethoden 
aangesloten. 

Rookgasreinlglngsresldu ult de reactor en het doekftlter wordt afgevoerd via een gestoten 
leidlngensysteem naar een gesloten reststoffencontainer of -silo. De afvoenmogelljkheden 
van dlt resldu en de rookgasreinlgingsreslduen van de AVI worden gecombineerd. Op dit 
moment betekent dit, dat de residuen gestort worden in de daarvoor bestemde deponieen of 
.ats fundatiemateriaal worden toegepast in Dultse mijnscljachten. 

De totale jaarlijkse hoeveelheid reststoffen bedraagt ongeveer 11.500 ton voor de bio
energiecentrale. V~~r de vier lijnen van de AVI worden jaarlijks circa 150.000 ton 
reststoffen afgevoerd. De afvoer van reststoffen kan afhankelijk van de situatie 
plaatsvinden over de weg of over water. Uit efficiency overwegingen zal daarbij zoveel 
mogelijk aangesloten worden bij de huidige afvoermogelijkheden van HVC. 

Aile reststoffen worden geregistreerd. De registratie bestaat uit het vastleggen van de 
hoeveelheid, type reststof, analyses, datum van epslag, datum van afvoer, afvoerroute en 
het bedrijf dat de afvoer verzorgt. 

4.3 _ 9 Stoomcyclus en luchtcondensor 

De warmte van de rookgassen wordt in de ketel aan het voedlngswater overgedragen 
waardoor deze verdampt tot verzadigde stoom. In de oververhitter wordt deze stoom 
vervolgens oververhit. Deze stoom heeft een temperatuur van circa 500°C en een druk van 
circa 90 bar(a). Deze stoomcondities zijn fors hoger dan de condities (400°C, 40 bar) die 
gebrulkelijk gehanteerd worden in afvalverbrandingsinstallaties. Verhoging van de 
stoomcondities brengt, vanwege de samenstelling van de biebrandstoffen, het risico van 
het optreden van corrosie aan keteldelen met zich mee. De oververhitte steom wordt naar 
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de stoomturbine geleid die gelegen is in de turbtnehal, waarbij een klein deel van de stoom 
vooraf wordt afgetapt om het vacuum in de condensor te onderhouden . 

In de stoomturbine wordt de stoom geexpandeerd, waarbij thermische energie van de 
stoom omgezet wordt in mechanische energle. De turbine is via een koppeling en een 
tandwielkast verbonden met de generator. De generator zet vervolgens deze mechanische 
energie om in elektrische energie. De generator levert een elektrisch vermogen van circa 
24 MW aan de klemmen met een wisselspanning van 10 I<V en heeft een toerental van 1500 
min"l. 

Tijdens het expansietraject in de turbine daalt de druk en temperatuur van de stoom. Op 
een tweetal plaatsen zal tijdens het traject stoom tussentijds worden afgetapt. De eerste 
aftap zal stoom leveren aan de ontgasser. De tweede aftap voorziet stoom aan de 
voedingswatervoorwarming. De overige stoom doorloopt het gehele traject. Een klein dee I 
daarvan zal gedurende het traject condenseren tot water waarbij zich een mengsel van 
water en stoom zal vormen (natte stoom). De rest van de stoom zal condenseren in de 
condensor. 

Voor de voorgenomen activiteit is een geforceerde ludltgekoelde condensor voorzien, die 
bestaat uit dakvormlg opgestelde bundels van gevinde pijpen, waarin de stoom condenseert 
(zie voor verder werking condenser paragraaf 4.3.10). Het gevormde condensaat stroomt 
naar de condensaatpompen, die het vervolgens naar de voedingswatervoorwarming 
pompen. De voedingswatervoorwarming, die voorzien is, warmt het voedingswater op, 
waardoor een verhoging van het elektrisch rendement bereikt wordt. Het opgewarmde 
voedingswater wordt toegevoerd aan de ontgasser. De ontgasser, die tevens de functie 
heeft van voedingswatertank, heeft als taak het voedingswater te ontdoen van gasvormige 
bestanddelen. Het ontgaste voedlngswater wordt vervolgens door de 
hoofdvoedingswaterpomp op druk gebracht en naar de ketel geleid. Samengevat is de 
stoomcyclus vereenvoudigd weergegeven in Figuur 4-6. 

1 Clrculerend wervelbed 
2 Stoomturblne 
3 Generator 
4 Luchtgekoelde eondensor 
5 Condensaatpomp 

6 Voedingswatervoorwarmlng 
7 Condensaatpomp 
8 Ontgasser 
9 Hoofdvoedlngswaterpomp 

E.. 

A 
Figuur 4-6 Ontwerpschema stoomcyclus vaar de vaargenomen aett,itelt 
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Gedurende de cyclus moet het voedingswater aangevuld worden , vanwege het continue 
spuien en ontgassen van voedingswater. Het tekort wordt aangevuld met water uit de 
openbare drinkwatervoorziening en wordt In de waterbehandelingsinstallatle behandeld 
waama het wordt toegevoerd aan de ontgasser van de ketel. 

Door de toepassing van wervelbedverbranding en hoge stoomconditles wordt een hoog 
elektrisch rendement bereikt. Thermodynamische simulatie van de ontwerpgegevens 
resulteert in een brute rendement van 32%. Deze waarde komt overeen met de 
rendementen van soortgelijke bio-energiecentrales in het buitenland en ligt hoger dan bij 
soortgelijke bestaande stand-alone blo-energiecentrales in Nederland. 

4.3.10 Luchtgekoelde condensor 

De luchtgekoelde condensor ontrekt warmte aan de stoom uit de stoomturbine. Deze stoom 
condenseert als gevolg hiervan . Als koelmedium wordt omgevingslucht gebruikt, die 
geforceerd met enkele ventilatoren door de pljpen-bundels wordt geblazen. De 
ventilatoren worden voorzien van speclaal gevormde ventilatorbladen, die de 
geluldsemissie reduceren. Verder worden ze voorzien van een variabel toerental. In de 
wintermaanden is de omgevingslucht voldoende koud, zodat met een gereduceerd toerental 
volstaan wordt. In de zomermaanden worden de ventilatoren bedreven met het standaard 
toerental. 

4.3.11 Netaansluiting 

De bio-energiecentrale levert de opgewekte elektriciteit aan het open bare net. De 
generator heeft in de geplande uitvoering een nominale spanning van 10 kV. Het elektrisch 
vermogen wordt geleverd aan een 10 kV-schakelinstaltatie, die zorg draagt voor de 
regeling, beveiltging en verdeling. 

Voor levering aan het openbare net wordt de spanning getransformeerd tot 50 kV. De 
transformator die hiervoor dienst doet is oliegekoeld en wordt overdekt opgesteld in een 
ruimte met vloeistofdichte vloeren . 

Voor het eigengebruik zijn 10 / 0,7 kV en 10 I 0,4 kV trafo's voorzien, die de hulpsystemen 
voeden. Voor elk spanningsniveau staan twee transformatoren ter beschikking, hetgeen de 
werking van de hulpsystemen garandeert. Deze trafo's zijn van het "droge" type. 

4.3.12 Bedrijfsvoering 

De installatie van de voorgenomen actlviteit zal jaarlijks volcontinue draaien (7 dagen per 
week, 24 uur per dag). Het aantal bedrijfsuren bedraagt 8.760 uur op jaarbasis. De 
bedrijfsvoering van de voorgenomen activitelt wordt integraal opgenomen In de volcontinue 
bedrijfsvoering van de HVC. De aan/afvoertijden van de biobrandstoffen en/of hulpstoffen 
Is op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Voor de aan/afvoer van 
reststoffen over water zal overslag via de loswal niet plaatsvinden op zondagen en 
algemeen erkende feestdagen en maxlmaal maar 10 uur per dag plaatsvinden. Het 
onderhoud en de revisiestops van de voorgenomen activiteit kunnen eenvoudig worden 
afgestemd op het bestaande onderhouds- en revisieprogramma van de 1 e - 4' lijn van HVC. 

4.3.12.1 Personeel 

Het personeelsbestand zal worden uitgebreid als gevolg van het in gebruik nemen van de 
voorgenomen actlviteit. De personeelstoename leidt in principe niet tot een wijziging van 
de personeelsorganisatie. Om de voorgenomen activiteit volcontinue te laten draaien is een 
bemanning van ongeveer vijf personen nodig. 
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4.3.12.2 Registratie milieubelasting 

De bestaande systemen voor procesbeheersing en procesregistratie zullen worden 
uitgebreid naar aanlelding van de voorgenomen activiteit. De technische opzet zat echter In 
principe onveranderd btijven ten opzichte van de huidige situatie. De gehete installatie zat 
net als de vier tijnen van de afvalverbrandinginstallatie van HVC geregeld en bestuurd 
worden vanult de bestaande centrale regel- en controlekamer, waarfn de rioodzakeltjke 
metingen, regelingen en beveiligingen zijn ondergebracht. Aile essentiiHe procesgegevens 
worden in een centraal computersysteem opgeslagen en verwerkt. Dit geldt ook voor de 
registratie van de kwaliteit van de rookgassen. 

Aile meetgegevens worden geregistreerd met vermelding van datum en tijd, zodat controle 
achteraf mogelijk is. De werkwijze met en rondom het emissie meet- en registratiesysteem 
is beschreven in het KAM-handboek van HVC en met name in de KAM-procedure "Emissie 
meet- en registratiesysteem" met identificatiecode: KAM.199S.10. 

In de rookgassen van de verbrandingsinstallatie worden de onderstaande componenten 
continu gemeten met behulp van een Automatisch Meetsysteem (AMS) en conform de 
voorschrfften in het BVA. Tevens zijn per component de meetnormen gegeven6

• 

• zwaveldioxlde (S02); 
• gasvormige en vluchtige organische stoffen (CxHy); 
• zoutzuur (HCl); 
• totaal aan stofdeeltjes (stof); 
• koolmonoxide (CO); 
• stikstofoxiden (NOx); 
• zuurstof; 
• debiet (incluslef vocht en temperatuur)j 

NEN·ISO 7935 
NEN-EN 12619 
VOl 3480 blatt 3 
NEN-ISO 10155 
NEN-ISO 12039 
NEN-ISO 10849 
NEN-ISO 12039 
NEN-ISO 14164 

De signalen van het AMS zullen worden verwerkt in een dataregistratiesysteem. Uit dit 
systeem komen de rapportages voor de overheid met betrekklng tot de te reglstreren 
gemiddelde waarden (10-minuten, halfuur, dag en maand) en de toetsing aan de 
emissiegrenswaarden (EGW). 
Tevens wordt er geregistreerd of het halfuur- en of dag- gemiddelde buiten beschouwing 
gelaten dient te worden in verband met defecten of onderhoud van het systeem. 
De resultaten zullen worden herleid tot een emissieconcentratie bij een genormaliseerd 
zuurstofgehalte, 273 K, 101,3 kpa en droog gas. 

De kwaliteitsborging van het AMS wordt uitgevoerd conform de NEN-EN 14181. Deze norm is 
van toepasslng zodat aangetoond kan worden dat het AMS in staat is om te voldoen aan de 
onzekerheidseisen gesteld aan de meetwaarden door de wetgeving. In de onderstaande 
tabel zijn per component de meetonnauwkeurigheden voor het 95% 
betrouwbaarheidsinterval gegeven. Deze waarden zijn bepaald bij de grenswaarden voor de 
dageltjkse emissie. 

6 Blnnen de aan dit MER gekoppelde Wm-vergunningsaanvraag zal tevens een beargumenteerde 
ontheffing voor het meten van HF worden aangevraagd. Om die reden is deze weggelaten uit de 
weergegeven meetnormen. 
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Tabel4-6 Meetonnauwkeurfgheden 

Component Meetonnauwkeurigheld 
(95% BI) 

koolmonoxide 10% 

zwaveldloxlde 20% 

stikstofdloxlde 20% 

totaal stot 30% 

totaal organische koolstot 30% 

zoutzuur 40% 

waterstoffiuorlde 40% 

Om de drie Jaar wordt de apparatuur door middel van parallellenmetingen gekalibreerd, 
kwaliteitsborgingniveau 2 (KBN-2), en jaarlijks wordt er een verificatietest op de 
apparatuur uitgevoerd, jaarlijkse controle (JC). Deze metingen zullen door een 
meetinstantie worden uitgevoerd die geaccrediteerd is conform de NEN-EN ISO/lEe 17025. 
Door HVe zal kwaliteitsborgingniveau 3 (KBN-3) worden uitgevoerd voor het bepalen van de 
zero-en span drift van het AMS. 

Van de geproduceerde reststoffen, bodemas, vliegas en rookgasreinigingsresidu worden 
periodiek monsters genomen, waarvan de chemische samenstelling wordt geanalyseerd. De 
resultaten worden systematisch vastgelegd . 

4.3.12.3 Milieuzorgsysteem 

HVC heeft sinds 1998 een gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens Nen-EN-ISO:-14001 . Dit 
is een onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem 150-9002 (sinds 1 maart 2000), dat risico's 
met betrekking tot kwali teit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM) integraal borgt. De 
bedrijfsvoering om trent de voorgenomen activiteit zal plaatsvinden conform een 
gedocumenteerd milieumanagementsysteem dat voorziet in ontwikkeling van beleid, 
planning van activiteiten, uitvoering door competente medewerkers en verificatie van de 
milieuprestatie van HVC. De basis van het milieuzorgsysteem zal niet worden gewljzlgd met 
de uitbreiding van de activiteiten van HVe. Met deze systematische aanpak wordt continue 
verbetering van de milieuprestatie van HVe op aUe relevante milieuaspecten gerealiseerd. 

4.3 .12.4 Afwijkend bedrijf bij in en uit bedrijfname van bio-energiecentrale 

Bij het in bedrijf nemen van de bio-energiecentrale treden geen noemenswaardige effecten 
op naar het milieu. De installatie wordt grotendeels automatisch opgestart en wordt vooraf 
door person eel startklaar gemaakt. Bij het opstarten van de centrale zal de ketel en het 
wervelbed opgewarmd worden door de aardgasgestookte steunbranders, die tevens dienst 
doen als opstartbranders. Bij de verbranding van aardgas ontstaat aileen NOx (circa 20 
g/GJ). De ventilatoren voor verbrandingslucht en rookgas zijn dan reeds gestart, eveneens 
zijn aile onderdelen van de rookgasreiniging al operationeel. Op het moment dat de 
temperatulJr voldoende i s, wordt de biomassatoevoor gestart. Door de vemrandingswarmte 
van de blomassa zal het wervelbed steeds meer In temperatuur toenemen. Het rookgas za l 
in deze fase door de steunbranders tenmlnste op de mfnlmumtemperatuur gehouden 
worden. Oe toovoer van aardgas za\ geleideUjk worden verminderd om de volledige 
overstap naar blomassa te kunnen maken. Omdat gedurende de gehele opstartfase de 
gehele rookgasrelnlgfng volledig in werking is, verschilt de situatie nlet met een normale 
bedrijfsvoering. De kwaliteit van het verbrandingsproces blijft gehandhaafd en de 
rookgassen worden via de rookgasrelniging en de schoorsteen afgevoerd, 

De steunbranders van de bio-energiecentrale worden conform de zeer streng geldende 
veiligheidsvoorschriften beveiligd. Een vergelljkbare situatie betreft het 
gastoevoersysteem, waarmee het gas naar de steunbranders wordt getransporteerd. Ook 
hier gelden zeer strenge veiligheidsvoorschriften. 
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Als de bio-energiecentrale wordt gestopt wordt de biomassatoevoer gestopt en de 
steunbranders gestart om de temperatuur boven de minimumtemperatuur te houden. Als de 
biomassa is verbrand wordt de installatie geheel gestopt. Daar de rookgasreiniging tot het 
laatst in bedrijf blijft, zullen de emissies te allen t ijde voldoen aan de gestelde emissie· 
eisen. 

4.3 .12.5 Storingen 

Uitval elektriciteit 
Bij uitval van elektriciteit ontstaat een totale bedrijfsuitval. Het besturingssysteem blijft 
echter intact door onder andere een ononderbroken energievoorziening en middels de eigen 
noodstroomgenerator. Enkele voor de veiligheid noodzakelijke pompen, ventilatoren , op 
afstand regelbare kleppen, de verlichting in de installatie, de controlekamer, en de 
watercirculatiepompen worden door de noodstroomgenerator voorzien van stroom . Met de 
noodstroomgenerator kan de bio-energiecentrale gecontroleerd worden gestopt. 

Uitval instrumenten(ucht 
Wanneer de instrumentenlucht uitvalt en de buffertanks zijn leeggetrokken, dan zal de 
installatie automatisch gestopt worden en alle pneumatisch gestuurde kleppen hun veilige 
stand innemen. Bij uitval van de instrumentenlucht zijn geen emissies richting lucht en 
water te verwachten. 

Uitval rookgasreiniging 
Mocht de zuigtrekventilator uitvallen dan wordt de toevoer van biomassa stilgelegd. De 
luchttoevoer middels ventllatoren zal worden verminderd en uiteindelljk 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 rnetalen, dioxines en S02 heeft daar 
de adsorbenslaag op het filter intact blijft, waardoor het afscheidingsrendement een tijd in 
stand wordt gehouden. 

Indien een van de onderdelen van de rookgasreiniging onverhoopt een verminderde werking 
heeft, bestaat -door het ontbreken van een bypass- geen mogeliJk om de rookgassen om het 
defecte onderdeel te leiden. Als een dergeliJke e,rnstige storing niet tijdens de 
bedrijfsvoering verholpen kan worden, zal de totale bio-energiecentrale uit bedrijf 
genomen worden en zal het defecte onderdeel gerepareerd worden . 
Indien een verminderde werking van het doekenfilter geconstateerd wordt, zal voor de 
afzonderlijke kamers en doeken nagegaan worden of er doeken lek ziJn. Doordat het 
doekenfilter met een kamer reservedoeken is uitgerust zal een lek in een van de doeken 
geen invloed hebben op de emissies. 

4.3.12.6 Risico's voor de externe veiligheid 

Door het optreden van ongewenste gebeurtenissen of calamiteiten bij de exploitatie van de 
installatie kan de externe veiligheid beYnvloed worden . Op grond van een bij het ontwerp 
van de huidige installatie uitgevoerde storingsanalyse is vastgesteld dat de enige 
calamiteiten die noemenswaardige gevolgen kunnen hebben voor het milieu betreffen : 
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Brand in de opslag voor biobrandstoffen . De kans op dergelijke voorvallen is heel 
klein aangezien eventuele beginnende brandjes direct en effectief worden geblust. 
Bij het ontstaan van brand zal via een detectiesysteem of door persoonlijke 
alarmerlng, bijvoorbeeld de kraanoperator, de brandblusinstallatie in werking 
worden gezet. Vervolgens wordt de betreffende locatie nat gespoten. De omvang 
van de brand blijft hierdoor beperkt en er behoeven geen bij zondere maatregelen 
te worden getroffen. De natgespoten biobrandstoffen kunnen in het algemeen met 
andere biobrandstoffen (na homogenisatie) normaal worden verwerkt. Afvoer van 
bluswater uit de bunker is niet nodlg. 
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Een falende beveiliging van de aardgas- of olietoevoer voor de 
ondersteuningbranders. Gezien de strenge veiligheidseisen moet de kans op een 
ongeval met gevolgen voor de externe veiligheid als extreem laag worden 
ingeschat. Bovendien wijken de risico's niet af van andere aardgastoepassingen. 
Een zogenaamde turbine-explosie. Ketel, stoomleidingen en turbine staan onder het 
strenge toezicht van het Stoomwezen, die periodiek keuringen en inspecties 
uitvoert. Daarmee wordt het rlsico 's voor de externe veiligheid extreem laag 
ingeschat. 

Andere storingen aan de verbrandingsinstaliatie, de rookgasreiniging en de 
energieopwekking kunnen weliswaar leiden tot stilstand van de installatie en tot 
bedrij fstechnische risico's, maar de risico's voor de externe veiligheid zijn verwaarloosbaar 
klein . Oat geldt oak voor de opslag van de toegepaste chemicalH~n. Opslag van NHJ vindt 
reeds plaats binnen de huidige instaliatie van HVC. De bio-energiecentrale kan van deze 
opslagvoorzieningen, die aan de huidige eisen voldoen voor wat betreft externe veiligheid, 
gebruik maken. Hierdoor is vervanging van NH3 door ureum niet aan de orde. 

Bij het ontstaan van een vrij uitdampende plas met ammonia (25%) kan een 
levensbedreigende situatie ontstaan door de toxiciteit van de ammoniak die in de Lucht 
vrijkomt. Uitgaande van een plas van 100 m2 zal binnen een afstand van 100 meter de 
concentratie hager zijn dan de levensbedreigende waarde van 500 mg/m3, bij standaard 
weersomstandigheden (klasse 50). Oit effect treedt naar verwachting niet op buiten de 
grenzen van de inrichting. Op een afstand van ongeveer 250 meter kan de 
AlarmeringsGrensWaarde van 100 mg/mJ worden bereikt. 

De overige onderdelen van de instaliatie, zoals de weegbruggen, de ontvangsthal, zijn 
dermate ongevoelig voor ongevallen met gevolgen voor de externe veiligheid dat verdere 
behandeling achterwege blijft. 

4.3.12.7 Sloop 

Indien de productie-instaliatie van de voorgenomen activiteit uit bedrijf genomen wordt, 
zal het sloopmateriaal voornamelijk bestaan uit staal, metselwerk en beton. Deze 
materialen zulien tijdens de sloop van elkaar worden gescheiden. 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. 

4.3 .12.8 Functionele relatie overige activiteiten HVC 

HVC streeft ernaar de voorgenomen activiteit zo veel mogeliJk te integreren met de 
uitvoering en bedrijfsvoering van de bestaande activiteiten van HVC. Zo zal de aansturing 
van de installatie plaatsvinden vanuit de bestaande regel- en controlekamer van HVC en zal 
verdere bedrijfsvoering zoals hierboven beschreven zoveel mogelijk aansluiten bij 
bestaande. Voor NH3 opslag zal gebruik gemaakt worden van de bestaande faciliteiten en 
opslagvaten van HVC voor NHJ. Verder zal de bio-energiecentrale gebruik maken van enkele 
bestaande hulpsystemen, of wordt de bestaande capaciteit uitgebreid. 

4.3.13 Ontwerpgegevens 

De kwantitatieve aspecten van de bio-energiecentrale worden samengevat in de 
onderstaande tabel. 

Tabel4·7 Nominale en maxlmale ontwerpgegeven5 blo'energiecentrale 

Brandstof 

Hoeveelheld biomassa 

Gemlddelde onderste verbrandingswaarde 

Oppervlak blomassa opslag 
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Eenheld 

ton •.• .!Jaar 

MJ/kg •. b. 

m' 

Nominaal 

170.000 

13,1 

2.000 

Maximaal 

215.000 

11,7 

2.000 
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Wervelbedverbrandlng 

Thermisch vermogen 

Stoomtemperatuur 

Stoomdruk 

Energle 

BedrijfstiJd 

Elektrlsch vermogen 

Bruto elektrlsch rendement 

Netto elektrlsch rendement 

Gemlddeld vermogen eigen gebruik 

Bruto elektrlclteitsproductle 

Vermeden primalre energle 

CO,-reductle 

Hulpstoffen 

Verbrulk ammonia 

Verbrulk Ca(OH), 

Verbru ik actief kool 

Reststoften 

Zeeffractie en metalen 

Bodemas en zand 

Vliegas 

Rookgasrelnigingsresidu 

4.3_14 Massa- en energiebalans 

Tabel4·8 Mass.balans 

IN ton/uur 

biomassa 21,0 

verbrandlngslucht 113,0 

water 0,5 

zand 0,4 

hulpstoffen & chemic.llen 0,1 

Totaal 135 
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Eenheld Nomlnaal Maxlmaal I 
[ 

MW 75 80 

°C 500 SOO 

bar(a) 90 90 

uur/jaar 8.250 8.760 

MW 24 25,5 

% 32% 32% 

% 29% 29% 

MW 2 2 

MWh 200.000 225.000 

Pl 1,5 1,7 

ton/)aar 110.000 125.000 

kg/uur 25 - 50 25 - 50 

kg/uur 40 - 60 40 - 60 

kg/uur 25 - 60 25 - 60 

I 
I 

ton/jaar 350 450 

ton/laar 6.750 8.S00 

ton/jaar 1.000 1.250 

ton/jaar 4 .000 5.000 

I UIT ton/uur 

rookgas 133,6 

bodemas en zand 0,7 

vliegas 0,2 

rookgasreinigingsresldu 0,5 

+ 
135 
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Tabel4-9 Energiebal.ns 

IN TJ/jaar UIT TJ/Jaar 

biomass. Z.227 netto elektrlsche energie 713 

verbrandlngslucht 15 luchtkoeling 1.258 

zand, hulpstoffen & chemica lien nihil rookgassen 160 

strallngsverllezen ketel 22 

energieverliezen ketel & 
overige verl iezen 89 

+ + 

ITotaal 2.Z4Z Z.242 

4.4 Be~chrijvinB_ nul~lternatief en uitv~erin~svarlanten 

4.4.1 In lei ding 

Tegenover de voorgenomen activiteit staat het nulalternatief of referentiealternatief. Dit is 
het alternatief die de situatie omschrijft indien de voorgenomen activiteit of 
uitvoeringsalternatieven niet plaats zullen vinden. Het nulalternatief zal in paragraaf 
4.4.2beschreven worden. 

Er zjjn enkele uitvoeringsvarianten op te stellen, waarbij de doelstetling eveneens behaald 
wordt, maar in ·de uitvoering wijzigingen worden aangebracht. Oeze uitv'oeringsvarfanten 
kunnen meer, minder of Clndere milieugevo\gen hebben en worde.n in het vervolg per 
milieuthema ingedeeld_ Oeze milleuthema's zijn gerelateerd aan deelaspecten van de 
voorgenomen activitelt, bijvoarbeeld rookgasreiniging, NO.-reductie en geluld. De 
mogellJke technische uitvoeringsvarianten worden uitgebreid besproken en uitgewerkt In 
para,graaf 4.4.3. 

Samenvattend geeft onderstaande tabel een overzicht van de te bespreken alternatleven 
en varianten. 

Tabe14-10 Overzichtstabel altematieven en uitvoeringsvarianten 

Voorgenomen activiteit Nulalternatlef Ultvoerlngsvarlanten MMA 

Oprlchten en In bedriJf Voorgenomen activitelt Varianten op Comblnatie van die 
nemen van bio- wordt niet deelaspecten van de varianten In de 
energiecentrale van 75 verwezenllJkt V.A. zoals: deelaspecten van de 
MWth op basis van waardoor de blomassa - Rookgasrelniging V.A. die lelden tot de 
wervelbedverbrandings vooralsnog - NOx-reductie beste beschermlng van 
-technologle. geexporteerd wordt • Optlmallsatie het milieu. 

naar het bultenland en energierendement 
direct of Indirect leldt - Koeling 
tot addltlonele stort. - Geluld 

Als laatste zal er een meest milieuvriendelljk altematfef (MMA) opgesteld worden, waarin 
de n;ldelige gevoigen voor Met milieu worden voorkomen dan wei 20 veel mogelljk 
vermeden, kljkend naar de best bestaande mogelfjkheden, terwijl de beoogde doelstelling 
wordt berelkt. Het MMA zsl in hoafdstuk 7.2 geformuleerd worden. nadat de mltteuBevolgen 
van de voorgenomen activiteit en de mogelljk ultvoerfngsvarianten en de alternatleven 
behandeld IiJn. 

MEf. .1ergiecentrale NV Huisvuilcentrale Noord·Holiand 47 

I 

ECOFYS ~ Tauw 

4.4.2 Nulalternatief 

Het nulalternatief betreft, zoals reeds vermeldt, de situatie indien geen activiteit , noch de 
voorgenomen activiteit noch een van de uitvoeringsvarianten, wordt ondernomen. Dit is in 
feite de beschrijving van de huidige situatie waarin de biobrandstoffer. worden 
geexporteerd naar het bUitenland, in het veri eden naar met name Duitsland, waar net 
wordt ingezet in bio-energiecentrales. Met de ingang van het Duitse stortverbod per 1 juni 
2005 is de export van Nederlands afval naar Duitsland sterk gedaald. Het aanbod binnen 
Nederland groeit daardoor en gezien de ondercapaciteit voor verwerking leidt dit tot 
wekelijkse ontheffingen op het stortverbod in Nederland (SenterNovem, 2005) . Stort- en 
verwerkingstarieven stijgen dientengevolge. Waarschijnlijk zullen nieuwe 
exportmogelijkheden gevonden worden, maar als de verwerkingscapaciteit niet wordt 
uitgebreid zal dit oak in andere landen tot extra stort kunnen leiden. De rol van de 
kolencentrales in Nederland hierin is beperkt. V~~r de te verwerken biobrandstoffen van de 
voorgenomen activiteit (m.n. hout uit bouw- en sloopafval) is er geen tot nauwelijks 
capaciteit binnen de vigerende vergunningen voor uitbreiding van de bij- en meestook 
activiteiten van de Nederlandse kolencentrales. Ook vanuit technisch oogpunt is meestoken 
van sloophout niet wenselijk op de korte termijn, omdat investeringen in 
voorbehandelingsinstallaties relatief hoog zijn in vergelijking tot de garanties die 
investeerders vanuit de MEP subsidieregeling krijgen. Dit maakt uitbreidingen binnen de 
huidlge vergunningen in de nabije toekomst onwaarschijnlijk. Verder is de rookgasreiniging 
van een kolencentrale niet ontworpen op dit soort brandstoffen zodat ook vanuit milieu
oogpunt meestook van hout uit bouw- en sloopafval minder presteert dan verbranding in de 
bio-energiecentrale van HVC. 
Concluderend kan gesteld worden dat indien het HVC initiatief niet plaats zal vinden, dit 
direct of indirect zal lei den tot additionele stort in vergelijking tot wanneer het initiatief 
wei plaats vindt. 

4.4.3 Ultvoeringsvarianten 

In deze paragraaf worden de mogelijke uitvoeringsvarianten incl. techniek, milieu en 
economie beschreven. Deze zijn weergegeven in Tabel 4 .. 11. 

Tabe14·11 Technische uitvoeringsvarianten t.o.v. de voorgenomen activiteit 

Deelaspecten Voorgenomen activltelt Technische ultvoeringsvarianten 

RGR Seml-natte RGR -Natte RGR 

NO,-reductie SNCR -SCR 

Optimallsatie Maximaal haalbare .Herverhittlng 

energlerendement stoomcondlties -Additionele 
voedingswatervoorwarmlng 

-Verlaglng van de condensordruk 
·StoomzlJdlge Integratie aan HVC 1-4 
-Warmteleverlng 

Koeling Luchtgekoelde condensor ·Dlrecte watergekoelde condensor 
-Hybrlde gekoelde condensor 

Geluld Beperkte geluldsreducerende -Geluidsreductle door isolatle en 
voorzienlngen stiliere luchtgekoelde condensor 

4.4.3.1 Rookgasreiniging 

De verwijdering van zure componenten, met name HCI, HF en SO" kan ook plaatsvinden 
met een natte rookgasreiniging. Natte rookgasreinlgfng kenmerkt zieh, net als semi-natte 
rookgasreiniging, dat water en reagentia worden toegevoegd aan het rookgas en de 
componenten zich zulten hechten aan de reagentia tn het water. Bij een natte wasser is de 
hoeveelheid toegevoegd water groter, waardoor slechts een deel van het waswater 
verdampt. Het andere deel wordt opgevangen en gerecirculeerd. Ook in deze 
uitvoeringsvarlant kan spuiwater van de ketel als waswat.er gebruikt worden. Het waswater 
wordt gespuid om de concentraties in het waswater niet op te laten lopeno Het gespuide 
waswater mag niet ongezuiverd worden geloosd en wordt In een 
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afvalwaterbehandelingsinstallatte (ABt) gezuiverd. Ook is het mogelijk het gespulde 
waswater in te dampen in een sproeidroger en de gevormde verbinding (het reactieproduct 
van reagentia en componenten in het rookgas) als vaste stof wordt afgevangen in het 
doekenfilter. In het laatste geval is sprake van een afvalwatervrije natte rookgasreiniging. 

tn vergelijking met een semi-natte rookgasreiniging kunnen met natte wassers hogere 
verwijderingsrendementen worden bereikt. Ook kunnen variaties in de 
rookgassamenstelling beter worden opgevangen. De installatie wordt daarbij echter fors 
uitgebreid. Bij AVl's is het zelfs gebruikelijk dat natte wassing plaatsvindt in twee stappen: 
een zure wasser voor de verwijdering van HCI en een basische voor de verwijdering van HF 
en 50z• Natte wassers hebben als bijkomstig voordeel dat enkele gasvormige componenten 
condenseren en in het waswater worden opgenomen. De concentr<ttie van enkele zware 
metalen kan zodoende verder worden gereduceerd. 

De verwachting is dat het gebruik van hulpstoffen met natte wassing gereduceerd kan 
worden, omdat door de effectieve verwijdering volstaan kan worden met een 
stoichiometrische toevoer van reagentla. De hoeveelheid rookgasreinigingsresidu kan 
daarmee eveneens afnemen. 

Een technische uitvoeringsvariant met natte rookgasreiniging is wereldwijd voor bio
energiecentrales redelijk uniek te noemen. De investeringskosten zullen hoger zijn in 
vergelijking met de rookgasreiniging van de voorgenomen actlviteit. 

4.4.3.2 Reductie van NOx-emissie 

De emissie van NO, kan ook gereduceerd worden via 5electieve Catalytische Reductie (SCR). 
Bij SCR wordt NO, onder toevoeging van een NH,-oplossing gereduceerd tot Nz en HzO in 
aanwezigheid van een katalysator volgens de onderstaande reactievergelijkingen: 

4 NO + 4 NH3 + Oz 4 Nz + 6 HzO 

6 NOz + 8 NH) 7 Nz + 12 HzO 

2 NOz + 4 NH) + Oz 3 Nz + 6 HzO 

(2) 

(3) 

(4) 

In tegenstelling tot SNCR wordt bij 5CR NH3 stoichiometrisch toegevoegd, waardoor 
ammoniakslip beperkt blijft en de hoeveelheid toegevoegde NH) geringer is. De katalysator 
moet zich wei bevinden in dat deel van de rookgasreiniging waar het rookgas een 
temperatuur heeft van tenminste 200 ·C. De levensduur van de katalysator wordt 
voornamelijk bepaald door de vervuiling veroorzaakt door vliegas, dat neerslaat op het 
katalysatoroppervlak, en door deactivering van het katalysatoroppervlak door vergiftiging. 
Vergiftiging treedt op als zure componenten in het rookgas, reageren met NH3 en water, en 
condenseren op het oppervlak. Om condensatie tegen te gaan wordt de katalysator 
geplaatst In een zone met een temperatuur boven de condensatietemperatuur. 

De SCR-installatie kan direct in de ketel geplaatst worden, tussen de verdampers en de 
economizers. Daar heerst de juiste temperatuur, maar is het vliegas nog niet gescheiden 
van het rookgas. Daarom zou in dit geval de ketel uttgebretd moeten worden met een 
elektrostatisch vliegasfilter (ESP). In het rookgas bevinden zich echter nog zure 
componenten, die de levensduur van de katalysator op deze locatie verkorten. Een SCR
installatie op deze locatie heeft niet de voorkeur. 

Praktischer is het plaatsten van een 5CR-installatie achter de semt-natte reactor en 
doekfilter, waar het vliegas en de zure componenten verwijderd zijn. De temperatuur van 
het rookgas is hier echter lager dan de gewenste temperatuur, waardoor opwarming van de 
rookgassen noodzakelijk is. Hiervoor staan fossiele brandstoffen of hoge druk stoom ter 
beschikking. Eerstgenoemde heeft fossiel COz-emissie als gevolg, door laatstgenoemde 
daalt het elektrisch vermogen, met indirect hetzelfde effect. 
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Met SCR is men in staat om de emissie van NO, verder te reduceren tot ± 60 mg/m). Door 
de stoichiometrische toevoeging van NH3 blijft de ammoniakslip beperkt tot 5 mg/m) . 
Mocht in de voorgenomen activiteit de emissie van ammoniak de geurdrempel 
overschrijden, dan is een btjkomend voordeel van de geringere ammoniakslip dat de geur 
van ammoniak gereduceerd wordt. 

Met een 5CR-installatie is een grote investering gemoeid. Met name de katalysator is een 
kostbaar onderdeel dat bovendien periodiek vervangen wordt. Indien de temperatuur van 
het rookgas verhoogd moet worden is een aanzienlijke hoeveelheid aardgas of hoge druk 
stoom nodig. Een 5CR installatie verhoogt dus zowel de investering als de 
onderhoudskosten. 

4.4.3.3 Koeling 

In plaats van de luchtgekoelde condensor, kan de benodigde warmte ook ontrokken worden 
door andere koelmedia. Als variant komen een direct watergekoelde en een hybride 
condensor in aanmerking. 

Directe waterkoeling 
In een directe watergekoelde condensor wordt de condensatiewarmte in een 
warmtewisselaar overgedragen aan water, dat ingenomen wordt van het oppervlaktewater. 
Bij dit soort koeling kan de condensordruk verlaagd worden naar 0,03 bar, en zou 
dientengevolge het elektrisch rendement en de totale elektriciteitsproductie stijgen. De 
milieueffecten van dit alternatief zijn echter niet wenselijk. Er zouden voor dit alternatief 
grote hoeveelheden oppervlaktewater worden ingenomen (5.000 - 10.000 m3 /u), 
onderwaterdieren worden meegesleept en chemische stoffen worden geloosd. Zodoende 
komt directe waterkoeling niet langer als technische ultvoeringsvariant in aanmerking. 

Hybride koeltoren 
Bij een hybride koeling wordt het voordeel van een lage condensatordruk gecombineerd 
met een beperkte thermische verontrelniging van het oppervlaktewater. De stoom uit de 
stoomturbine condenseert in een condensor, die gekoeld wordt met koelwater. Het 
koelwater wordt vervolgens naar de hybride koeltoren gepompt. De koeltoren bestaat uit 
een droge en natte sectie. Het koelwater wordt eerst naar de droge sectie geleid, waar het 
door pijpenbundels stroomt. De buitenzijde van de pijpenbundels wordt met een 
geforceerde stroom omgevingslucht gekoeld. Daarna wordt het koelwater naar de lager 
gelegen natte sectie geleid waar het wordt gei"njecteerd. Een deel van het koelwater 
verdampt daarbij. Het overige dee I van het, inmiddels afgekoelde, koelwater wordt in een 
bassin opgevangen en teruggepompt naar de condensor. De opgewarmde lucht uit de droge 
sectie en de verzadigde lucht uit de natte sectie worden vervolgens gemengd. Een 
ventilator die boven op de koeltoren is geplaatst, houdt de luchtstroom in beweging. De 
luchtstroom verlaat de koeltoren aan de bovenzijde, waarbij onder bepaalde 
weersomstandigheden een kleine koelnevel zichtbaar is. 

Het koelwater dat verdampt en een extra hoeveelheid water ter verversing van het 
koelwater moet aangevuld worden. Hiervoor staat drinkwater of bronwater uit een 
waterput ter beschikking. De totale hoeveelheid die aangevuld wordt bedraagt circa 150 m3 

per uur. Een derde van deze hoeveelheid verdampt tijdens het koelproces, het restant 
wordt geloosd op het oppervlaktewater van het Noord-Hollands kanaal. 

Met een hybride koeltoren kan een lagere druk in de condensor bereikt worden, hetgeen 
resulteert in een groter elektrisch vermogen. Met een condensordruk van 0,05 bar(a) stijgt 
het elektrisch vermogen met circa 0,5 MW. Het brute rendement neemt als gevolg van het 
gestegen elektrisch vermogen toe met 0,7%. 

Voornaamste nadeel van de hybride koeltoren is dat er wel capaciteit beschikbaar moet 
zijn in het Noord·Holtands kanaal, om binnen de gestelde normen de geloosde warmte op te 
vangen. 
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4.4.3.4 Optimalisatie energierendement 

Het energetisch rendement is in het geval van de voorgenomen activiteit reeds haag te 
noemen. Voor een verdere optimalisatie van het energetisch rendement dienen zich een 
aantal magelijkheden aan. De valgende kamen in aanmerking: 

• Verdere verhoging van de stoomcondities 
• Toepassen van herverhitting en additionele voedingswatervoorwarming 
• Verlaging van de condensordruk. 

Een staamzijdige integratie met de huidige staamcydus van de AVI geeft geen 
mogel1jkheden tot verhoging van het energetisch rendement. Behalve dat de capaciteit van 
de huidige staomturbines van de AVI niet toereikend is, zijn de staomcondities van de bio
energiecentrale fars hoger dan die van de AVI. Staomlevering van de bia-energiecentrale 
aan de AVI is aUeen magelijk als de stoamdrukken gereduceerd worden naar de 
staamcandities van de AVI, hetgeen in vergelijking met de vaargenamen activiteit een farse 
vermindering van het rendement oplevert. Integratie met de AVI is verder een complexe 
zaak die de instaUaties afhankelijk maken van elkaar, hetgeen niet gewenst is in verband 
met de onderhaudsintervallen. Zodoende komt integratie met de AVI niet als technische 
uitvoeringsvariant in aanmerking. 

Verhoging van de stoomcondities 
De stoamcyclus van de bio-energiecentrale kent in de voorgenomen activiteit reeds hoge 
stoomcondities. Een verdere verhoging van de stoomtemperaturen brengt een verhoogd 
risko van ketelcorrosie met zich mee, waardoor de bedrijfszekerheid in gevaar kamt. In de 
voorgenomen activiteit wordt bovendien op termijn voorzien dat de stoomtemperatuur met 
± 10 O( verhoogd wordt, als de risico's op ketelcorrosie gering blijken te zijn en de 
bedrijfszekerheid g~arandeerd kan blijven. Iodoende komt een verhoging van de 
stoomcondities niet als technische uitvoerlngsvariant in aanmerking. 

Herverhitting en additionele voedingswatervoorwarming 
Voor toepassing van herverhitting wordt de stoomturbine gedeeld in een hogedruk-turbine 
en een lagedruk-turbine. Bij een stoomturbine zonder herverhitting expandeert de stoom in 
een keer tot de condensordruk. Bij herverhitting wordt de stoom eerst door de hogedruk
turbine geleid en geexpandeerd (tot bijvoorbeeld 20 bar(a)). Stoom met deze druk wordt 
vervolgens opnieuw verhit in het wervelbed, die daarvaor wordt vaorzien van een extra 
warmtewisselaar. Deze herverhitte stoom expandeert vervolgens in de lagedruk-turbine tot 
de condensordruk. Door de hogere temperatuur van de stoom in de lagedruk-turbine neemt 
het elektrisch vermogen toe en dientengevolge het elektrisch rendement. 

Bij de voorgenomen activiteit wordt het voedingswater voorverwarmd in een enkele 
voedingswatervoorwarming en in de ontgasser. Bij beide wordt de benodigde warrnte 
geleverd door stoom die afgetapt wordt van de stoomturbine. Door een extra 
voedtngswatervaorwarming op te nernen in de cyclus wordt het voedingswater verder 
verwarrnd. Hiervoor dient de staomturbine van een extra attap te worden vaorzien. Bij een 
gelijkblijvend therrnisch vermogen van het wervelbed kan meer staom geproduceerd 
worden en stijgt het elektrlsch verrnogen. In combinatie met herverhi tting is het zelfs 
mogeUjk om een derde hogedruk-voedingswatervaorwarrning op te nemen in de cyclus. 
Stoom wordt daarvaor afgetapt aan de uitgangszij de van de hogedruk-turbfne. 

Met toepassing van herverhitting en additionele voedingswatervaorwarming bliJkt uit 
thermodynamische simulaties dat het elektrisch vermogen toeneemt tot circa 25,5 MW. Het 
elektrisch rendement stijgt daarmee met 2%-punten tot 34%. 

Een technische uitvoeringsvariant met herverhitting en additionele voedingswater: 
voorwarming is v~~r bio-energiecentrales redelijk uniek te noemen. De investeringskosten 
zijn fors hoger in vergelijking met de voorgenomen activiteit. Gedurende de 
projectontwikkeling van het initiatief zal moeten blijken of de rneeropbrengsten, door een 
hoge elektriciteitsproductie, een hogere investering rechtvaardigen. Uitvoering van deze 

MER ,ergieeentrale NY Hul,vullcentrale Noord-Holland 51 

ECOFYS ~Tauw 

variant is bovendien gebonden aan zekere technische risico's. In het offertestadium zal 
verder blijken of leveranciers in staat zijn dergelijke technische concepten te leveren. 

Toepassing van herverhitting en additianele voedingswatervoorwarming blijkt energetisch 
interessant en wordt als een reiHe technische ultvaeringsvariant beschouwd voor 
aptimalisatie van het energierendement. 

Verlaging van de condensordruk 
Het elektrisch vermogen dat geproduceerd wardt in de turbine-generator wordt bepaald 
door de stoomcondities aan de ingangszijde en de druk aan de uitgangszijde van de 
stoomturbine. De druk aan de uitgangszijde wardt in stand gehouden door de warmte die 
aan de stoom ontrokken wordt in de condensar. Een verhoging van het energetisch 
rendement doet zkh voor als de condensordruk verder verlaagd kan worden, hetgeen niet 
bereikt kan worden met luchtgekoelde condensors. Daarvoor zouden directe waterkoeling 
of een hybride koeltoren ingezet dienen te worden. Deze varianten zijn reeds uitgewerkt in 
4.4.3.3. 

Warmtelevering 
De huidige afvalverbrandingsinstallatie van HV( is aangesloten op een warmtenet. Indien de 
vraag naar warmte vanuit dit net verder zal toenemen is er ook een mogelijkheid om vanuit 
de bio-energiecentrale warmte aan dit net te leveren. Onderstaande tabel geeft de 
consequenties van warmtelevering weer in term en van geleverd thermisch vermogen en de 
repercussie die dit heeft voor het geleverde elektrische vermogen en het elektrisch 
rendement. Hieruit blijkt dat bij een warmtelevering van 40 MW'h het elektrische vermogen 
met 3 MW. zal afnemen. Het totaal rendement neernt toe van 32% naar 81% en het 
bijbehorende elektrisch rendement neemt af van 32% naar 28%. 

Samengevat staan de technische uitvoeringsvarianten die in aanmerking komen voor 
optimalisatie van het energierendement weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabe14·12 Indicatie van elektrisch vermogen en rendement bij toepassing Itan technlsche uitvoeringsvarianten 

Pol (MW) ~b"'" (%) t::. P" (MW) t::. ~b"'to(%) 

Voorgenomen activlteit 24 32% 

Herverhlttlng en add it onele 
25,5 34% 1,5 +2% voedingswatervoorwarmlng 

Verlagen condensordruk met hybride 
24,5 32,7% 0,5 +0,7% koeltoren 

Warmtelevering 21 28% -3 p4% 

TabeI4·13 Invloed van warmteLevering op elektrisch vermogen en rendementen 

1 P., (MW) P", (MW) r'lel,bruto(%) Iltot,bruto(%) 

Voorgenomen activiteit I 24 32% 32% 

Warmtelevering 21 40 28% 81% 

4.4.3.5 Geluid 

Verwacht wordt dat de geluidemissie van de bestaande (en nieuwe) luchtcondensators 
bepalend zullen zijn voor de langtijdgemiddelde geluidemissies. Reductte van de 
bronvermogens van ventilatoren van de luchtcondensator van de bio-energiecentrale kan 
worden bereikt door de inzet van stillere ventilatoren. In het MER zal in eerste instantie 
rekening gehouden worden met de inzet van low-noise ventilatoren met een bronvermogen 
van circa 104 dB(A). Als variant hierop zal ook worden gerekend met zeer stille ventilatoren 
waarvan het bronvermogen circa 97 dB(A) is. 
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5, Bestaande toestand van het milieu en autonome 
ontwikkeling 

5.1 Inleiding 

In dlt hoofdstuk wordt per relevant aspect beknopt ingegaan op de huidige situatie ter 
plaatse, met name voor wat betreft de impact op het milieu die wordt veroorzaakt door 
lijn 1-4 van de HVC verbrandfngsinstallatie. Om deze vast te stellen is gebruik gemaakt van 
een aantal bronnen. De belangrijkste zijn: 

de vigerende Wm-vergunnillg 
het MER voor de Vierde lijn 
het huidige bestemmingsplan 

Daamaast worden, indien van toepassing, auto nome ontwikkelingen aangehaald. Deze 
kunnen in principe voortkomen uit voorzienbare veranderillgell ill de bedrijfsvoerillg vall de 
bestaallde inrichting, op stapel staande aanpassingen fn de wet- en regelgeving en 
wijzigingen in de ruimtelijke zin. 

Voor wat betreft de aspecten die in meer detail zijn ollderzocht wordt ook verwezen naar 
de bij dit MER behorende bijlagell. Dit betreft de onderzoekell naar geluid en 
luchtkwaliteit. 

5.2 Plan· e~ ~~9i~gt;b~ed 

De locatie van HVC is gelegell op bedrijventerrein Boekelermeer. Dit bedrijventerrein ligt 
ten zuidoosten van Alkmaar en ten noordoosten vall Heiloo. Het terrein wordt begrellsd 
door het Noord-Hollands kallaal, de Ommering, de Kanaalweg en de Boekelerringvaart. Het 
bedrijventerrein Boekelermeer bestaat uit: 

Boekelermeer-Noord 
Boekelermeer-Zuid fase 1 
Boekelermeer-Zuid fase 2 en fase 3 (in ontwikkeling) 

Boekelermeer-Noord, inclusief het bedrijventerrein Laallenderweg, heeft een oppervlakte 
van 61 ha. Fase 1, fase 2 en fase 3 van Boekelermeer-Zuid hebben een oppervlakte vall 
respectievelijk 60 ha (netto) ell 200 ha (bruto) en 25,4 ha (bruto). De toegangswegen van 
de terreinen zijll de Ommering, De Diamalltweg, de Boekelerdijk en de Kanaalweg. 

Op basis vall de bestemmingsplannen is op het bedrijventerrein Boekelermeer onder meer 
de volgende bedrijvigheid toegestaan: groothandelbedrijven, transport- en 
distributiebedrijven, lichte industrie ell bouwbedrijven, bedrijven in de zwaardere 
milieucategorie en watergebondell ondernemingen. 

De dichtstbijzijllde woonbebouwing bevindt zich op ruim 100 meter ten oosten van de 
oostelijke terreingrens vall HVC. Het gaat hier om enkele boerderiJell gelegell in de polder 
De Schermer. Ten noordwesten van de HVC-locatfe ligt op circa 600 meter de woonwijk 
Overdie. 

5.3 _ ~u..!..mte~,!t.! ~!.uat!!.. 

5.3. 1 Huidige situatie 

De huidige ruimtelijke situatie is reeds beschreven fn paragraaf 3.4.11 . 
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5.3.2 Autol1ome ontwikkeUngen 

Zoals reeds beschrevell is in paragraaf 3.4.12, biedt het vestigen vall een bio
ellergiecentrale op het bedrijventerrein Boekelermeer-Noord de mogelijkheid om in de 
toekomst bij te dragen aan de levering van duurzame warmte aan het duurzame 
bedrijventerreill Boekelermeer-Zuid dat momenteel tot ontwikkeling wordt gebracht. 

5.4 Luchtkwaliteit 

5.4.1 Hufdtge situatie 

Op basis van de in 2004 gemeten jaargemiddelde schoorsteenemissies van de huidige lijnen 
1 tot 4 zijn jaargemiddelde immissieconcentraties berekend. De berekeningen zijn 
uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model voor verspreidingsberekeningen (PluimPlus 3.4) . 
Tabel 5-1 geeft de gemeten emissiewaarden weer zoals die de afgelopen jaren zfJn 
gerapporteerd. Opgemerkt wordt dat de emissies van de bestaande installaties laag zijn 
maar op het huidige lage niveau wel sterk kunnell fluctuerell . 

TabelS·l Gemeten jaargemiddelde emlssies van lijn 1-4 in de periods 2002-2004 

Parameter Eenheid I 2002 2003 2004 2004 
IIjn 1-3 lijn 1-3 IIJnl-3 IIjn4 

FIJnstof mg/mJ , 1 2 0,7 <0,5 

i NO, mg/m', 64 52 63 63 

SO, mg/m', 2 2 3 13 

eo mg/m', 11 10 12 8 

I NH, mg/m', 1,5 2 1 <0,5 

Hel mg/m', 2 2 1,6 0,6 

HF mg/m', 0,1 0,1 0,11 <0,04 

Hg mg/m', 0,002 0,002 0,001 <0,002 

Cd (&TI) mg/m', 0,001 0,004 0,004 <0,002 

Sam metalen mg/m', 0,01 0,004 0,003 0,004 

e,H, mg/m·, 0,3 0,2 0,4 ~ - PCD_O/ PCD F als TEQ ng/m'. 0,003 0,005 0,Q18 0,002 

De maximale jaargemiddelde immissieconcentratie wordt bereikt op een afstand van circa 
900 meter van de bron in noordoostelijke richting. In de buurt van deze immissie-piek loopt 
de oostelijke rondweg van Alkmaar. In onderstaande Tabel 5-2 is voor de diverse 
componenten de luchtkwaliteit met en zonder de bestaande inrichting weergegeven. 
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Tabel5·2 Jaargemiddelden immissieconcentraties in 2004 

Parameter I Achtergrond Berekend Bljdrage Grenswaarde Streefwaarde 
concentratle jaargemlddelde t,o.v. uit Beslult voor 2012 uit 
(jaargemlddelde (incluslef de achtergrond luchtkwallteit Rlchtlijn 
tenzlj anders lok.le bijdrage concentratie (jaargemiddeld 2004/1 07 

,angegeven) van HVC In 2004) In 2004 en) 

Fiinstof (~g/m',) 36 ' 36 <1% 40 

HCI (~g/m',) Onbekend biidrage <1 

HF (~g/m',) 0,02-0,4 • 0,02-0,4 <1% 

NH, (~g/m',) 5,9 9 5,9 <1% 

SO, (~g/m',) 5,5 • 5,5 10/ 0 125 10 

NO, (~g/m',) 288 • 28 1% 40 

Hg (ng/m',) 2-3" 2-3 <1% 

Cd &. TI (ng/m',) 0,0003 lO 0,0003 6% 5 

Sam metalen (ng/m',) Onbekend biJdrage <1 6 &. 20 

C,H (~g/m',) Onbekend biidrage <1 

CO (~g/m3,) 356 • 356 <1% 40.000 12 

PCDD/PCDF S 8 * 10-' IJ S 8 • 10-' <1% 
als TEQ (ng/m'.J 

Uit Tabel 5-2 blijkt dat de berekende Jaargemiddelde immissieconcentraties van de 
geemitteerde stoffen zeer gering zij n in verhouding tot de achtergrondconcentratie. De 
bijdrage van lokale (verkeers}bronnen aan de luchtverontreiniging in de buurt van de 
centrale wordt beschreven in paragraaf 5.6. 

De immissie wordt sinds 1991 als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering tevens 
gecontroleerd met een biomonitoringsprogramma. Ook In 2004 is dit programma 
uitgevoerd. Uit dlt programma blijkt dat het merendeel van de in gewassen en producten 
gemeten gehalten overeen kwam met het landelijk achtergrondniveau. Normen v~~r de 
consumptiekwaliteit van gewassen en koemelk werden niet overschreden. Op grond van de 
metingen over het afgelopen jaar wordt geconcludeerd dat met betrekking tot de zware 
metalen , cadmium en kwik, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en 
dioxinen/ planaire PCB's de emissle van de HYC-installaties geen invloed heeft gehad op de 
kwaliteit van agrarische gewassen en producten in de omgeving van de installatie. 

5.4.2 Autonome ontwikkelingen 

Door autonome ontwikkelingen (zoals het schoner worden van auto's) zal de 
achtergrondconcentratie van de luchtverontreinigende stoffen enigszins afnemen. Deze 
ontwikkeling zal bij het bepalen van het effect van de nieuw op te richten centrale worden 
verdisconteerd in de referentiesituatie. 

Er worden op dit moment geen andere voor de luchtkwallteit relevante ontwikkelingen 
verwacht dan het oprichten van een bio·energiecentrale. Daarom wordt, in het kader van 
dit MER, de huidige situatie gebruikt als de referentiesituatie voor de bijdrage van HYC aan 
de luchtkwaliteit in de dlrecte omgeving. 

7 Achtergrondconcentratie uit het GCN achtergrond bestand van het Nleuw Natlonaal Model. 
Beschlkbaar gesteld door het MIlieu en Natuur planbureau. 
• (RIVM, 2001) 
, http·/!www.mnp.nl/mncli-nl-0461 html d.d 28-10-2005 
10 24 uurgemiddelde dat 3 keer per iaar mag worden overschreden 
1\ Assessment of air quality for ArseniC, cadmium, mercury and nickel In the Netherlands, 1999 RIVM 
rapport 729999002 
" 99,9 percentlel van uurgemlddelden In mg/m' 
13 Onderzoek naar het voorkomen van dioxlnen In de Nederlandse atmosfeer. Deel V; samenvattlng. 
evaluatie en conclusies van een surveillance onderzoek 
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5.5 Geluid 

5.5.1 Hu1dille situatie 

De inrichting van HYC is gelegen op het geluidgezoneerde indust rieterrein Boekelermeer 
Noord in Alkmaar. In de vigerende vergunning van 29 november 2004 zijn de in 
Tabel 5-3 opgenomen grenswaarden voor geluid opgenomen. 

TabelS-3 Geluidsgrenswaarden vigerende vergunning van 29 november 2004 HVC 

11 

21 

" 

Beoordelingspunt 

Controlepunt 1 

Controlepunt 2 

Controlepunt 3 

Controlepunt 1 

Controlepunt 2 

Controlepunt 3 

LAr,LTll dagperiode') 

42 

54 

39 

lAm • .') dagperlode') 

42 

54 

41 

lAr,LT') 
avondperiode') 

39 

51 

36 

lAma>: ') 

avondperlode" 

41 

53 

41 

LAr,LT: Langtljdgemlddelde beoordelingsniveau In dB(A). 

LAmax; Maximaal geluidniveau in dB(A). 
dagperiode; 7;00 uur tot 19:00 uur 
avondperiode; 19;00 uur tot 23:00 uur 
nachtperlode; 23:00 uur tot 7;00 uur. 

Figuur 5·1 Ligging controlepunten vigerende vergunnlng HVC 
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In afwijklng van deze grenswaarden mag het maxlmale geluidsniveau ten gevolge van 
containerhandeling behorend tot de loswal op het controlepunt 2 niet hoger zijn dan 60 
dB(A) in alle vergunningsperioden. 

De grenswaarden uit de vergunning zijn gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door Peutz 
d.d. 27 mei 2004 (kenmerk FG-2889-16) waarbij voor de geluidemissie van de 4- lijn 
rekening gehouden is met een pragnose. Uit de rekenresultaten van dit onderzoek blijken 
de Luco en de schoorsteen van de vierde lijn maatgevend te zijn v~~r de geluid-emissie 
ervan. Voorts blijkt uit een garantieonderzoek naar de geluidemissie van de bovenstaande 
brannen, uitgevoerd door Promonitoring in december 2004 (kenmerk r05684e), dat deze 
bronnen voldoen aan de specificaties. Derhalve is de verwachting dat de huidige 
geluidemissie ten gevolge van de activiteiten en installaties van HVC Alkmaar fnclusief de 4-
If!n kan voldoen aan de grenswaarden uit de vigerende vergunning. 

5.5.2 Autonome ontwikkeUngen 

Er worden op dit moment geen andere voor geluid relevante ontwikkelingen verwacht dan 
het oprichten van een bio-energiecentrale. Daarom worden, in het kader van dit MER, de 
bovenstaande geaccumuleerde geluidsbelastingen op de vergunningpunten gebruikt als de 
referentiesituatie. 

5.6 Verkeer 

5.6.1 Huidige situatie 

De bedrijventerrefnen Boekelermeer-Noord en -Zuid 1 worden aan de noordzijde ontsloten 
vfa de rondweg ten oosten van Alkmaar, de N242 (de Ommering) en de Diamantweg. De 
N242 sluft ten zuiden van Alkmaar aan op het verkeersplein "Kooimeer" en daanmee op de 
A9. In 2004 bedroegen de verkeersintensiteiten op de A9 tussen de 50.000 en 75.000 
voertuigbewegingen per etmaal (rNO, 2002). In de huidige situatie ontstaan er in de 
spitsperioden capaciteitsproblemen op voornamelijk de A9 (nabij het verkeersplein 
'Kooimeer''') en de Ommering. Buiten de spitsperioden is er nog capaciteit op de genoemde 
wegen. Boekelenmeer-Noord wordt in zuidelijke richting ontsloten via de Boekelerdijk en 
vandaar via de Kanaalweg. 

5.6.1.1 Luchtkwaliteit 

Op basis van de verkeersintensiteiten zijn de emissies van het wegverkeer berekend en is 
bekeken op welke afstand van de wegas de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit 
worden overschreden. In een onderzoek van TNO (2002), uitgevoerd in opdracht van de 
provincie Noord-Holland, wordt vastgesteld dat er een overschrijding plaats vindt van de 
grenswaarde voor NOz binnen de eerste 30 meter vanaf de wegas. Echter, gezien de 
omvang van de A9 kan gesteld worden dat er buiten de fysieke weg geen overschrijding van 
de normen plaatsvindt. De door Tauw in het kader van het MER uitgevoerde 
controleberekeningen bevestigen deze bevindingen.14 De berekeningen geven aan dat bij de 
huidige verkeersintensiteit van 60.000 voertuigen er geen knelpunten zijn ten aanzien van 
het Besluit luchtkwaliteft. 

Op 19 juli 2005 is door de gemeentes Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk een eerste 
Rapport Luchtkwaliteit in het kader van het Besluit luchtkwaliteit uitgebracht. Het betreft 
de situatie zoals is vastgesteld voor het jaar 2004. Samenvattend wordt in dit rapport 
vastgesteld dat er langs de ringweg van Alkmaar op twee plaatsen sprake is geweest van 
een overschreiding van de grenswaardes: 

In de buurt van de rotonde aan het einde van de A9 wordt de grenswaarde voer 
het jaargemiddelde voor NOz overschreden; 

" Gebrulk is gemaakt van het screenlngsmodel CAR II, versle 4.0 (maart 2005) 
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Bfj diezelfde rotonde wordt ook de grenswaarde voor het aantal dagen dat het 24 
uursgemiddelde voor fijn stof hoger is dan 50 ~g/m3 overschreden; 
Langs het oostelijk trace van de ringweg wordt deze fijn stof grenswaarde ook 
overschreden, in de buurt van de uitvalweg in de richting van Hoorn. 

5.6.2 Autonome ontwtkkelingen 

Op basis van autonome ontwfkkeling, waaronder de verdere ontwikkelfng van 
Boekelermeer-Zuid fase 2 en 3, zal de mate van verkeersdrukte op de wegen random HVC 
verder toenemen . In 2010 bedragen de verkeersintensiteiten op de A9 tussen de 75.000 en 
100.000 voertuigbewegingen per etmaal (TNO, 2002). 

5.6.2.1 Luchtkwaliteit 

De toename in verkeersintensiteiten is van invloed op de emlSSles als gevolg van het 
wegverkeer. Naast deze toename staat de trend dat het wegverkeer de komende Jaren als 
gevolg van technische vernieuwing schoner zal worden . Het TNO onderzoek geeft aan dat er 
in 2010 een zone van 30 meter links en rechts van de as van de A9 wordt verwacht 
waarbinnen de NOz jaargemiddelde grenswaarde wordt overschreden . 
Controleberekeningen in het kader van dit MER uitgevoerd bevestigen deze uitkomst en 
geven aan dat er ook geen andere parameters zijn uit het Besluit luchtkwaliteit die 
aanleiding zouden geven tot een bredere zone. Gezien de ligging van de snelweg in haar 
omgeving behoort deze zone ruimtelijk gezien tot de weg en wordt dus verwacht dat er ook 
in de autonome ontwikkelingen op de A9 er geen overschrijdingen van de criteria uit het 
Besluit luchtkwaliteit plaats zullen vinden. 

5.7 Bodem en water 

5.7.1 Huidige situatie 

5.7.1.1 Bodemopbouw 

Op basis van recent op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken kan de opbouw ter 
plaatse globaal als voigt worden besc:hreven: 

tot op een diepte van ongeveer 2 meter is een zandige ophooglaag aangetroffen; 
onder de deklaag bevinden zich holocene afzettlngen van de westland formatie tot 
op een diepte van 10-35 meter; de deklaag bestaat ul t oude duin en strandzanden, 
afgewisseld met klei (en mogelijk veen); 
het zandige eerste watervoerend pakket wordt zonder scheidende laag gevolgd 
door het tweede watervoerend pakket tot een diepte van meer dan 100 meter 
onder het maaiveld. 

5.7.1.2 Water 

Afhankelijk van de exac:te plaats en het seizoen bevindt het grondwater ter plaatse zich op 
een diepte van 1,0 - 1,5 meter onder het maaiveld. 

De stromlngsrichting in het eerste watervoerend pakket is oostelijk, van het Noord-Hollands 
kanaal in de richting van de Schermer. 

Onttrekking van grondwater is niet aan de orde. WeI wordt er op jaarbasis ongeveer 
350.000 m3 kanaalwater ingenomen. Dit wordt onder meer gebruikt voor de rookgaswassers, 
het bevochtigen van de bodemassen en het blussen van de slakken. 

5.7.1.3 Afvalwater 

De HVC-installatie heeft een eigen gesloten bedrijfsrioolsysteem. Er werdt sanitair- en 
keukenwater via het gemeenteriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
Incidenteel wordt spoelwater afkomstig van het zandfilter na het kanaalwaterinnamepunt 
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en gedemineraliseerd ketelvoedingwater op het gemeenteriool geloosd. Hemelwater wordt 
via het regenwaterriooi naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater (omringende slot en ) 
afgevoerd. 

In 1996 en 1997 is het hemelwater onderzocht om te kijken of de bedrijfsacttviteiten 
invloed hebben op de kwaliteit van het afgevoerde hemelwater. Dit bleek in geen enkel 
opzicht het geval. 

De niet te lozen afvalwaterstromen betreffen: 
• spoelwater afkomstig uft de ontvangsthal; het overschot aan gebruikt spoelwater 

wordt naar de bunker of het vuilwaterbassin afgevoerd; 
slokkenpercolaat en schrobwater uit de procesruimte voor verbranding en 
rookgasreiniging worden naar het bedrijfsinterne slakkenwaterbekken gevoerd. 
Inddenteel kunnen grotere hoeveelheden afvalwater vrijkomen, bijvoorbeeld bij 
een natte reiniging van de ketels, bij het legen van de ontslakker en blj 
voorkomende storingen. Deze hoeveelheden kunnen afgevoerd worden naar het 
vuilwaterbassin; 
waswater afkomstig uit de natte wasser; dit water wordt, na behandeling in de 
afvalwaterbehandelingsinstallatie, in de sproeidroger verstoven in de 
rookgasstroom; 
spuiwoter van de ketels; deze hoeveelheid bedraagt totaal circa 15.000 m3/jaar en 
wordt teruggevoerd naar de ruwwaterkelder; 
afvalwater afkomstfg van de ketelwaterdemineralisatie; deze hoeveelheid bedraagt 
circa 1.500 m3/jaar en komt uit op het slakkenwaterbekken; 
beitswater, afkomstig van het incidentele beitsen van de ketel bij het in bedrijf 
nemen. Deze incidentele hoeveelheid wordt afgevoerd naar het vuilwaterbassin en 
naar daarvoor aangewezen bedrijven. 

5.7.1.4 Bodemkwaliteit 

In 2004 is vastgesteld dat de bodem ter plaatse niet dusdanig is verontreinigd dat nader 
onderzoek noodzakelijk is. Bodemsaneringen zijn derhalve ook niet aan de orde. 

5.7.1 .5 Bodembescherming 

In de huidige bedrijfsvoering worden een viertal activiteiten onderscheiden waar voor 
bodembeschermende maatregelen conform de Nederlandse Riehtlijn Bodembescherming 
zijn getroffen: 

opslag van stortgoed 
verlading van stortgoed 
gesloten proces of bewerking 
de riolering. 

Daarnaast zijn (diffuse) emissies naar de bodem mogelijk vanuit de volgende activiteiten: 
zwerfvuil 
intern transport 
depositie via luchtemissies vanuit de schoorsteen, 

Tegen de eerste twee bronnen zijn bedrijfsmatige maatnegelen genomen. Op de laatste 
bron Is al nader ingegaan in de paragraaf over luchtkwaliteit. 

5.7.2 Autonome ontwikkel1ngen 

Er is geen reden en aanleiding om aan te nemen dat de bedrijfsvoering dusdanig zal 
wijzigen dat dtt zalleiden tot (essentiele) veranderingen op het vlak van bodem en water. 
De referentiesituatie is daarom gelijk aan de huidige toestand op dit gebied. 
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5.8 Huidige verwerkin~ v~n biobrandst.offen 

5.S.1 Huidige situatie 

De biobrandstoffen die in het verzorgingsgebied van HVC vrijkomen worden momenteel 
ingezameld, gescheiden en bewerkt. Het merendeel van de biobrandstoffen betreft hout uit 
bouw- en sloopafval en hout uit grof huishoudelijk afval. Deze brandstof wordt op een 
aantal locaties ingezameld en verkleind tot houtsnippers. De houtsnippers worden 
vervolgens geexporteerd naar Duitsland, waar ze in bio-energiecentrales als brandstof 
dienen. Ook de overloop uit de compostering en de overmaat uit GFT-afval worden 
momenteel geexporteerd naar Duitse bio·energiecentrales . Vervoer vindt plaats over weg 
en water. 

5.S.2 Autonome ontwlkkelingen 

Zolang in Nederland sprake is van een capaciteitstekort v~~r de verbranding van afvalhout, 
zal de export gehandhaafd blijven. In Duitsland is recent het stortverbod voor brandbaar 
afval in werking getreden, waarmee de export vanuit Nederland vermoedeli jk zal 
stagneren . Export naar andere landen of uitbreiding van de verbrandingscapaciteit voor 
afvalhout blijft dan noodzakelijk. 

5.9 Externe veiligheid 

5.9.1 Huidige situatie 

In de huidige situatie worden de drempelwaardes gesteld in het Beslult Risieo Zware 
Ongevallen (BRZO'99) niet overschreden. Hlermee valt de voorgenomen activiteit ook 
buiten de andere inrichtingen waarvoor in het BEVI normen zijn gedefinieerd. De BEYI 
normen zijn dan ook niet van toepassing op de voorgenomen activiteit. Verder is in de 
bestaande Wm-vergunning van de verbrandingslijnen van HVC de opslag van NHJ 
opgenomen. Deze opslag valt binnen aile geld en de veiligheidsnonmen en vormt geen 
noemenswaardig risico voor de externe veiligheid. 

5.9.2 Autonome ontwikkelingen 

Medio 2005 zullen de drempelwaardes in het BRZO'99 worden aangescherpt. Vanaf dat 
moment zal een inrichting BRZO-plichting zijn als er meer dan 100 ton aquatoxische stoffen 
zoals ammonia (25%) opgeslagen kunnen worden (was 200 ton). 

Gezien het feit dat er op basis van de vigerende vergunning niet meer dan ongeveer 85 ton 
van deze stoffen kan worden opgeslagen zal er in de autonome ontwikkeling niets 
veranderen aangaande het wettelijk kader voor externe veiligheid. 

5.10 Gezon~hei~~aspecten 

5.10.1 Huidige sltuatie 

In het algemeen worden milieunormen mede met het oog op de gezondheid van 
omwonenden vastgesteld. Niettemin is het zinvol apart aandacht te besteden aan de 
gezondheidsaspecten van milieubelastingen. In Nederland blijken (RIVM, 2002) de volgende 
milieubelastingen van invloed op de volksgezondheid: 
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Niveaus van fijn stof en ozon geven aanleiding tot effecten zoals vroegtijdige 
sterfte en extra ziekenhuisopnamen; 
Geluid: hinder en slaapverstoring; 
UV-straling: huidkanker. 
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5.10.1.1 Fijn stof en ozon 

Ftjn stof en ozon zijn met name van be lang in verband met de zogenaamde zomer- en 
wintersmog. Zomersmog is een combinatie van hoge ozonconcentraties en relatief lage 
concentraties van fijn stof (PM10). Wintersmog wordt volgens de huidige inzichten 
voornamelijk veroorzaakt door fijn stof. Dit fljn stof bestaat uit primaire stofdeeltjes 
(bijvoorbeeld roet) die direct geemitteerd worden en uit stofdeeltjes die gevormd worden 
uit andere stoffen in de atmosfeer zoals SO" NOx en NH). Overigens treden de effecten, 
zoals nu aangenomen wordt, niet aIleen op tijdens hoge stofconcentraties, maar gedurende 
de hele dag. 

Geschat wordt dat de huidlge niveaus ozon en fi jn stof in Nederland leiden tot circa 1-3% 
vroegt1jdige sterfte en extra ziekenhuisopnamen door luchtwegenaandoeningen. Het 
levensduurverlies verschHt van geval tot geval en wordt geschat op enkele dagen tot 1 a 2 
jaar. Tabel 5-4 geeft een nadere specificatie. 

Tabel5·4 Geschatte gemiddelde jaartijkse omvang van de gezondheidsrisico's in de Nederlandse 
bevolking, geassocieerd met de jaargemlddelde concentratle tljn stof (41 ~g/m3) (RIVM, 2000) 

Gezondheidseffect Gemmlddeld Extra ~er jaar Betrouwbaar-
aantal per dag door 1n stof heidsinterval (95%) 

Ziekenhuisopname 
Luchtwegaandoenlngen 129 650 130-110 
Hart- en vaataandoeningen 261 950 250-1700 

Vroegtljdige steefte 

Totaal : 333 1000 200-1900 
W.v. Luchtwegaandoeningen 16 150 0-350 
w. v. Hart- en vaataandoenlngen 142 350 0-900 

In 
Tabel 5·1 is de uitstoot van fijn stof door de vier afvalverbrandingslijnen van HVC 
opgenomen. Op basis van deze uitstoot zijn gevolgen voor de volksgezondheid niet te 
verwachten . 

5.10.2 Autonome ontwikkelingen 

Er worden op dit moment geen andere voor gezondheid relevante ontwikkelingen verwacht 
dan het oprichten van een b1o·energiecentrale. Daarom wordt, in het kader van dit MER, de 
huidige situatie gebruikt als de referentiesituatie. 

5. 11 Ecologie 

5.11 .1 Huidige situatie 

De locatie v~~r de bio.energiecentrale is gelegen op de bestaande locatie van HVC. De in 
de nabijheid van deze locatie gelegen beschermde natuurgebieden zijn weergegeven in 
Figuur 5·2 . Het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied bevindt zich op ruim 1,5 
kilometer ten westen van de planlocatie. De lokale natuurwaarden zijn beperkt vanwege de 
ligging op het bedrijventerrein en de nabijgelegen infrastructuur. Daarom wordt niet verder 
ingegaan op te beschermen soorten. 
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Figuur 5·2 Beschermde natuurgebieden in de omgeving van HVC 

5.1 1.2 Autonome ontwikkelingen 

Er worden op dit moment geen andere voor ecolog1e relevante ontwikkelingen verwacht 
dan het oprichten van een bio·energiecentrale. Daarom wordt. in het kader van dit MER, de 
huidige situatie gebruikt als de referentiesituatie. 

5. 1 2 Reststoffen 

5.12.1 Hutdige situatie 

Bij de huidige bedrijfsvoering van de vier afvalverbrandingslijnen zijn in totalfteit circa 
150.000 ton reststoffen gemoeid. Deze worden in paragraaf 5. 12.1.1 tot en met 5.1 2.1.4 
omschreven . 

5.12.1.1 Slakken en AVI-bodemas 

Het ijzerhoudende schroot wordt bij de slakkenbehandeling op een aantal plaatsen uit de 
slak verwijderd met behulp van magnet1sche afscheiders. Afhankelijk van de plaats waar 
het schroot wordt afgescheiden resteren grof en fijn schroot. Het schroot wordt zander 
verdere nabewerk1ng verkocht ten behoeve van hergebruik in de metaalindustrie. Non·ferro 
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wordt door middel van wervelstroomafscheiders uit de bodemas afgescheiden. Het non
ferro-schroot wordt eveneens als schroot In de metaalindustrie afgezet. 

De ruwe slak wordt opgewerkt tot AVI-bodemas, opgeslagen en (gecertificeerd) afgezet als 
fundatlematerlaal voor civiele toepassingen. 

5.12.1 .2 Vliegas 

De vliegas vormt een fijn stof-/poedervormlg materlaal dat wordt hergebruikt als vulstof in 
de wegenbouw en als fundatiemateriaal voor mijnschachten in Duitsland. 

5.12.1.3 Filterkoek 

Dit betreft rookgasreinigingsresiduen uit de ABI en worden, afhankelijk van de 
eigensc:happen, afgevoerd naar de C2- of C3-deponie. 

5.12.1.4 Afgewerkt actief kool 

Het beladen actlef kool (AK) wordt teruggevoerd naar de oven en vervolgens met de 
secundaire verbrandingslucht in de vuurhaard ge·injecteerd. Door de hoge 
verbrandingstemperatuur (850 • C) In de oven worden de geadsorbeerde dioxines en furanen 
volledig verbrand. 

5.12.2 Autonome ontwikkelingen 

Verwacht wordt dat, als de bij lOndere categorie AVI-bodemas In het Bouwstoffenbesluit per 
1 januarl 2006 definitief komt te vervallen, niet (anger aile reststromen van HVC 
herbrulkbaar blijven als secundaire bouwstof jndlen geen aanvullende bel1andeUng 
plaatsvlndt. Op dlt moment wordt In de totale branche onderzoek gedaan naar de 
mogelijke aanvullende behandelingen die bUJvend hergebnuik mogeliJk maken. Blj HVC 
richt dlt onderzoek zic:h met name op het verminderen van de ultloogeigenschappen door 
de aSSen versneld te verouderen. Hiertoe Is een proef met C~-Injectle opgezet. 

5.13 Geur 

De aard van de biJ HVC aangevoerde afvalstoffen zijn in principe een bron van geur. Echter, 
aile handling van deze geurbronnen binnen plaats vindt in ruimtes die op onderdruk worden 
gehouden. Omdat de afgezogen lucht door de vuurhaard wordt geleid is de geurproductie 
zeer beperkt. Door de hoge schoorsteen is deze niet waarneembaar. 
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6. Milieugevolgen van de voorgenomen activiteit, het 
nulalternatief en de uitvoeringsvarianten 

6_1 Inleidlng 

In dit hoofdstuk wordt voor de verschillende milieuaspecten die in hoofdstuk 5 aan de orde 
zijn geweest beschreven welke effecten worden verwacht als gevolg van de bio
energlecentrale, ten opzichte van het nulalternatief. Daarnaast worden de Impac:ts van de 
besproken uitvoeringsvarianten uit paragraaf 4.4.3 behandeld. 

6_2 Rulmtelljk impact 

De realisatie van de bio-energiecentrale vindt zowel in de voorgenomen activiteit als in aile 
uitvoeringsvarianten plaats in het daarvoor beschikbaar te maken dee I van het terrein van 
HVC. Zoals geconcludeerd in hoofdstuk 3.4.11 past deze uitbreidlng in het vigerende 
bestemmingplan 'Bedrijventerrein Boekelermeer'. De ruimtelijke impact als gevolg van de 
bio'energiecentrale zal door de aanwezigheid van de bestaande afvalverbrandingsinstallatie 
en overige hoge bebouwing in de omgevlng gering zijn. 

Het bouwkundig-architectonisch concept van de bestaande bebouwing zal worden 
gecontinueerd. Dit betekent dat de nuimtelijke impact van de extra gebouwen die nodig 
zijn voor de bio-energiecentrale gering zal blljven doordat er een integraal visueel beeld 
zal ontstaan. Omdat aile installaties blnnen worden opgesteld zal er bij deze uitbreiding 
ook geen sprake zijn van een (grootschalig) industrieel uiterlijk. Door de schoorsteen op 
gelijke hoogte en naast, dan wei in de buurt van, de bestaande set van vier schoorstenen te 
bouwen, voegt deze vijfde schoorsteen geen extra visuele belasting toe aan de uiteindelijke 
uitstraling van de inrichting. 

Er bestaan geen essentiele verschillen in de ruimtelijk en visuele impact tussen de 
uitvoeringsvarianten. Een uitzondering hierop is de nevelvormige pluim die het gebruik van 
een hybride koeling (in plaats van de luchtgekoelde condensor in de voorgenomen 
activlteit) onder bepaalde weersomstandigheden met zich mee kan brengen. 

6.3 Energie en broeikasgassen 

6.3.1 Voorgenomen activlteit 

In de voorgenomen activiteit heeft de bio-energiecentrale een nominaal elektrisch 
vermogen van 24 MW. Een deel van de elektriciteit is nodig voor het eigen proces. Het 
elektrisch vermogen, bestemd voor eigengebruik, bedraagt gemiddeld ongeveer 2 MW en 
wordt met name bepaald door de ventilatoren v~~r de toevoer van verbrandingslucht, de 
zUigtrekventilator en de luchtgekoelde condensor. 

Het netto elektrisc:h vermogen van de bio'energiecentrale bedraagt daarmee ongeveer 22 
MW. Bij een operationele bedrijfstijd van 8250 uur, wordt er ±180.000 MWh duurzame 
elektriciteit. Uitgaande van een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3300 kWh per 
huishouden per jaar, kan de bio-energlecentrale aan ongeveer 55.000 huishoudens 
duurzame elektriciteit leveren (CBS, 2005). 

Door het gebruik van biobrandstoffen voor de opwekking van duurzame elektriciteit wordt 
het gebruik van fosslele brandstoffen vermeden. Uitgaande van het "Protocol Monitoring 
Duurzame Energie" wordt met het voornemen jaarlijks 1,5 PJ primaire fossiele energie 
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vermeden (SenterNovem, 2005). De hoeveelheid CO, die daarmee nominaal vermeden 
wordt bedraagt 110.000 ton/jaar. 

Naast deze reductie van CO, emissies, vinden er vanuit de schoorsteen van de biomassa 
installatie ook emissies van het broeikasgas N,O plaats. Uit recent onderzoek is gebleken 
dat deze N,O emissies afhangen van de verbrandingstemperatl)ur in de ketel, waarbij een 
hogere temperatl.lur leidt tot een reductie van de emissies. Verder blijken ze toe te nemen 
bij de toepassing van een SNCR als NO. reductie systeem. Dit laatste effect wordt versterkt 
indlen ureum in plaats van NHJ wordt gebruikt als reactant. Mede om deze reden heeft HVC 
echter besloten om de SNCR, ondanks een slibeffect, te bedrijven met behulp van NH,. 

Er zijn gegevens bekend van vergelijkbare CFB installaties in Zweden (met een 
vergelijkbare keteltemperatuur en een SNCR die gebruikt maakt van NHl), waar tevens 
meetbare N,O emissies optreden. Oeze worden, na omrekening naar de situatie bij HVC, 
geschat op 2.5 mg/Nm'. Met het rookgasvolume van de onderhavige installatie zou dit 
neerkomen op een jaarlijkse N,O emissie van ongeveer 2,2 ton. Met een GWP (Global 
Warming Potential) van 310, leidt dlt tot een j aarlijkse emissie van bijna 700 ton CO,-eq. 
Oit is ongeveer 0,6% van de totaal vermeden hoeveelheid CO,. De "dempende" werking die 
hiervan uit gaat op de CO,-eq. emissiereductie is dus slechts zeer beperkt. 

In de referentiesituatie werd reeds een hoeveelheid CO, vermeden. De Duitse bio
energiecentrales waaraan in de referentiesituatie brandstof wordt geleverd, zullen in 
bedrijf blijven en zullen overschakelen op andere biobrandstoffen, waardoor ook daar CO, 
gereduceerd blijft worden. Door het realiseren van de voorgenomen actlviteit komt 
additionele productiecapaclteit beschikbaar voor de omzetting van biobrandstoffen in 
duurzame elektriciteit en wordt In vergelijking met de referentiesituatle additloneel CO, 
gereduceerd. Bovendlen zullen door het voornemen de afstanden van de 
biobrandstoftransporten fors afnemen, waarmee eveneens een reductie van CO, is 
gemoeid. Bovendien wordt er aan de mlnimumstandaard van het LAP voor brandbaar afval 
voldaan en zullen stortontheffingen gereduceerd worden. 

6_3.2 Uitvoeringsvariant met natte rookgasreiniglng 

Blj een natte rookgasreiniging als uitvoeringsvarlant voor de semi'natte rookgasreiniging 
neemt het eigen elektrisch verbruik toe met 0,4 MW door het extra energiegebruik van 
pompen en een grotere zuigtrekventilator door een toegenomen drukval. Door het gestegen 
eigen elektriciteitsverbruik neemt de productie van duurzame elektriciteit af met 3.300 
MWh/jaar en neemt de COremissiereductie af met 2.000 ton per jaar. 

6_3.3 Uitvoeringsvariant met SCR 

Als voor de reductie van NO. SCR als uitvoeringsvariant In plaats van SNCR zou worden 
genomen, neemt het elgen elektrisch verbruik toe met 0,3 MW. De voornaamste oorzaak 
hiervan is de noodzaak van een grotere zUigtrekventiiator vanwege een toegenomen 
drukval. Door het gestegen elgen elektriciteitsverbruik neemt. in de voorgenomen 
activiteit , de productie van duurzame elektriciteit af met 2.500 MWh/jaar en de CO,
emissiereductie neemt af met 1.500 ton/jaar. Bij SCR in combinatie met een natte 
rookgasreiniging neemt de productie van duurzame elektrlciteit af met 5.800 MWh/ jaar en 
de CO,-emissiereductie af met 3.500 ton/jaar. Dit is een afname van ongeveer 3%. 

6.3.4 Uitvoeringsvariant met energie-optimalisatie 

Toepassen van herverhitting en additionele voedingswatervoorwarming als 
ultvoeringsvariant voor de optimalisatie van het energierendement heeft als gevolg dat het 
elektrisch vermogen toeneemt met 1,5 MW. Daardoor wordt jaarlijks 12.500 MWh duurzame 
elektrlciteit extra opgewekt en wordt 7.500 ton CO, extra vermeden. 
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6,3.5 Uitvoeringsvariant met hybride koeling 

Toepassing van hybrlde koeling als uitvoeringsalternatief verhoogt het elektrisch vermogen 
met 0,5 MW. In vergelijking met de voorgenomen activiteit resulteert dit in een toename 
van de duurzaam opgewekte elektriciteit met 4.000 MWh/jaar en een stijging van de COr 
emissiereductie met 2.500 ton/jaar. 

Eventueel kan met hybrlde koeling volstaan worden met minder of kleinere ventilatoren. 
Het gunstige effect daarvan wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het energieverbruik 
van pompen voor de inname en lozing van koelwater. Vooralsnog wordt verondersteld dat 
deze twee effecten elkaar opheffen. 

6.4 Luchtkwaliteit en -emissies 

De brandstofleveranciers, die de biobrandstoffen zullen leveren voor de voorgenomen 
activiteit, hebben hun brandstoffen enkele jaren aan enkele Duitse bio-energiecentrales 
geleverd. Deze uiterst mod erne centrales zijn qua verbrandingstechnologie en 
rookgasreiniging vrijwel identiek aan de voorgenomen activiteit, en kunnen voor bio
energiecentrales als stand der techniek beschouwd worden. Omdat de brandstoffen 
eveneens identiek zijn, is een vergelijking te maken met de werkelijke emissiewaarden van 
deze installaties. Met behulp van deze ervaringen zijn, op basis van de brandstofpakketten 
zoals omschreven in paragraaf 4.3.2, berekeningen gemaakt van de te verwachten emissie 
bij de voorgenomen activiteit en bij de uitvoeringsvarianten. 
De resultaten hiervan worden steeds vergeleken met de in paragraaf 0 beschreven 
emissienormen. 

6.4.1 Schoorsteenemissies 

6.4.1 .1 Schoorsteenemissies bij de voorgenomen activiteit 

Tabel 6·1 geeft de verwachte emissles van de voorgenomen activiteit (seml-natte 
rookgasreiniging) bij het gemiddelde en worst case brandstof pakket. Tevens worden in 
deze tabel de daggemiddelde waarden van het BVA en de j aargemiddelde zelf opgelegde 
normen van HVC weergegeven. 
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Tabel6·' Emiss\e·waarden die van toep.ssing ziin op de voorgenomen actlviteit met gebrulk van semi·natte 
rookgasrelnl~lng. " 

BVA 16 Maxlmale jaar- Verwachte emlssies i 
gemlddelde Gemlddeld Worst-case 

emlssienorm brandstof pakket brandstof pakket HVC' - --
Jaar-gemlddelde Jaargemlddelde 

Stof mg/m,' 5 2 <2 < 2 

HCI mg/m,' 10 3 < 5 <5 

HF mg/m,' 1 0,2 0 ,2 0,2 

SO, mg/m,' SO 15 12 20 

NO, mg/m,' 70 70 70 70 

Hg mg/m,' 0,05 0,007 0,01 0,02 

Cd & T1 mg/m,' 0,05 0,01 0,01 0,01 

l: zware metalen mg/m,' a,s 0,05 0,1 0,1 

CO mg/m,' so 20 20 20 

C,H, mg/m,' 10 1 1 1 

PCDD/PCDF.,s TEQ ng/m,' 0,1 0,02 0,02 0,02 

NH, mg/m,' - 5 20 20 
-

• Indien HVC door bijzondere bedrijfsomstandlg heden deze emissles overschrljdt, tal deze haar slechts 
dan nlet worden toegerekend, wanneer HVC, naar het oordeel van het bevoegd gezag, voldoende 
aannemelljk kan maken dat het beheer en het onderhoud van de Installatiedelen die voor het 
optreden van emlssles relevant zijn, plaatsvinden op een adequaat niveau en voldoen aan de elsen 
van good housekeeping . 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat met de voorgenomen activiteit met beide 
brandstofpakketten aan het BVA wordt voldaan, Voor de meeste emissie categorieen ligt de 
verwachte waarde zelfs ruim onder de BVA waarde. Met betrekking tot de jaargemiddelde 
emissienorm wordt votdaan wat !>etreft stof, HF, NO •• Cd fI: n, CO, CxHy, en dioxinen en 
furanen. Nie t votdaan wordt aan de door HVC zetf opgetegde Jaa rgemiddelde emissienorm 
van Hg, sam zware metaten en NH l • Met betrekking tot Hg en som zware metalen zou het 
!>ehalen van de jaargemiddelde emissienorm mogelijk gemaakt kunnen worden middels het 
toepassen van een zwaardere dosis aan absorbens en/of het stellen van strengere Eisen wat 
betreft de concentratie aan deze componenten bij de inkomende biomassa. De door HVC 
zelf opgelegde NH3 jaargemiddelde emissienorm lijkt met behoud van de SNCR en semi
natte rookgasreiniging niet haatbaar. Met betrekking tot SOx voldoet het gemiddelde 
brandstofpakket wei aan de jaargemiddelde emissienorm, terwijl het worst case pakket 
hier niet aan voldoet, wegens het hagere zwavelgehalte van RWZI slib. Dit zou kunnen 
worden aangepakt middels het stellen van zwaardere eisen aan het zwavelgehalte van de 
inkomende brandstof. De installa tie voldoet hoogt waarschijnlijk oak aan de 
jaargemiddelde HCl emlsslenarm. haewel daar op basis van de berekeningen nag geen 
absolute zekerheid over verkregen kan worden. 
Door het nemen van bavengenoemde maatregelen wardt verwacht dat met een semi-natte 
rookgasreiniger aan door HVC zelf opgelegde jaargemiddelde emissienorm kan worden 
voldaan, met uitzondering van NH3. 

6.4.1.2 Schoorsteenemissies bij de uitvoeringsvariant met natte roakgasreiniging 

Tabel 6-2 geeft de verwachte emissies van de uitvoeringsvariant met de natte 
rookgasreintging bij het gemiddelde en worst-case brandstof pakket. Tevens worden in deze 
tabel de daggemiddelde waarden van het BVA en de zelf opgelegde jaargemiddelde 
emissienorm van HVC weergegeven. 

15 Eenheden, Indlen niet anders vermeld in mg/Nm' droog, 11% 0, 
" Gemeten volgens BVA meetvoorschriften 
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Uit Tabel 6-2 va It af te lezen dat wederom voor aIle emisstecategorieen het BVA (meestal 
ruimschoots) wordt gehaald. De verwachte emissies op basis van de berekeningen voldoen 
ook in aile gevaUen aan de door HVC zelf opgelegde jaargemiddelde emissienorm. 

Tabe16·2 Emlssie ·waarden dfe van toepassing zljn op de uitvoeringsvariant met natte rookgasreiniging .17 

BVA" Maximale Verwachte emlssies 
iaargemiddelde 

Gemiddeld Worst case emissle norm 
HVC ' brandstof brandstof pakket 

pakket 
Jaar-gemiddelde Jaa rgemlddelde 

I 
IStof mg/m,' 5 < 2 b < 2 b 

, 
HCI mg/m,' 10 3 < 3 < 3 I , 

IHF 
mg/m.' 1 0,2 < 0,2 < 0,2 

SO, mg/m,' SO 15 < 5 15 

NO, mg/m,' 70 70 70 70 

Hg mg/m,' 0,05 0,007 0,007 0,007 ' 

Cd & TI mgj m oJ 0,05 0,01 <0,01 <0, 01 

l: zware metalen mg/m,' D,S 0,05 <0 ,05 < 0,05 

CO mg/m,' 50 20 20 20 

C.l(H y mg/m,' 10 

PCDD/ PCDF als TEQ ng/m.' 0,1 0,02 0,02 0,02 

NH, mg/m,~ 5 5 5 J 
rndlen HVC door blj~ondere bedriJfsomstandlgheden de;:e e<nissfes" overschrljdt , zal deze -~aar sI&hts 

dan nlet worden toegerekend, wanneer HVC, naar het oordeel van het bevoegd gezag, voldoende 
aannemelijk kan maken dat het beheer en het onderhoud van de installatiedelen die voor het 
optreden van emissles relevant ;:ijn, plaatsvlnden op een adequaat niveau en voldoen aan de eisen 
van good hou.sekeeplng. 
b Stofemlssles an sieM zljn lager bij natte rookgasrelnisfng In vergelijking tot semi·natte 
rookgas~einfgfn!l ' £ohter, door het wasproces ontstaan zouten, welke als aerosolen en druppeltjes 
worden ultgestoten . Deze worden vervolgens als stol gemelen. 
< Met een hogere dosering van abo en adsorbentia wordt geanticipeerd op het worst·case 
brandslofpakket. 

Een voorname reduetie die heeft plaatsgevonden ten opzichte van de semi-natte 
roakgasreiniging is de NH3-slip. Tevens kan de kwikemissie sterk gereduceerd worden. De 
zelfapgelegde normen voor het worst ·case brandstofpakket kunnen hier aileen gehaald 
worden met een hogere dosering. Van de abo en adsorbentia, Natte rookgasreiniging heeft 
geen invloed op de NOx·emissie. Met natte rookgasreiniging wordt verwacht dat het gehalte 
zware metalen in het rookgas verder verlaagd wordt . 

6.4.1.3 Schoorsteen emissies bij de uitvoeringsvariant met SCR 

Op grond van de gangbare technologische inzichten is het duidelijk dat met het installeren 
van SCR, in plaats van de SNCR die voorzien Is in de voorgenomen activiteit , de NO, 
emisstes in beperkte mate zullen verlagen . Een SCR zal met name een posi tief effect 
hebben op de ammoniakslip. Een SCR Is daarentegen niet gericht op het verwijderell van 
vaste, stofgebonden componenten uit de rookgassen, De verwachtlng is dat de NO. emissie 
kan afnemen van 70 naar 60 mg/Nml . Oak de NHl·slfp IOU, In combinatie met de semi·natte 
rookgasreiniging, kunnen afnemen tot het niveau van 5 mglNmJ

• 

6.4.1.4 Uitvoeringsvariant met energie·optimalisatie 

Er is geen reden om aan te nemen dat het optimaliseren van de energierendementen effect 
heeft op de emissies naar de lucht. 

17 eenheden, indien nlet anders vermeld in mg/Nm' droog, 11% 0, 
IS Gemeten volgens BVA meetvoorschriften 
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6.4.1.5 Uitvoerfngsvariant met hybride koeling 

Er is geen reden om aan te nemen dat een andere toe passing van koeling significante 
effecten heeft op de emissies naar de lucht. 

6.4.2 Effect op immissle 

6.4.2.1 Puntbronnen 

Uit de voorgaande twee paragrafen kan worden afgeleid dat de rookgassen die vanuit het 
worst·case brandstofpakket in de semi·natte wasser worden behandeld de hoogste 
schoorsteenconcentraties veroorzaken. In eerste instantie vormen deze waardes de worst· 
case voor de verspreidingsberekening. In de onderstaande tabel worden de resultaten van 
de verspreldingsberekeningen getoond uitgaande van de bij de voorgenomen activiteit 
behorende emissies. De berekeningen zijn uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model 
(PluimPlus 3.4). 

TabeI6·) Immissleconcentratie (samenvattlng van de rekenresultaten) op de locatie van de pleklmmisie. 

Component Immlssle 

I 
Achtergrond h situatie op maaiveld I 

(~g/m') (~g/m') (~g/m') 1 
2005 2010 2005 2010 

C,Hy 0,003 Onbekend I Fijnstof 0,006 30 29 " 30 29 

SO, 0,05 2,9 2,9 23 2,9 2,9 I NO, 0,1 21 21 " 21 21 

HCI 0,01 Onbekend Niet vast te stellen 

HF 0,0005 0,02.0,4 zo 0,02-0,4 

Hg 0,00005 0,002-0,003 21 0,002-0,003 

Cd+n 0,00003 0,0003 " 0,0003 

Zware metalen 0,0003 Onbekend Niet vast te stellen 

PCDD/PCDF als TEQ 0,00000000006 :5 0,00000008 " :5 0,00000008 

NH, 0,05 5,9 26 5,9 

CO 0,06 356 356 Z3 356 356 

Gezien het resultaat van de verspreidlngsberekeningen voor de worst-case emlSSles is 
afgezlen van het hier aanhalen van de overige rekenresultaten voor de overige 
brandstofpakketten en de overige varianten. De conclusies zijn in alle gevallen geliJk: op 
het maaiveld is er geen verschil in effect vast te stellen voor elk van de varianten. Derhalve 
geven concentratiecontouren geen additionele informatie. 

6.4.2.2 Diffuse bronnen 

In paragraaf 6.6 wordt in meer detail ingegaan op de relatie tussen luchtkwaliteit en de 
verkeersaantrekkende werking van de bio-energiecentrale. 

" Achtergrondconcentratle uit het GCN achtergrond bestand van het Nieuw Nationaal Model. 
Beschikbaar gesteld door het Milieu en Natuur planbureau. 
zo Achtergrondconcentratle HF (jaaroverzlcht luchtkwallteit 2001, RIVM Bilthoven) 
21 Achtergrandconcentratie kwlk volgens RIVM 1999 (bran: Assessment van de luchtkwalltelt voor 
arseen, cadmium, kwlk en nlkkel) 
" http://wwwmnp.nllmnc/l-nl-0486.htmld.d 28-10-2005 
Z3 Onderzoek naar het voorkomen van dloxlnen in de Nederlandse atmosfeer. Deel V: samenvattlng, 
evaluatle en conclusies van een surveillance onderzoek. RIVM Rapport 770501019 
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In principe zou er ook een effect op de (fijn) stof concentratles in de directe omgeving 
kunnen worden beschreven vanuit de overige puntbronnen. am een dergelijk effect goed 
inzlchtelijk te kunnen maken zouden gangbare kentallen bekend moeten zijn van de 
volgende cumulatieve variabelen: 

bronsterkte voor totaal stof 
aandeel fij n stof 
mate van verspreiding in drie dimensionale zin 
impact van te nemen maatregel 

In een eerdere studie is, los van dit MER, vastgesteld dat op basis van literatuur gegevens 
geen eenduidige vracht van dergelijke bronnen kan worden bepaald. In het bedoelde 
voorbeeld was de worst case 60 keer hoger dan de best case, geheel afhankelijk van de 
gekozen combinatie aan kentallen uit de lfteratuur. Op grond van een dergelijk 
onbetrouwbare input is er in het kader van dft MER v~~r gekozen om voor wat betreft de te 
nemen stofbeperkende maatregelen voor diffuse bronnen aan te sluiten bij hetgeen 
hierover in het BAT referentie document voor op· en overslag wordt aangehaald. 

6.4.2.3 Volksgezondheid 

Paragraaf 6.10 gaat dieper in over maximaal toelaatbare risico's voor de volksgezondheid. 

Bovenstaande Tabel 6-3 geeft aan dat de rekenkundige bljdrage aan de luchtkwaliteit als 
gevolg van de bio-energiecentrale geen gevolg heeft voor de kwalitelt van de lucht op het 
maaiveld. De reden hiervoor is met name de hoogte van de schoorsteen. Deze zorgt er 
namelijk voor dat de rookpluim wordt verdund nadat de rookgassen de schoorsteen 
verlaten. 

6.4.3 Toetsing aan besluit luchtkwaliteit 

In de referentiesituatle zijn er in ieder geval zones langs belangrijke verkeersaders waar de 
milieukwaliteitseisen uit het Besluit luchtkwaliteit worden benaderd en op twee plaatsen 
langs de ring van Alkmaar worden overschreden. Vastgesteld is dat dit betrekking heeft op 
fijnstof en N02• In de onderstaande alinea's wordt ingegaan op de signiflcantie, 
meetbaarheid en dus de validiteit van de berekende bijdrage aan de luchtkwaliteit. 
Opgemerkt wordt dat de In het luchtrapport gerapporteerde immissiebijdragen aileen 
geld en op de plaats van de plekimmissie. Het luchtrapport Is opgenomen in de bijlagen van 
de Wm-aanvraag. Deze bevindt zich voor de meeste parameters op ongeveer 900 meter ten 
noordoosten van de schoorsteen. De nevenstaande figuur geeft de locatie aan met een 
groene stip (in de Polder). Buiten deze plek zijn de bijdrages lager dan de waarden zoals 
vermeld in Tabel 6-3. 
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Flguur 6-1 Geografische locatle waar piekemlssl. optreedt (groene stlp) 

6.4.3 .1 Fijnstof 

Toetsing van de Pluim Plus rekenresultaten aan het Besluit luchtkwaliteit heeft als resultaat 
dat er rekenkundig geen relatie is vastgesteld tussen het In gebrulk zljn van de bestaande 
vier lijnen, noch de nleuw op te riehten bio-energiecentrale en de grenswaarde voor fljn 
stof (i.e. 50 Ilg/m), 24-uursgemiddelde). In aUe doorgerekende gevallen, oOk de situatie 
waarblj aUe HVC-emissies op nul zijn gesteld, Is berekend dat tijdens 30 dagen per jaar de 
24-uursgemiddelde grenswaarde van 50 Ilg/ml zal worden overschreden24. Oaarmee kan op 
de In figuur 6.1 aangegeven locatle in aile gevaUen worden voldaan aan het Besluit 
luchtkwaliteit (maximaal toegestane overschrijdingen is 35 keer). 

Opgemerkt wordt verder dat vanwege het verkeer over de oostelijke ringweg van Alkmaar 
wei een overschrijding plaats vindt van de grenswaarde uit het Besluit luchtkwaliteit. 
Echter het in bedrijf zijn van HYC, met of zander bio-energiecentrale, heeft rekenkundig 
geen effect op de situatie langs de ringweg. 

Daamaast is de berekende jaargemiddelde bijdrage van de bio-energiecentrale, te Weten 
0,006 ~g/m3o niet meetbaar_ De onzekerheid in de meetwaarden voor fijnstof van de 
apparatuur van het landelijk Meetnet Lucht van het RlVM is namelijk 10% voor de 
jaargemidde!den_ Oil bet.ekent dat rand de 40 1l.8/m1o iedere berekende bijdrage van 
(afgerond) <4 !Jg1m1o te laag Is om significant te zijn ten opzfchte van de gemeten 
achtergrondwaardes_ V~~r fijnstof Is In dit kader dus geen knelpunt aangetoond dat 
sarnenhangt met het oprlchten van de bio·energiecentrale. 

6.4.3.Z NOz 

De grenswaarde voor N02 (200 IJg/mJ
, uursgemiddelde) uit het Besluit luchtkwaliteit wordt 

op de in Figuur 6-1 aangewezen plek, noch langs de Oostelijke ringweg van Alkmaar, 
overschreden ten gevolge van de extra emissie die voortkomt uit de voorgenomen 
activlteit. 

24 HlerbiJ 15 gebruik gemaakt van de meteo-gegevens van 1999-2003. 
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6.4.3.3 Overige toetsingscriteria uit het Besiuit luchtkwaliteit 

De referentiesituatie voor de overige criteria uit het Besluit luchtkwaliteit is dusdanig dat, 
op grond van de uitgevoerde verspreidingberekeningen, er ten gevolge van de bio
energiecentrale geen knelpunten kunnen gaan ontstaan. 

6.5 Geluid 

In deze paragraaf worden de rekenresultaten weergegeven van het akoestisch effect 
onderzoek zoals dat met behulp van Geonoise is gedaan. In het kader van de 
vergunningaanvraag zal een gedetailleerd akoestisch prognoseonderzoek worden opgesteld . 
Dit geluidsrapport zal aan de bijlagen van de Wm-aanvraag worden toegevoegd. 

6.5_1 Voorgenomen activiteit 

In de onderstaande tabel is het effect ten opzichte van de referentiesituatie weergegeven. 
De bijdrage van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen is inzichtelijk gemaakt op de 
verschillende controlepunten . In Figuur 5-1 is de ligging van de gebruikte controlepunten 
weergegeven. 
De resultaten van de geluidsberekeningen zijn weergegeven in Tabel 6-4. 

Tabel6·4 Invloed van de voorgenomen activiteit op de emissies van gelu1d 

sil uatle/Varlant 

I 
AI een de voorgenomen 
activltelt 

LiJn 1-4 incluslef de 
l vcorgenomen activlteit 

l Tc ename gevelbelasting 
t.\j.v. de extra actlviteiten 

~ngtIJdg:mlddelde ~eoord;"ngniveau (dB(A)) 

~Iep~t 1 (punt 47) ~~nt~ol~punt 2 (punt 36) 

dag avond nacht 1 dog avond nacht 

36,0 35,6 35,7 47,3 46,S 46_6 

43,3 40,7 39,4 55,2 S2,O 49,6 

1,0 1,7 2,5 1,2 1,9 3,3 

controlepunt 3 (punt 53) 

dag avond nacht 

29,8 25,4 26,6 

39,7 36,6 34,6 

0,7 0,5 0,9 

Bepalend voor de effecten is de hoorbare bijdrage \fan 3,3 dB(A) op controlepunt Z 
gedurende de nacht. De overige effecten zijn voor het: menselijk oor niet of nauwelijks 
waarneembaar. 
De geselecteerde gevels, waarvoor de geluidsimmissies zijn berekend, staan weergegeven 
in Figuur 5-1. Gekozen Is voor deze wijze van rapporteren omdat dit aansluit bij de 
gangbare werkwijze bij het opstellen van een Wm-vergunning. 

6_5.2 Ultvoeringsvariant met ge!uidsreducerende voorzieningen 

Op basis van de rekenuitkomsten is vastgesteld dat met name de afstraling van de nieuw op 
te richten gebouwen en de luchtcondensor bepalend zijn voor de akoestlsche effecten . 

Voor het terugbrengeo van de bijdrage uit de nieuwe gebouwen wordt uitgegaan van een 
minima Ie geluidsreductie in dB per octaafband van de geveldelen (en daken) van aUe 
gebouwen. De onderstaande tabel geeft aan van welke reductie er voor de verschillende 
octaafbanden is uitgegaan. 

Tabel6·5 Reductleverdellng over de octaafbanden 

Hz kHz 

Octaafband 31.5 63 125 250 500 2 4 B 

Reductie (dB) 6 15 16 26 35 40 42 45 50 
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Oit komt (a Is voorbeeld) overeen met een sandw1chpaneel met de volgende opbouw: 
• aan de binnenzijde geprofileerd aluminium (0,7 mm) 
• binnenfn een met mineraalwol (40 kg/m3

) gevulde spouw van 90 mm 
• aan de buitenzijde afgewerkt met staal (1 mm) 

Als extra maatregel is eveneens rekening gehouden met de inzet van zeer stille ventilatoren 
in de luchtcondensor met een bronvermogen van maximaal 97 dB(A). 

In de onderstaande tabel is het effect ten opzichte van de referentiesituatie weergegeven. 
De bijdragen van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen zijn inzichtelijk gemaakt op de 
verschillende controlepunten am de effecten van bouwkundige maatregelen weer te geven. 
In Figuur 5·1 is de ligging van de gebrufkte controlepunten weergegeven. 

Tabel6-6 

Beschrijvlng 

Invloed van de voorgenomen activiteit op de emlssles van getuid 113 geluidsreducerende 
maatregelen I '''''J''~;'' ,,., ,"00,,",,'",""'" """ J I 

--;;;trolep;.;ti -T controlepunt 2 controlepunt 3 I 
(punt 47) (punt 36) Ce".:!.t 53) -- - -

dag avond nacht I dag avond nacht dag avond nacht 

Berekend industrielawaai na 43,3 40,6 39,3 55,4 52,3 49,5 39,5 36,5 
bouwkundlge rnaatregelen 

Reductie t.o.v. de voorgenornen 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 
activiteit door bouwkundlge 
rnaatregelen 

Berekend Industrielawaal na 42,8 39,7 37,9 55,0 51,5 47,7 39,4 36,5 
aanvullende rnaatregelen op de 
luchtgekoelde condensors 

Reductie t.o.v. de voorgenornen 0,6 1,1 1,6 0,5 0,9 2,0 0,2 0,2 
activltelt door belde rnaatregelen 

Toenarne gevelbelastlng t.o.v. 0,4 0,6 0,9 0,7 1,0 1,3 0,5 0,3 
bestaand. sltuatie na beide 
geluidsreducerende rnaatregelen 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het nemen van aileen bouwkundige maatregelen 
slechts een reductie van 0,1 • 0,3 dB(A) zal opleveren. Dit is voor het menselijk oor niet 
waarneembaar. Verdergaande (en ook kostbare) maatregelen aan de luchtgekoelde 
condensors reduceren het industrielawaai in de nacht op controlepunt 2 met 2,0 dB(A). Na 
deze maatregelen neemt de gevelbelasting gedurende de nacht op controlepunt 2 toe met 
1,3 dB(A) daar waar de voorgenomen activiteit een verhoging van 3,3 dB(A) teweeg zou 
brengen. 

In hoeverre de berekende toenames inpasbaar zijn binnen de zonebewaking dient te 
worden beoordeeld door de zonebeheerder (i.c. de gemeente Alkmaar) . 

6.5.3 Uitvoerlngsvarlant met hybrlde koeling 

Hoewel de toepassing van een hybride koeltoren in dit MER niet in detail is uitgewerkt in 
verband met de onzekere effecten van inname en lozing van koelwater, kan toch een 
kwalitatieve uitspraak gedaan worden van het effect van hybrlde koeling op de emissie van 
geluid. Een hybride koeling maakt tegelijkertijd gebruik van water en lucht als 
koelmedium, waardoor volstaan kan worden met een kleinere luchtstroom. De koeleenheid 
kan daardoor compacter blijven en met minder of kleinere ventilatoren worden uitgerust. 
De ventilatoren van een luchtgekoelde condensor zijn verantwoordelijk voor het merendeel 
van de geluidsbljdrage. Met een hybride koeling wordt verwacht dat de emfssies van geluid 
kunnen reduceren, maar aIleen een exacte opgave van leveranciers zal hierover uitsluitsel 
kunnen geven. 
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6.5.4 Overlge maatregelen 

Op de voorgenomen activiteit zijn een aantal uitvoerfngsvarianten voor de rookgasreiniging 
en de maximale stoomcondities mogelijk. De wijzigingen die deze varlanten met z1ch 
meebrengen zijn inpandig en zullen geen relevante invloed hebben de geluidemissie naar 
de omgeving. 

6.6 Verkeer 

6.6.1 Extra aanvoer 

Op basis van de capaciteit van de bio-energiecentrale is berekend dat er gemiddeld per dag 
25 vrachtwagens extra ten opzichte van de bestaande verkeersbewegingen benodfgd zijn. 
Oit komt overeen met een stijging van ongeveer 10%. De centrale is 7 dagen per week in 
werking. Voor wat betreft de bevoorrading wordt uitgegaan van 6 dagen. Op de zondagen 
wordt er geen biomassa aangevoerd. Oit betekent dat er op 1 dag in de week sprake kan 
zijn van een dubbele aanvoer am de centrale in werking te houden. De wekelijkse piek 
bedraagt 50 vrachtwagens op een dag. De capaciteit van de bio-energiecentrale en 
daarmee het aantal vrachtwagenbewegingen is voor aile uitvoeringvarianten vrijwel gelijk, 
behoudens klefne verschillen die voortkomen uit de verschillen in de benodigde hoeveelheid 
hulpstoffen voor de verschillende uitvoerlngsvarianten voor de emissiebeperkende 
maatregelen. 
Aile geluid- en luchtberekeningen zijn ook doorberekend v~~r de mogelijkheid aile 
benodigde biomassa per schip aan te voeren. Dit zou inhouden dat er een schip per dag 
biomassa komt aanleveren. Aangezien de milieueffecten per schip lager zullen zijn dan 
wanneer uitgegaan wordt van volledige aanvoer per as, zijn aileen de effecten per as 
beschreven in onderstaande paragrafen als worst case scenario. 

6.6.2 Effect op luchtkwal1teit 

Op basis van deze extra verkeersbewegingen is berekend wat de emissies zijn van het 
wegverkeer inclusief deze 50 extra vrachtwagens. De toevoeging van 50 vrachtwagens per 
dag leidt voor geen van de toetsingscriteria uit het Besluit luchtkwaliteit tot een 
berekenbare verslechtering van de luchtkwaliteit ter hoogte van de A9. De numerfeke 
uitkomsten van de berekeningen met en zonder de verkeerstoename zijn exact gelljk. Als 
er al een effect zou zijn is dft dus met de momenteel beschikbare mlddelen niet 
aantoonbaar noch lnzichtelijk te maken. 

6.6.3 Bereikbaarheld 

Zelfs als de volledige biobrandstofstroom van de centrale over de weg zal worden 
aangevoerd fs het aandeel vrachtverkeer voor bevoorradfng van de bio-energiecentrale van 
een dusdanige kleine omvang dat er geen significante effecten als gevolg van de 
aanvullende verkeersbewegingen van en naar de bio-energiecentrale worden verwacht. Op 
bepaalde delen van de dag is de maxima Ie wegcapaciteit op de aanvoerroutes weliswaar al 
bereikt. Echter, gezien het kleine aandeel in de totale verkeersstroom kan hier, binnen de 
bestaande modellen, geen verhoogde congestiekans aan worden toegerekend. 

lndien in de praktiJk blijkt dat congestie een logisttek probleem oplevert op bepaalde 
tijdstippen van de dag, dan 15 het voor de aanvoer van biobrandstoffen, in tegenstelling tot 
de aanvoer van huisvull voor lijn 1-4, mogelijk om de aanvoertijden aan de verkeerssituatie 
aan te passen. 
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6.7 Bodem en water 

Voor wat betreft bod em en grondwater wordt er geen verschil verwacht tussen de 
verschillende uitvoeringsvarianten. 

Tijdens de bouw w Hen aUe wettelijk voorgeschreven bodembeschermende maatregelen 
worden getroffen door de aannemer. De opdrachtgever is hiervoor uiteindeliJk 
verantwoordelijk. In het bestek zullen dus ook maatregelen als opvangvoorzienlngen voor 
mobiele brandstoftanks worden voorgeschreven. 

Tijdens de bouw kan een tijdelijke impact op het grondwater niet worden voorkomen. Daar 
waar noodzakelijk zal een bemaling worden geplaatst. Het opgepompte water zal naar aile 
waarschijnlijkheid op het nabiJgelegen Noord-Hollands kanaal worden geloosd. Er zijn geen 
redenen om aan te nemen dat er met de bemaling verontreinigd grondwater zal worden 
onttrokken, dan wel aangetrokken vanuit naburige percelen. 

Het aandeel verhard oppervlak zal na de afrondlng van de bouw voldoen aan de 
voorschriften uit het bestemmingsplan. Berging van regenwater is al in dat kader geregeld. 

Het gebruik van een hybride koeling als variant op een luchtgekoelde condensor heeft weI 
impact op het op het oppervlaktewater. De toepasbaarheld van hybride koeling houdt sterk 
verband met de mogelijkheid tot inname en lozing van koelwater. De locatie van HVC 
grenst weliswaar aan het Noord-Hollands kanaal, maar is net gesitueerd tussen een tweetal 
gemalen. Dat heeft als gevolg dat de watersnelheid zeer beperkt is op de locatie van HVC. 
Een gelijktijdige inname en lozing van kanaalwater ten behoeve van koelwater voor de 
hybrlde koeltoren is daarmee niet mogelijk_ Momenteel wordt onderzocht of de huidige 
proceswaterinname, ten behoeve van bestaande 4 AVI-lijnen, eerst gebruikt kan worden als 
koelwater in de hybride koeltoren en vervolgens een bestemming als proceswater kan 
hebben. De hoeveelheid water die ingenomen wordt blijft dan identiek aan de bestaande 
situatie. Na gebrulk als proceswater wordt het water op het riool geloosd, waardoor een 
lozing op het oppervlaktewater uitblijft. 

6.8 ~andllng van de. brandstoffen 

Voor wat betreft de handling van de brandstoffen wordt er geen verschil verwacht tussen 
de verschillende uitvoeringsvarianten. 

Het primaire effect van de oprichtlng van een bio-energiecentrale in Alkmaar is het 
terugdringen van het aantal transport kilometers naar Duitsland_ De afstand tussen de 
"bron" van de brandstoffen en de verwerkingslocatie wordt teruggebracht van ongeveer 
300 km tot 50 km. Uitgedrukt in vrachtwagenbewegingen betekent dit een reductie van 
ongeveer 3,5 miljoen vrachtkilometers (heen en terug) per jaar. Hlerbij is uitgegaan van 
een hoge beladingsgraad van 24 ton per combinatie en 312 werkbare dagen per jaar. 

6.9 Externe veili!il_heid 

Van geen van de uitvoeringsvarianten worden effecten op de externe velligheid verwacht 
omdat de benodigde opslag van gevaarlfike stoffen niet uitgebreid hoeft te worden. De 
beschikbare maximale opslagcapacitelt van de grond- en hulpstoffen Is afdoende om ook 
voor de bio-energf«entrale een ongestoorde bedrl jfsvoerlng te kunnen garanderen. 
Daarnaast is de kans dat broel van de opgeslagen biomassa optreedt erg klein omdat, onder 
normale omstandigheden, de aangevoerde brandstoffen een te laag vochtgehalte hebben 
om broei te faciUteren. 
De risico's voor de externe veiligheid en maatregelen met betrekking tot de voorgenomen 
activlteit zijn reeds behandeld in paragraaf 4.3.12. 
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6.10 Gezondheid 

Gebruik makend van de dosiseffect relatie die impliciet is opgenomen in Tabel 5·4, kan 
gesteld worden dat er naar aanleiding van de fijnstof uitstoot geen gevolgen voor de 
volksgezondheid te verwachten zijn. Deze conclusie geldt voor aUe uitvoeringsvarianten. 
Tussen de verschiUende uitvoeringsvarianten onderling wordt voor wat betreft de 
volksgezondheid geen meetbaar verschil verwacht. 

Een andere parameter waarvan op basis van de MTR impact op de volksgezondheid zou 
kunnen worden verwacht is HF. Opgemerkt wordt nameli j k dat de HF concentratie mogelijk 
de in 1999 gepubliceerde MTR benadert. Deze is echter gebaseerd op ecotoxicologische 
onderzoeken. 

Daarenboven geldt dat er geen duideUjke trend voor de HF achtergrondconcentratie vast te 
stellen lijkt te zijn in Nederland. Er wordt door het RIVM op een 4-tal plaatsen gemeten. 
Deze plaatsen staan bekend als plaatsen met een grote lokale bijdrage door industriele 
bronnen aan de achtergrondconcentratie van HF. De door het RIVM gemeten 
achtergrondconcentraties varieren van 0,02 tot 0,4 I-Ig/m). De waarde van 1,6 I-Ig/m) lijkt, 
ook in Alkmaar, niet te worden benaderd(RIVM, 2003). 

6.11 Ecologie 

Op basis van de geluidseffecten uit hoofdstuk 6.5 kan gesteld worden dat er als gevolg van 
de voorgenomen activiteit en de uitvoeringsvarianten geen verslechteMng van het 
geluidsniveau in de dichtstbijzijnde beschermde natuurgebieden plaatsvindt. Tussen de 
inrichting en deze gebieden liggen namelijk dusdanig veel andere geluldsbronnen dat ter 
plaatse van de beschermde gebieden geen effect merkbaar zal ziin . 

6. 1 2 Reststoffen 

De hoeveelheden, kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van reststoffen zijn reeds aan bod 
gekomen in hoofdstuk 4.3.8 voor de voorgenomen activiteit en hoofdstuk 5.12 voor de 
huidige situatie. Ten opzichte van deze huidige situatie neemt de totale hoeveelheid 
reststoffen door het initiatief slechts beperkt toe. Omdat bodemas en vliegas van de bio
energiecentrale van betere kwaliteit ziJn, is een beter hergebruik mogelijk. 
Rookgasreinigingsresidu wordt identiek aan de huidige situatie verwerkt waarbij effecten 
op het milieu gewaarborgd worden. 

De verschillende alternatieven veranderen niks aan de hoeveelheid reststoffen, behalve in 
het geval van de uitvoeMngsvariant met een natte rookgasreiniging, waarbii mfnder 
rookgasreinigingsresidu geproduceerd zal worden. 

6.13 Geur 

De binnenlucht uit de nieuw te bouwen gebouwen zal, daar waar nodig vanwege geur en/of 
de arbeidsomstandigheden, worden afgezogen. Daarom zullen ook de plannen voor een bio
energiecentrale geen geurimpact hebben, als die in de bestaande situatie nfet aanwezig is. 
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7. Vergelijking en vaststelling van het MMA 

7.1 Vergelijking van de voorgenomen activiteit met het nulalternatief en 
~~t d~ uitv~!rlng,sy~ria~t~~ 

In dit hoofdstuk worden de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit enerzijds 
vergeleken met het nulalternatief, anderzijds met de uitvoeringsvarianten, Tabel 7-1 geeft 
beide vergeliJkingen schematisch weer. 

De kolom "§-nr." refereert aan de paragrafen van hoofdstuk 5 en 6, waarin het betreffende 
milieuaspect nader toegelicht is. De kolom 'voorgenomen activiteit' dient vergeleken te 
worden met de referentiesituatie. Weergave van een plus (+) geeft aan dat er een positief 
effect is op het betreffende milieuaspect als de voorgenomen activiteit doorgang vindt. Een 
nul (0) geeft aan dat er geen effect optreedt voor het betreffende milieu aspect. Een min 
(-) geeft tenslotte aan dat er sprake is van een negatief effect op het betreffende 
milieuaspect. Een vraagteken (7) geeft aan dat momenteel nog niet vastgesteld kan worden 
welk effect op het betreffende milieuaspect te verwachten is. 
De overige kolommen geven de score weer van de verschillende uitvoeringsvarianten ten 
opzichte van de voorgenomen activiteit. Een (+) in de kolom van de uitvoeringsvariant geeft 
bijvoorbeeld aan dat de betreffende uitvoeringsvariant beter scoort op het onderhavige 
milieuthema. 

TabeI7·' Samenvatting en vergeUjklng van de beschreven effecten van het nulaltematief versus de 
voorgenomen activiteit en de uttvoeringsvarlanten versus de voorgenomen activitelt 

[ ~~~!~-~;~~~~~;!~;~~j~!;f;;~~~~~ria~~~~: _~~~:~::~::~ " ~C"~V~:i~~:~'e[ifken met he~ [ 
Z "'< Ultvoeringsvarianten J c: ):1.0 
fiT -, 0 z oo. 'v. i' - - 3G') om §- Milleuaspect ~~ I 
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'0:;' 

nr. ~ rr ~s: 
~I'I) 

::J ;TiS .. iil ::I, 313 l!: 3 c. ~~ !!.;;-;c 0. '" 

I 
!i: g: G') " 

,.. !!. 
Vi' • 

;C ~ 0 It) ~ i1 !P.. :;, '" 3 
:;' 
IC 

" 
2 Rulmte Inpasbaarheid 0 0 0 0 0 0 0 

Plulm vorming 0 0 0 0 - 0 0 
3 Energie Totaal rendement 0 0 0 0 + 0 + 

Eigen verbrulk 0 0 - - 0 0 0 
CO,-reductle 0 + . - + 0 + I 

4 Luchtkwallteit Stof 0 0 0 0 0 0 0 

I NO, 0 0 0 + 0 0 0 
NH, 0 . + + 0 0 0 
Overlge 0 0 + 0 0 0 0 

5 Geluld Industrielawaal overdag 0 0/- 0 0 ? + 0 

Industrlelawaai In de nacht 0 - 0 0 7 + 0 

6 Verkeer Congestlekans 
0 0 0 0 0 0 0 aanvoerroutes 

7 Bodem &. 
Bodemkwallteit 0 0 0 0 0 0 0 (grand)water 

Lazing opperviaktewater 0 0 0 0 . 0 0 
B Handling Kortere vervoerroutes 0 + 0 0 0 0 0 
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Externe veiligheid Opslag gevaarliJke stoffen 0 I 0 

I ~ Gezondheid 

Ecologle 

Reststoffen 

Geur 

Legenda: 

Biootsteiling aan emissies 0 

Akoestische effecten 0 

Aquatische effecten 

I ~ I ~ Hoeveelheden 

Eenheidsprijzen 

Geurbronnen I 0 I 0 

+: posltief effect op het betreffende milieuaspect, 
0: geen effect op het betreffende mllieuaspect, 
- : negatlef effect op het betreffende milieuaspect, 
7: onduidelijk effect op het betreffende mllieuaspect 

Uitvoerlngsvarianten 
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0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 7 0 

+ 0 0 0 

? 0 0 0 

0 0 0 0 

Voor de voorgenomen actMtelt geldt dat voor het merendeel van de milieuaspecten geen 
significant effect optreedt of dat voorzieningen getroffen zijn die het effect verwaarlozen. 
Positief zijn de CO2-reduct ie en de kortere vervoerroutes die het voornemen teweegbrengt. 
Negatieve effecten treden op bij de emissie van NH3, de emissie van geluid, met name in 
de nachtelijke uren, en een toename van de hoeveelheid reststoffen. 

Een vergeltjklng van de ultvoeringsvarianten geeft geen eenzij dlg beeld; bij de meeste is 
xowel een positief als een negatief effect te zien ten opzichte van de voorgenomen 
activiteit. Sij de uitvoeringsvarianten notte roo/(gosreiniging en NO.-reductie met SCR 
treden positieve effecten op bij het milieuaspect lucht, doordat de emissie van NO., NH3 en 
de overige componenten venminderd worden, Notte rookgasreiniging heeft als extra 
voordeel dat de hoeveelheid reststoffen verminderd worden. Beide uitvoeringsvarianten 
hebben als negatief effect dat het eigen verbruik toeneemt en dientengevolge de (02-

emissiereductie afneemt. Hybride koeling heeft als voordeel dat het totaal rendement 
toeneemt, evenals de (Oz-emissiereductie. Nadelig is de noodzaak van lozing van koelwater 
op het oppervlaktewater. De invloed daarvan op de ecologie is echter nog onduidel1Jk, 
evenals de geluidsreductie die met deze uitvoeringsvariant mogelijk is. De 
uitvoeringsvariant energie-opt/molisotie en geluidsmootregelen kennen enkel positieve 
milieueffecten. 

De verschillende uitvoeringsvarianten hebben niet aileen invloed op de betreffende 
milieuaspecten. Sij aile zijn (additionele) investeringen en kosten voor onderhoud en 
bedrijfsvoering (OaM) gemoeid. Notte rookgasreiniging en NO.·reduct/e met SCR hebben 
verder invloed op de kosten voor reststoffen, energie en hulpstoffen. Met laatstgenoemde 
uitvoeringsvarianten zljn een aantal combinaties mogelijk. Tabel 7-2 geeft voor elk van 
deze comblnaties de emissieprestaties en de kosten weer. Met betrekking tot de kosten 
wordt vergeleken met de combinatie die in de voorgenomen activiteit voorzien is: 
SNCR/semi-natte RGR, Weergave van een plus (+) duidt op een gunstig effect op de kosten 
(lagere kosten). Een nul (0) geeft aan dat er geen verschills in kosten. Een min (-) geeft 
aan dat sprake is van een ongunstig effect (hogere kosten). Meerdere minnen (.) geven aan 
dat het effect nog ongunstiger Is. Het totale effect is echter niet IIneair met het aantal 
vermelde minnen. 
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Tabel 7-2 Relatleve effeeten van de (kosten voor) emtsslebepericlng 

l nstallat le Emlssles I lndlcatie voor de relatleve kosten 

NO, NH, Overig I Rest- Energle & O&M l nves- TeO 
stoffen hulpstoffen terlng 

SNCR/seml- 70 20 Zle Tabel 6-1 0 0 0 0 0 
natte RGR 

SNCR/natte 70 5 Zle Tabel 6-2 + . - -
RGR 

I SCRfseml- 60 5 Zie Tabel 6-1 0 - - - _. 
f 

natte RGR 

- I SCR/natte 60 5 Zie Tabel 6-2 + .. - ._. --
RGR I 

Legend,,: + : gunstlg (Iage kosten) -:ongunstlg (hogere kosten) 

Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat met SCR de emissie van NO, 
(en In combinatie met een natte-RGR ook de overige parameters) verder verlaagt ten 
opzichte van SNCR. Dlt gaat echter gepaard met negatieve neveneffecten op het vlak van 
het ontstaan van reststoffen, hulpstoffen- en energieverbruik, de investeringskosten en dus 
ook de gekapitaliseerde projectkosten (TCO: Total Cost of Ownership). Met SNCR/natte
RGR kan zowel aan aUe wettelijk opgelegde emissiegrenswaarden worden voldaan als aan 
de jaargemiddelde emlssienorm. Daarnaast Is aangetoond dat de grens· en streefwaarden 
voor luchtkwaliteit worden gehaald voor de voorgenomen activiteit binnen het 
verspreidingsgebied van deze Inrichting. Daarom wordt verdergaande rookgasreiniging met 
SCRl semi-natte en SCR/natte-RGR niet geacht integraal bij te dragen op een 
kostenverantwoorde wijze aan het verder verminderen van de negatieve gevolgen voor het 
milieu. Voor brandstof flexibiliteit kan een natte·RGR voordelen bieden ten opzichte van 
een seml-natte RGR. 

7.2 Meest Milie~vrlefldelijke Alternatief (MMA) 

Het meest milieuvriendelljke alternatief is een samenvoeging van die elementen uit de 
voorgenomen activiteit en de uitvoeringsvarianten die leidt tot de beste mogelijkheden 
v~~r de beschemning van het milieu. Het MMA moet echter wei realistisch zijn in de zin dat 
het aan moet sluiten bij het doel van de initiatiefnemer en moet passen bij de 
competenties van de initiatlefnemer. 

Gebaseerd op de globale informatie uit de vorige paragrafen in dit hoofdstuk, kan het MMA 
gedefinieerd worden als de volgende aanpassingen aan de voorgenomen act1vitelt : 

7.3 

Toepassing van natte rookgasrelniging in plaats van semi·natte; 
Toepassing van SCR in plaats van SNCR; 
Optimalisatie van energierendement door middel van herverhitting en extra 
voedingswaterwarming; 
Reductie van Industrielawaal door bouwkundige maatregelen en aanpassingen 1n de 
luchtgekoelde condensor. 

Beste Beschikbare Technlek (BBT) 

In Bljlage 7 is weergegeven hoe de techniek voor de bio-energiecentrale zich verhoudt ten 
aanzien van de referentie voor de Best Beschikbare Techniek, zoals die staat beschreven in 
de van toepassing zijnde BAT Referentiedocumenten (BREF's). De volgende BREF's komen 
in aanmerking: 

ME. 

grote stookinstallaties (verticaal) 
afvalverbranding (verticaal) 
afvalbehandeling (verticaal) 
koelsystemen (horizontaal) 
emissies van opslag van bulkgoederen(horizontaal) 
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monitoring (horizontaa L) 
energie efficientie (horizontaal) 
economische en cross-media effecten(horizontaal) 

7.3.1 Verticale BREF's 

W Tauw 

In eerste instantie is getoetst aan het referentiedocument voor grootschalige 
stookinstallatles (large combustion plants). De voorgenomen activiteit voldoet aan aile 
normen die blnnen dit BREF gesteld worden . De techniek van de bio-energiecentrale is 
daarmee op dit gebied conform de Best Beschikbare Techniek. 

In tweede instantie is het initiatief getoetst aan het referentiedocument voor het 
verbranden van afval (waste incineration). Vastgesteld is dat op aile essentiele elementen 
uit de BBT beschrijvingen, de te bouwen blo-energiecentrale overeenkomt met hetgeen in 
het referentledocument is vastgelegd. Opgemerkt wordt dat de jaargemiddelde 
emissienorm, die HVC zichzelf oplegt, voor luchtemissies allemaal binnen de aangehaalde 
ranges liggen. 

In derde instantie is ook gekeken naar het referentiedocument v~~r afval behandeling 
(waste treatment). Ook hiervoor geldt dat het voornemen zich kan meten met de BBT
beschrijvingen uit het referentiedocument. Opgemerkt wordt dat de aangehaalde 
voorbeelden voor luchtemissies in dit BREF (veel) minder scherp gesteld zijn dan de 
emissieconcentraties die in het document v~~r afvalverbranding staan genoemd. 

7.3.2 Koelsystemen 

Onderstaand Is de samenvatting van dit BREF aangehaald voor wat betreft de hier 
aangehaalde milieuaspecten die met koelsystemen verband houden. 

The- environmental aspects of cooling systems vary with the applied cooling 
configurotion, but the focus is predominantly on increasing the overall energy efficiency 
and reduction of emissions to the aquatic environment. The consumption and emission 
levels are very site· specific and where it is possible to quantify them they show large 
variation. In de philosophy of an integrated BAT approach, cross media effects must be 
taken into account in the assessment of each environmental aspect and the assocfated 
reduction measures. 

Voor HVC in Alkmaar geldt dat er vooralsnog geen (milieu)technisch inpasbare variant kon 
worden gevonden. Het lozen van koelwater op de gewenste schaal zou ertoe kunnen lei den 
dat niet kan worden voldaan aan de bestaande, noch aan de nieuwe normen voor 
thermische lozingen. Daar komt uit voort dat met name geluid als een relevant 
milieuaspect wordt aangemerkt in dit BREF. De bronsterktes voor LUCO's waar in dit MER 
mee rekening is gehouden (te weten 104 en 97 dB (A») verhouden zich zeer gunstig met de 
in het BREF aangehaalde geluidsniveau van 120 dB(A). 

7.3.3 Overige horizontale BREF's 

Op- en overslag 
In deze BREF komen twee aspecten naar voren : het voorkomen van emissies nailr de bodem 
en het voorkomen van emissies naar de Lucht. 

De nieuwe installaties zullen een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging met zich 
mee dragen. Dit zal in het reguliere handhavingstrajec:t op basis van een bodemrlsico
document worden bevestigd. Vooruitlopend hierop lijkt de condusie terecht dat daarmee 
aan BBT kan worden voldaan. 

Voor wat betreft de toets op de wijze waarop stof (en geur) emissies worden voorkomen 
wordt verwezen naar Bijlage 7. 
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Monltorlns 
Op dit moment in het proces van het technisch ontwerp zijn er s.lechts In beperkte mate 
gegevens bekend over de keuzes die gemaakt zullen worden omtrent de te bouwen 
monltorlngssystemen. Uitgangspunt van het ontwerp Is dat er een installatle wordt 
sebouwd conform de meet· en registratieverplichting volgens het BVA en de Best 
Beschikbare (Monltonngs)Technlek. Olt betekent dat er een Automatische meetsysteem 
(AMS) zal worden gebouwd voor de in het BVA gespeclficeerde parameters. De systemen 
zullen kunnen votdoen aan de relevante NEN-ISO normen. De aldus verkregen data zullen 
worden gereglstreerd, gerapporteerd en getoetst. De kwaliteit van het boven beschreven 
systeem zal worden geborgd conform HEN-EN 14181. Oit betekent onder andere da.t het 
systeem wordt gekal1breerd en de data worden geveriffeerd conform NEN-EN 150llEC 
17025. 

Enersie-efffcfi!ntfe 
Gezien de status van dlt BREF wordt een gedetallteerde toetS aan dlt document In dit 
stadium nfet zinvol geilcht. 

Economlscheen cross-media effecten 
Deze BREF geeft In felte de spelregels aan volgens welke (bedrijfs)ec:onomic:he gevolgen, 
zowel als cross-medfa effecten, dienen te worden meegewogen Ujdens een locat!e 
specifieke afweglng. Dergelijke afwegingen tijn pas aan de orde als de reguliere BBT 
beschrijvingen te kort schieten. Aansezien dit vooralsnog niet het geval lIjkt te tiin 15 het 
niet nodig dlt document toe te passen. Opgemerkt wordt dat, voor wat betreft het wegen 
van bedrijfseconomische effecten op een individuele InstaUatie ten aanlien van lucht 
beperkende maatregelen, in Nederland een goed ultgewerkte methode in de NeR is 
opgenomen. Met het toepasse.n van deze rekenmethode voor "kosteneffectiviteit" kan aan 
dft BREF worden voldaan. 
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8. Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

8. 1 _ I.nlel~in~ 

Het MER is ingegaan op zowel de mHieu-aspecten van de huidige situatie en autonome 
ontwikkeling als op de voorgenomen activiteit en de mogelijke uitvoeringsvarianten. Dit 
hoofdstuk gaat verder in op de mogelijke leemtes binnen dit MER en het belang ervan voor 
de besluitvorming. Verder wordt het evaluatieprogramma van de mtlieueffectverklaring 
besproken. 

8.2 Leemtes in kennis 

De drie voomaamste geconstateerde leemtes in kennts zijn: 
gevolgen van het stortverbod in Duitsland 
hybride koeling 
verhoging stoomcondities 

Gevolgen stortverbod Duitsland 
De markt voor biobrandstoffen is dynamisch en heeft regionale en internationale invloeden. 
Tot voor kort was de praktijk dat het merendeel van de voorziene biobrandstoffen voor de 
bio-energiecentrale geexporteerd werden naar Duitsland . Het aldaar in werking getreden 
stortverbod heeft geleid tot onvoldoende capaciteit om in Duitsland het totale aanbod van 
binnenlands afval te verwerken. Welke structurele gevolgen dat heeft voor de Nederlandse 
afvalmarkt is in deze korte periode nog niet duidelijk geworden. Het Duitse 
capaciteittekort maakt wei incidenteel zichtbaar dat de verwerkingstarieven in Duitsland 
stijgen en dat de export van Nederlands afval stagneert. De Nederlandse 
verwerkingscapaciteit, die door de onzekerheid van de gevolgen van het Duitse stortverbod 
weinig uitbreiding kende in de voorgaande jaren, komt daarmee ook onder druk. 

Ook als beperkt wordt tot de zeer speciffeke deelmarkt voor hout- en andere biomassa zijn 
grote invloeden nog nfet eenduidig zichtbaar geworden. Dit kan verklaard worden doordat 
veel contractuele prijsafspraken aan het einde van lopende jaren aflopen en dat 
prijsstellingen dan kunnen gaan veranderen. Bovendien werken prijseffecten in Duitsland 
pas na enkele maanden in de Nederlandse markt door. 

Hoe deze invloeden op langere termijn doorwerken op de Nederlandse afvalmarkt, en de 
specifieke deelmarkt voor hout en andere biomassa, is erg onzeker. De uitkomst is 
afhankelijk van veel fac:toren , onder meer van de snelheid van capaciteitsuftbreiding in 
Nederland en Duitsland. Derhalve is er vooralsnog sprake van een leemte in kennis. 

Hybride koeling 
De mogelijkheid voor het toepassen van hybride koeling houdt sterk verband met de 
mogelijkheid tot inname en lozing van koelwater. Het water van het Noord-Hollands kanaal 
heeft een beperkte straomsnelheid, waardoor een gelijktijdige inname en lozing niet 
mogelijk is. Momenteel wordt onderzocht of de huidige proceswaterinname, ten behoeve 
van bestaande vier AVl-liJnen, hiervoor aangewend kan worden. Het proceswater zal dan 
eerst als koelwater gebrufkt worden in de hybride koeltoren. Vervolgens kan het (iets 
opgewanmde) water alsnog een bestemming hebben als proceswater, waarna het geloosd 
wordt op het riool. De fnname van kanaalwater blijft daarmee identiek en er vindt geen 
lozing plaats op het oppervlaktewater. Het gestarte onderzoek moet uitwijzen of, en in 
welke mate, het proces van de 4 AVI-lijnen verstoord wordt door een iets hogere 
temperatuur van het proceswater. Het onderzoek is denmate uitgebreid dat de resultaten 
niet in dit MER behandeld kunnen worden, en worden daarom op dit moment als leemte 
gepresenteerd. 
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Verhogtnll stoomcondities 
Bij het ontwerp van de bto-energiecentrale heeft het omzettingsrendement bijzondere 
aandacht gekregen. Ten opzichte van AVl's is reeds gekozen voor hoge stoomcondities. Een 
verdere verhoging van de stoomcondities wordt op dit moment als te risicovol ingeschat. 
Als de bio-energiecentrale eenmaal in bedrijf is, zal tiJdens de eerste reguliere 
onderhoudsperiodes een corrosiemeting gedaan worden, waarbij geconstateerd wordt in 
welke mate de metalen onderdelen van de ketel aan corrosie onderhevig zijn. Indien uit de 
meting blijkt dat corrosie slechts binnen acceptabele grenzen optreedt, kan besloten 
worden testen uit te voeren met stapsgewijs hogere stoomcondities. Omdat dit pas op de 
middellange termijn kan blijken, zal de mogelijkheid tot verhoging van het rendement 
voorlopig als leemte beschouwd moeten worden. 

8_3 Belang voor de besluitvorming 

Bovenstaande leemtes in kennis hebben een gering belang voor de besluitvorming. De 
gevolgen van het stortverbod zullen snel zichtbaar worden, maar staan een besluit omtrent 
de bio-energiecentrale in de weg. Immers, ook v66r de inwerkingtrecling van het Duitse 
stortverbod, was het Nederlandse beleid gericht op de capacitelt van energiecentrales, met 
gescheiden hoogcalorische brandstoffen en hoge omzettingsrendementen, te vergroten. 
Met het Duitse stortverbod komt er nog meer noodzaak tot vergrating van de capaciteit. 

Hybride koeling en verhoging van de stoomcondities hebben een grate relatie met het 
rendement. Als beide doorgang kunnen vinden neemt de productie van duurzame 
elektriciteit en de CO2-emissierecluctie toe. Dit zijn enkel gunstige effecten, die niet op 
bezwaar kunnen stuiten. Een norma Ie uitvoering van een hybride koeling, met inname en 
lozing van koelwater op hetzelfde oppervlaktewater, stuit tegen milieubezwaren. Het 
onderzoek naar een afwijkende hybride koeling, met enkel in name van oppervlaktewater, 
is groot van omvang en nog steeds in uitvoering. 

8.4 Evaluatieprogramma 

Het bevoegd gezag dient een evaluatieonderzoek uit te voeren wanneer een activiteit, 
waarvoor een MER is geschreven, wordt ondernomen. Het doe I hiervan is het vaststellen en 
vergelijken van de daadwerkelijk optredende milieugevolgen met de voorspelde 
milieugevolgen. HVC zal medewerking verlenen aan bevoegd gezag voor dit onderzoek, 
bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie over mE~tingen. 

Er kan om meerdere redenen een afwijking zijn tussen voorspelde en daadwerkelijk 
gemeten milieugevolgen: 

het tekortschieten van de voorspellingsmethoden aangezien deze doorlopend in 
ontwikkeling zijn 
het niet voorzien van bepaalde effecten 
het elders optreden van onvoorziene maar fnvloedrijke ontwikkelingen zoals op 
het gebied van energie- en afvalstoffenbeleid 
het optreden van effecten die niet te voorzien waren als gevolg van leemten in 
kennis en informatte. 

Bij het opzetten van een evaluatleprogramma dient men met bovenstaande aspecten 
rekening te houden. De evaluatie zal waarschijnliJk de volgende onderdelen bevatten: 

samenstelling van biobrandstoffen en daarmee samenhangende emissies (vrachten 
en concentraties) naar de lucht 
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geluidsemissie en -fmmissie van transportmiddelen en installaties 
samenstelling van bouwgrondstoffen en optimaal gebruik c.q. verwijderfng 
hiervan 
geur- en stofemissie bij overs lag van biobrandstoffen 
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Bijlage 1 

Sest Available 
(BAT) 

Bevoegd gezag 

Blomassa 

COrequlvalent 

Compartiment 

Condensaat 

Condensor 

Dloxinen 

Emlssie 

Eural 

Geluidsbelasting 

Geluldsimmissle 

Geureenheid 

Grenswaarde 

Hydrantensysteem 

Immissie 

~Tauw 

Verklarende woordenlijst 

Techniques Best Avaliable Techniques, oftewel best beschlkbare technieken 
(BBT). Het toepassen van nageschakelde technieken die naar de 
stand van de technlek het meest doeltreffend zijn en die tegelijk uit 
economlsch oogpunt voor de gebruiker haalbaar zljn 

Het overheldsorgaan dat de (wetteIiJke) bevoegdheid heeft om op 
bljvoorbeeld een vergunningaanvraag (met MER) te besllssen 

De blologlsch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en 
reslduen van de landbouw (met Inbegrip van plantaardige en 
dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrljfstakken, 
alsmede de blologisch afbreekbare fractle van Industrleel en 
huishoudellJk afval 

Eenheld waarln het opwanmingsvermogen Van broeikasgassen 
wordt uitgedrukt 

Deel van het stort dat voor de beheersbaarheid van de in dat deel 
gestorte afvalstoffen is afgezonderd van overlge delen van het 
stort 

Gecondenseerde stoom 

Apparaat dat bestaat ult een vat, met daarin een pijpenbundel 
waardoor koelwater stroomt. Hlerdoor condenseert de stoom In het 
vat 

De gehele groep polychloordibenzo-p-dioxines (PCDD) en 
Polychloordibenzofuranen (PCDF) 

Hoeveelheid stof(fen) of andere agentia, zoals geluid of straling, 
die door bronnen in het milieu wordt gebracht 

De Europese afvalstoffenlljst (op basis van, 2000/532/EG, 
laatstelijk gewljzigd met 2001/11B/EG). Het Is een samenvoeging 
van de Europese afvalstoffencatalogus en de Europese lijst van 
gevaarllJke stoffen. Met de Eural is het onderscheld tussen 
gevaarlijke en nlet gevaarlijke afvalstoffen in de Europese Unle 
geharmonlseerd en gekoppeld aan de Europese regelgeving voor 
gevaarlijke stoffen en preparaten. De Eural Is een ultwerklngen van 
de Kaderrichtlijn afvalstoffen (75/442/EEG) en de Richtlijn 
gevaarliJke afvalstoffen (91/69B/EEG). In Nederland is de Eural 
ge"lmplementeerd met de Regeling Europese afvalstoffenlijst, die 
het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga) vervangt. 
(Bron: www.aoo.nl) 

De grootheid op grand waarvan getoetst wordt aan wettelijke 
regels betreffende geluidhinder, de etmaalwaarde van het 
equivalent geluldsniveau In dB(A) 

Het geluid ter plaatse van een waarneempunt, bljvoorbeeld een 
woning in de omgeving van een industrieterrein 

Maat voor menselijke waarneming van geur: blj 1 geureenheld per 
m' neemt de he 1ft van de mensen de geur waar en de andere he 1ft 
nlet 

Mllieukwallteitseis die - al dan niet op termljn - In acht genomen 
moet worden (overschrijdlng Is niet toegestaan) 

Systeem van staande wateraansluitlngen op de waterleiding 
waaraan men in geval van nood een brandslag kan bevestigen 

Concentratie op leefniveau 

~~ Tauw 

IPPC 

PCB's 

Startnotitie 

Som van zware metalen 

Streefwaarde 

Toxisch 

Verspreidlngsmodel 

Verwachtingswaarde 

Zulvere blomassa 

ECOFYS 

De IPPC-rlchtlijn (96/61/EG) verpllcht de lidstaten van de EU am 
grote milleuvervuilende bedrijven te reguleren mlddels een 
Integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare 
technieken (BBT). In Nederland zlJn al belangrljke delen van de 
richtlljn in de Wet mllieubeheer (Wm) en In de Wet verontreinlglng 
oppervlaktewateren (WVCI) ge"lmplementeerd. Om een 
nauwkeuriger Implementatie van de richtlijn In genoemde wetten 
te berelken worden deze media 2005 nader aangepast. (Bran; 
www.lnfomli.nl) 

PCB's is een verzamelnaam vear een vrij ultgebreide familie (209 
ledenJ van giftige stoffen. E'en beperkt aantal hiervan (11 leden) 
heeft met dioxine vergelljkbare giftlge eigenschappen. De letters 
PCB staan voor polychloorblfenyl 

De notitie waarmee een Initiatlefnemer het voornemen voar een 
bepaalde MER-pilchtige actlvitelt .an het bevoegd gezag bekend 
maakt. Met de inleiding lIan de startnotltle start de m.e.r.
procedure 

Antimoon, arseen, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwlk, lood, 
mangaan, nikkel, thallium, vanadium 

Milieukwailteitsniveau waarb lJ de kans op als nadellg gewaardeerde 
effecten verwaarloosbaar wordt geacht 

Giftig; eigenschap van een chemische stof berustend op een 
verstoring van fysiologische functles in levende organismen 

Model waarmee de verspreldlng (van luchtverontrelnlging) wordt 
voorspeld 

De emisslewaarde, waarvan de initiatiefnemer verwacht, dat deze 
met de te bouwen installatie over een Jaar gemiddeld gerealiseerd 
zal worden 

Producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw - met 
inbegrip van plantaardige en dlerlijke stoffen -, de bosbouw en 
aanverwante bedrijfstakken, die geheel biologisch afbreekbaar zijn, 
alsmede industrleel en huishoudelijk afval dat geheel blologisch 
afbreekbaar is 
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Btjlag,.2 

ABI 

AVI 

BATI BBT 

BEES 

BFB 

BG 

BlK 

BREF 

BSA 

BVA 

CFB 

Cmer 

D.li. 

d.s. 

Eural 

EZ 

GFT-afval 

GHA 

GS 

HVC 

IN 
(PPC 

LAP 

LCP 

Luco 

MEP 

MER 

m.e.r. 

MMA 

MTR 
NeR 

NH 
NMP 

NTA 
RGR 

RlVM 

SCR 

SN 
SNCll 

SOMS 

rot 

Lij~~ V~O: g~btuikte ~fkQrtingen 

Atvalwater Be~antlell ng$ Installaoe 

Afvalverbrandlngslnstal la~e 

Best available Techniquesl Best beschlkbare technleken 

Beslult emlssle-elsen staol<lnstaliatles mllleubeheer 

Statlonair wervelbed (Engels: Bubbling Fluldi:ted Bed) 

Bevoegd Gezag 

Beslult luchtkwallteit 

BAT Reference Documents 

Bouw- en sloopafval 

Besluil verbranden afvalstoffen 

Circulerend wervelbed (Engels: Circulating Fluidized lied) 

Commlssle voor de m.e.r. 

Dagelijks Bestuur van het water"chap 

Droge star 

~Tauw 

Europese beschlkklng die aangeeft welke afvalstoffen als 
gevaarlJjk beschouwd moeten worden 

Mlnisterle van Economlsche laken 

Groente-, fruit- en tulnafval 

Grof hUlshoudelljk afval 

Gedeputeerde Staten 

NV HulsvuJ/centrale N-H 

Inltlatlefnemer 

Integrated Pollution Prevention Control. Europees bureau die 
rlchtlljnen en BREF's vervaardlgt, die· tot doel hebben 
maatregelen te treffen ter voorkomlng en w~nneer dat nlet 
rnogelljk is beperklng van emlssles naar lucht, water en bodem 

LandellJl<e Afvalbeheelllian 

Grote S~oklnstallaties (Engels: Large Combustion Plants) 

Luchtgekoelde ~ondensor 

Mllleukwaliteit elektrlclteltsprliductle. Subsldle voor de 
opwekklng van elektrldtelt op een duur:zame wljze. 

Milieu Effect Rapport (het rapport) 

Mllleu-effectrapportage (de procedure) 

Meest MilleUVriendelljk Alternatlef 

Maxlmaal Toelaatbaar Rlslco 

Nederlandse Emlsslerichtlljnen 

Provlncie Noord-Holland 

Natlonaal Mllleubeleldspl"n 

Nederlandse Technlsche Afspraak 

Rookgasrelnlglng 

Rljksinstltuut voor Volksgezondheld en Milieu 

Selectleve Catalytische No,.-reductle 

SenterNovem 

Selectleve Niet-Catalytlsche NO,-reductle 

Strateglenota Omgaan M.et Stoffen 

~Tauw 

VA 

VRO~1 

WI 

Wm 

Wvo 

ZEZ 

FrOFYS 

Voorgenornen actlvltelt 

Mlnlsterie van Volkshulsvestlng, Rulml elJjke Ortlenlng en 
Milleube~eer 

Afvalverbrandlng (Engels: Waste Incineration) 

Wet rn lJfeubeheer 

Wet verot')trelnlglng opperylal<tewateren 

Zeer Ernstlge ZO"9 
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Bijl~ge 3,' 

As 

ca 
Caco, 

Ca(OH), 

Cd 

01. 
CT, 

cr 
co 
CO, 

Co 

Cr 

Cu 

C.H, 
F 

Hg 

HlO 

HCI 

HF 

H,SO. 

Mn 

NaOH 

N, 

NI 
NH.OH 

NO 

NO, 

NO, 

0, 

PAl( 

PCB 

PCOD 

PCOD/F 

PCDF 

Pb 

PCB 

Sb 

SO, 

SO." 

SIO, 

V 

Zn 

VI 

:'~fj}.t y~n~t()ffe,n: 

Arseen 

Calcium 

Calclumcarbonaat 

Calclumhydroxide 

Cadmium 

Methaan 

Chloor 

Chlond!! 

Kooistofmonoxide 

KoolstoFdloxlde 

Cobalt 

Chroom 

Koper 

Koolwaterstoffen 

Fluor 

KWlk 

Water 

ChloorwaterstoF (gas), zoutzuur (watense oplossing) 

Waterstoffiuorlde 

Zwavetzuur 

Mangaan 

Natrlumhydroxlde (nauonloog) 

StikstoF 

Nikkei 

Ammonia (oplossing) 

stlkstofmonoxide 

Stlkstofdloxlde 

Stlkstofoxlden (NO.en NO,) 

Zuurstof 

Polycycllsch Aromatlsch Koolwaterstoffen 

Polychloorblfenyl 

Polychloordlbenzo-p-dloxlneh 

Dloxlnen 

Polychloordlbenzofur~nen 

Load 

Poly-chloorblfenylen 

Antlmoon 

Zwaveldloxlde 

Sulfaat 

Siliclumoxlde (kwarts) 

Vanadium 

Zink 
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AOO: 

AOO: 

AOO: 

CBS: 

CBS: 

EU: 

EU: 

EU: 

EZ: 

EZ: 

EZ: 

EZ: 

Hanssen: 

HOI: 
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Bijlage .5 Witte/Gele - Lijst 

De witte en gele liist ziJn opgesteld om de a lgemene definitie voor biomassa, zoals die is 
opgenomen in de 'EG-richtlijn inzake de beperking van de emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen In de lucht door grote stookinstallatles' (Richtlijn 2001/80/EG) 
concreet te maken naar specifieke biomassastromen. Blomassastromen die aan deze 
definitie voldoen komen op de witte lijst. Afvalstoffen die aan deze definitie voldoen, 
vallen m,b.t, het emissieregime vervolgens niet onder het Besluit Verbranden Afvalstoffen 
(BVA). De witte/gele liist is getoetst aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) . Dit 15 van 
belang voor die biomassastromen waarbij, in verband met de gefonmuleerde 
minimumstandaard, inzet ten behoeve van energieopwekking niet is toegestaan. De witte
en gele liist wordt uitgegeven door Infomil en is op internet in te zien (Infomil, 2004), 

Witte lijst 
Uitgangspunt bii de witte liist indel1ng is de beoordeling of de betreffende biomassa 
voldoet aan de definitie van biomassa, zoals die is opgenomen in richtliJn 2001 / S0/EG (EU , 
2001b) . 

Mengsels van witte en gele liist stromen moeten worden beschouwd als gele 11ist stromen. 
Mengsels van uitsluitend witte lijst stromen bliiven wit. Daarnaast kunnen witte lijst 
biomassa-stromen door de locatie/wijze van vriikomen soms geringe hoeveelheden andere 
verontreinigingen bevatten. In de Regeling groencertificaten Elektriclteitswet wordt een 
maximaal aandeel van 3% kunststoffen acceptabel geacht am toch nog over zuivere 
biomassa te spreken. 

De witte liist bevat: 
1. plantaardige producten , materialen of afvalstromen uit bos- en landbouw 
2. plantaardlge afvalstoffen van de voedingsindustrie 
3. plantaardige afvalstoffen uit de ruwe pulpproductie en de papierproductie uit pulp 
4. kurk 
5, houtafval . 

De gehele witte en gele liist zijn op de volgende bladziJden In ziin geheel overgenomen, 
intI. de eventuele vermelding van het sectorplan van het LAP en de eventuele code van 
NTA 8003. 
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Hennep. jute. vias. katoen. sisal (Agave). ramee en andere 
plantaardlge (textiel)vezels en het afval daarvan (indien angeverfd 
en niet chemlsell behandeld) 

2. P/antaardll1e (afval)stoffen van de voedings/ndustriezs 

Omschrljvlng 

Olien en vetten 

Plantaardlge aileen. vetzuren en wassen 

Piantaardlge olle-, vet-, en wasemulsies 

Plantaardige aile- en vetafval 

Schillen-vllezen-pitten 

Opmerklng 

Indien rechtStreeks afkomstig uit 
productieproces. geen afval en LAP 

n~v.t. 

Aardappelschillen en -persvezel. (staom)schillen van ·andere------·---
gewassen (wortel. knolselderiJ. ui. sojabonen. olljven (alperujo) 
Vliezen en kaf van granen (o.a. rlJst. tarwe. gerst) 

Olijvenpltten 

Doppen van cacaobonen. pinda's, (wal)noten. amandelen. etc. 

Slib 

Reststoffen -bij sojabonenverwerking (velasse, solasse, sojapasta, 
sOjafilterkoek) 

Slib uit oliebereiding (plantaardige olie) 
------

ECOFYS 

20 721 04.02.21 

Sectorplan LAP ClItegorie NTA 8003 Eural code 

._---, 
Nvt 540 Nvt 

2 546 02.01/02.02 

2 541 02.02/02.03 

2 500 02.01.03 

2 529 02.01.03 

2 524 02.01.03 

2 510 02.01.03 ._----

2 500 02.03.01 

2 500 02.03.01 

25 In zowel de Waste Indneration Directive als in het eVA is aan de categorie 'Plantaardige afvalstoffen van de voedingsindustrie', toegevoegd: 'indJen de opgewekte warmte wordt 
teruggewonnen'. Indien er geen sprake is van het terugwinnen van warmte zi;" deze stromen dus niet uitgezonderd van de werkingssfeer van het eVA en komen ze op de gele lijst. 

MER 8io'energiecentrale NY Huisvullcentrale Noord·Holland 
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Resten, afgekeurde producten, pulp 

Schroot van oliehoudende zaden (Iijnzaad. koolzaad. etc.) 

Afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie w.o. deegresten. 
meelresten, gist en glstverwante resten) 
Plantaardlge reststromen die vrijkomen bij de voedings- en 
genotmiddelenindustrie (waaronder afgekeurde groenten en fruit 
(incl . diepvries, gedroogd, conserven), specerijenresten, snijresten, 
pulp (o.a . bieten, chicorei, graan, uien, wortels), resten vrijkomend 
bij koffie- en theeproductie. reststromen vrijkomend bij de 
productie van (alcoholische) dranken ••... ) 
Plantaardige voedings- en genotmlddelen. ongeschikt voor 
consumptie 

3. P/antaardige afvalstoffen ult de ruwe pulpproductie en de papierproductie uit pulp 

Omschrijvlng Opmerklng 

Oudpapier 

Papier en karton afval dat vrijkomt bij de productie uit ruwe pulp Zie noot;26 

Vezel- en papierslib 

Slib uit papierbereiding biJ toepasslng ruwe pulp 

4. Kurk 

Omschrijvlng Opmerklng 

2 

2 

2 

2 

Sectorplan LAP 

18 

2 

2 

Sectorplan LAP 

500 

500 

500 

500 

Categorie NTA 8003 

530/710 

440 

440 

Categorie NTA 8003 

XI 
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02.03.04 

02.06.99 

02 .07.04 

02.07.04 

Eural code 

19.12.01/20.01.01 

03.03. 10 

03.03.11 

Eural code 

2' Naast de onder Noot 27 gemelde toevoeging. Is er in zowel de Waste Incineration Directive als in het BVA voor de 'Plantaardlge afvalstoffen uit de ruwe pulpproductie en 
de papie'llroductie uit pulp'. de volgende passage toegevoegd: 'a Is het op de plaats van productie wordt meeverbrand en de opgewekte warmte wordt teruggewonnen'. 
Deze passage betekent dat als er niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, de verbranding conform het BVA moet plaats vinden. 
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Kurk 

Wijnkurken 

vloeren en vloerafval (onbehandeld) 

overig kurk (onbehandeld) 

5. Hautilfval 

Omschrijving 

Onbehandeld gebru;kt haut 

Opmerking 

9 

13 

9 

Sectorplan LAP 

162 

162 

162 

Categorie NTA 8003 

ECOFYS 

20.01.08 

03.01.01 

20.01.08 

Eural code 

Nlct gevei1d of ge.Tmpregneerd (zw.me.tihalog.org.) hout uit houw- 13 161 17.02.01 
en sloopafva] ('A-hout") 
.laagsel, schaafsel. houtkrullcn. spaanders en rcstantcn haut die 
vrlJkomen hlJ de verwerklng van onb<lhandcld hout 

Houtemballage (kratten, pallets . . .. ) 

Verlijmd haut, n;et gel/erfd 

Verlijmd hout en plaatmaterlaal (vezel- en spaanplaat. multiplex, 
.... ). mits njet geverfd of voorzien van lamjnaatiaag ("B-hout") 

Slib uit spaanderplaatproductie 

Overig 

Houtafval uit compostering/Vergjsting 

Hout dat langdurig in het water heeft gelegen 

Plato-hout (hout dat 'gekookt' en samengeperst is) 

MER Bio-energiecentraLe NV HuisvuilcentraLe Noord-Holland 

ECOFYS 

Gele lijst 

13 

14 

13 

2 

9 

9 

13 

161 

169 

172 

400 

190 

194 

190 

03.01.05 

15.01.03 

17.02.01 

03.01.99 

19.05.02/ 19.06.99 

20.01.38 

19.12.07 

Xlii 
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De gele lijst betreft biomassastromen die niet onder de uitzondering van de werkingssfeer van het BVA op grond van art. 2 van het BVA vallen. 
Hieronder worden biomassastromen opgesomd (niet limitatiefl) die niet onder de uitzondering van de werkingssfeer van het BVA op grond van art. 
Z van het BVA vallen . Dit betekent dat bij de verbranding van deze biomassastromen het BVA van toepassing is. 

Omschrijving 

Afvalstoffen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit dierlijk producten 

Geverfd of geimpregneerd hout 

Houtmengsels met daarin geverfd/ geimpregneerd hout 

Champost 

Zuiveringssllb 

GFT-afval 

residuen uit GFT -compostering 

Organische natte fractie 

Opmerking Sectorplan LAP 

28 

13 

13 

9 

5 

9 

9 

9 

Categorie NTA 8003 Eural code 

542 02.01.02/02.02.02 

180 17.02.01/19.12.07 

181 17.02.01/19.12.07 

509 02.03.04 

410 19.08.05/ 19.09.02 

605 20.01.08 

601 19.05.02 

601? 19.05.02 

XIV 
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Eural codes 

Vooropgesteld dat de biomassastromen niet gevaarlijk ztJn en voor minimaal 97% uit 
organisch materiaal bestaan, zullen de volgende Eural-codes worden aangevraagd. 

02.01 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en vlsserij 
02.01.02 afval van dierlijke weefsels 
02.01.03 afval van plantaardige weefsels 
02.01.07 afval van de bosbouw 

02.02 afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierliJke 
oorsprong 

02.02.02 afval van dierlijke weetsels 
02.03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao 
koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productle van gist en gistextract en 
de bereiding en fermentatie van melasse 

02.03.01 sltb van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden 
02.03.04 v~~r consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02.06 afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie 
02.06.99 niet elders genoemd afval 

02.07 afval van de productie van alcoholische en niet-alcahalische dranken (exdusief 
koffie, thee en cacao) 

02.07.01 afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de 
grondstoffen 
02.07.04 vaor consumptie of verwerking angeschikt materiaal 

03.01 afval van de houtverwerking en de productie van panel en en meubelen 
03.01.01 schars- en kurkafval 
03.01 .05 niet onder 03 01 04 (= gevaarlijk) vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, 
haut, spaanplaat en fineer 
03.01.99 niet elders genaemd afval 

03.03 afval van de praductie en verwerking van pulp, papier en karton 
03.03.01 schors- en hautafval 
03.03.10 anbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, 
vulstof- en coatingslib 
03.03.11 niet onder 030310 vallend sUb van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

04.02 afval van de textielindustrie 
04.02.21 afval van onverwerkte textielvezels 

15.01 verpakking (indusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval) 
15.01.03 hauten verpakking 
15.01.06 gemengde verpakking 

16.03 afgekeurde charges en ongebruikte producten 
16.03.06 nlet onder 16 03 05 (= gevaarlijk) vallend organisch afval 

17.02 Bauw- en sloopafval; haut, glas en kunststaf 
17.02.01 haut 

19.05 afval van de aerobe behandeling van vast afval 
19.05.01 ntet gecampasteerde fractie van huishoudeliJk en saartgelijk afval 
19.05.02 niet-gecomposteerde fractle van dierlijk en plantaardig afval 
19.05.03 afgekeurde compost 

19.06 afval van de anaerobe behandeling van afval 
19.06.99 niet elders genoemd afval 

19.08 niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering 
19.08.05 slib van de behandeling van stedelijk afvalwater 

19.09 afval van de bereiding van voor menselljke consumptie bestemd water en water v~~r 
industrieel gebruik 

19.09.02 Waterzuiveringssltb 
19.12 afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, 
verdtchten, palletiseren) 

19.12.01 papier en karton 
19.12.07 niet onder 1912 06 (= gevaarliJk) vallend haut 
19.12.10 brandbaar afval (RFD) 

MER Bio'energlecentrale NV Huisvullcentrale Noord·HoUand XV 
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20.01 gescheiden ingezamelde fracties (exdusief 15 01) 
20.01.01 papier en karton 
20.01.08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval 
20.01.38 niet onder 20 01 37 (= gevaarlijk) vallend hout 

20.02 tuln- en plantsoenafval (indusief afval van begraafplaatsen) 
20.02.01 biologisch afbreekbaar afval 

~-Tauw 
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Bijlage 6 Toelichting op ME~ Procedure 

Het Besluit milieueffectrapportage (VROM, 1987; VROM, 1994b) werd op 1 september 1987 
van kracht. Vanaf die datum werd in Nederland de m.e.r.-plicht ingevoerd. 

In de m.e.r. procedure kunnen enkele rollen worden onderscheiden. Deze rollen zijn de 
volgende: 

a. De rol van initiatiefnemer (IN). De initiat1efnemer is in dit geval HVC; 
b. Het bevoegd gezag (BG). In dit geval vormen Gedeputeerde Staten van Provincie 

Noord-Holland het bevoegd gezag tot verlening van een vergunning ingevolge de 
Wet milieubeheer. 

c. Anderen, zoals belanghebbenden, de wettelijke adv1seurs en de Comm1ssie voor de 
milieueffectrapportage (Cmer) . De Cmer is een onafhankelijke commissie die, aan 
de hand van de startnot1tie en de uit de inspraak naar voren gekomen reacties, aan 
het bevoegd geug een advies ultbrengt met betrekking tot de inhoud van de 
richtl1jnen v~~r het MER. Zodra het MER is ingediend, wordt door de Cmer een 
zogenaamd toetsfngsadvies uitgebracht. Het advies heeft betrekking op de vraag of 
en in hoeverre aan de richtlfjnen is voldaan. 

Oe m.e.r. procedure vervult een ondersteunende rol bij inspraak- en 
besluitvormingsprocedures. De m.e.r.-procedure sluit dan oak nauw bij die procedures aan. 
Oit uit zich onder andere in het volgende: 

het vooroverleg met betrekking tot vergunningaanvragen enerzijds en de m.e.r.
procedure anderzijds lopen parallel; 
de vergunningaanvragen worden doorgaans gelijktijdig met het MER ingediend; 
in het kader van de totstandkoming van het MER kan een gecoordineerde 
voorbereiding van de diverse te nemen besluiten worden bevorderd, in dfe zin dat 
voor de besluitvorming (aile vergunningaanvragen) een MER wordt gemaakt; 
advies-, inspraak- en bezwarentermijnen in het kader van de m.e.r.procedure en 
in het kader van de vergunningprocedure(s) vallen in belangrijke mate samen. 

Belangrijke stappen in de procedure zijn: 

MER 

de m.e.r.-procedure start met de indiening van een startnotitie; 
vervolgens wordt de startnotitie bekend gemaakt; 
na de bekendmaking worden de Cmer en de wettelijke adviseurs in de 
gelegenheid gesteld om advies uit te brengen met betrekking tot het geven van 
richtlijnen. Tevens moet het bevoegd gezag over het geven van de richtlijnen met 
de initfatiefnemer overleg plegen; 
verder wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om, naar aanleiding van de 
bekendmaking van de startnotitie, opmerkingen over het geven van richtlijnen te 
maken; 
het bevoegd geug geeft vervolgens richtlijnen inzake de inhoud van het MER; 
het MER en de vergunningaanvragen worden zoveel mogelijk gelijktijdig 
ingediend; 
het bevoegd gezag moet de ontvangst van de vergunn1ngaanvraag en het MER 
bekend maken; 
gedurende een door het bevoegd gezag te bepalen term1jn van ten minste vier 
weken vanaf de dag van ter inzage legging, kan iedereen opmerkingen over het 
MER schriftellJk inbrengen; 
ook moet iedereen de gelegenheid worden geboden om mondeling opmerkingen in 
te brengen tijdens een open bare zitting op een door het bevoegd gezag te 
bepalen tijdstip. Voor het verdere vertoop van de procedure wordt verwezen naar 
Figuur 3-1. 
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. Bijlage 7 IPPC-toets 

De door HVC op te richten installaties van de bio-energiecentrale zijn in eerste instantie 
getoetst aan de beschrijvingen van Best Beschikbare Technieken (BBT) zoals deze 
voorkomen in de BREF over grote stookinstallaties (Large Combustion Plants -LCP). 

Omschrijvlng van de Best Beschlkbare 
vanult de BREF LCP 

(Vooralsnog) onduldellJk 

ter vermlnderlng van 

Mlnlmallseren van de valhoogte 

Gerationallseerd Intern transportsysteem 

constructle 

Rook- en/of vuurdetectle systeem 

Aardgaslek detectlesysteem 

Gebrulk van expansie turbines 

van de te bouwen Blo-energiecentrale blJ 

NH, wordt nlet gebrulkt, men heeft vanaf 
begin van liin 1-3 gekozen voor het gebruik van 
ammonia 25% vanwege de rislco's 

XViii 
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OmschrlJvlng van de Best Beschikbare Techniek 
vanuit de BREF LCP 

brandstof ter voorkomlng 

Rookgasontzwaveling (mede tegen stof) 

Stof emissies van 5-20 mg/mo' 

Zware metalen in de vaste fase 

·Vluchtige metalen zoals kwik 

ter voorkomlng 

NO,-emlssies van 90-200 mg/mo' 

MER Bio-energiecentraie NV Huisvullcentrale Noord-Holland 
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van de te bouwen Bio-energiecentrale biJ 

In de hal worden de 
systematisch gemengd door 
de brandstoffen worden aangevoerd en 

weer afgegraven 

vloeibare brandstoffen wordt 

bestaande installatie (Ilin 1-4) 
restwarmtecapaciteit heeft zal 
de blo-energiecentrale worden 

aan de lokale vraag te kunnen 
Bii het ontwerp wordt hier in 

ng gehouden. 

rendement bedraagt 32%. Netto 
rendement Is 29%. 

aard van het verbrandlngsproces In I 
de te gebruiken brandstoffen is 

_ een cycloan In combinatie met een 
Idoekenfilter. Aile bestaande blo-energiecentrales 

met cycloon vanwege de aard van de 
e-filters werken niet cq. zljn (te) 

Ig . Bovendien is voor de goede 
_. sorberen metalen etc in op het 

I
doekenfilter stof nodig als 'blndmateriaal' Een 
hoge stofafvangst direct na de ketel is dus niet I 
hpvnrriF~liik vnnr de goede werking van het i 

stellen natte wasser zorgt voor een 
Ivoldoende bedrijfszekere afvangst 

In de rookgasreinlglng wordt ] 
om ook relatief kwik-rijke 

brandstoffen verantwoord te kunnen verwerken 

deze BREF aangegeven range Is vee I 
, NO,-emlssie els voor het verbranden van 
waar de Installatie ook moet en kan 
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Omschrijvlng van de Best Beschlkbare 
vanult de BREF LCP 

~ Tauw 

de te bouwen Blo-energiecentrale blj 

nologie heeft van nature een lage 
Tevens wordt aan goede 

bedrlifsvoerinc voldaan 

wordt (na behandeling) 

Vervolgens is de door HVC op te richten installatie getoetst aan de beschrijvingen in de 
BREF over afvalverbranding. 

van het type installatie moet 
I~fn.:>c:h:'rnri op de aard van de brandstoffen. 

de aard van de brandstoffen blljvend 
nen garanderen, moet er een controlesysteem 

voor de input worden vastgesteld en toegepast. 

Ter voorkoming van verontrelniging en 
(geur)emissles die voortkomen ult de opslag van 
brandstoffen wordt gevraagd de maatregelen 
te stemmen op de (voorzlenbare) rlsico's. 

van de te bouwen Bio-energlecentrale 

brandstofstromen 
acceptatlecriteria en 

ures vastgesteld. Vaal' nleuwe stromen 
systeem, waar noodzakeliJk, worden 

kiezen vaal' afzuiging van de opslaghal 
emissles voorkomen. Daarnaast zullen 

gesloten zlJn en aileen tijdens 
- lassen - naar buiten rljden 

. Indlen blijkt dat deze maatregelen 
afdoende zijn, zal gebruik gemaakt 

worden van luchtslulzen, BiJ de bouw zal hler 
rekening wee worden gehouden. 

Principe keuzes voor het verbrandlngssysteem Iverwezen wordt naar de sectie In het MER 
moeten goed worden gedocumenteerd omdat ze waarln de keuze voor een wervelbed ten 
\/001' een belangrlJk deel ten grondslag IIggen aan faveure van een roosteroven ultgebreid wordt 
de basis van de te emltteren rookplulm. 

de toepasslng 

want de blo-
zal geen gevaarlijk afval 

deze 
niet in het 

met een 
een 

xx 
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in combinatie 

ECOFYS 

de te bouwen Bio-energiecentrale 

worden getroffen om, zodra de 
vraag het bestaande aanbod van Iljn 1-4 
overstljgt, de bio-energiecentrale bij te 
schakelen voor het leveren van met name 
warm water. 

schrijft voor dat inzicht dlent te worden l In het MER wordt speclfiek ingegaan op deze 
In: drie aspecten. 

selectieproces van de rookgasbehandeling 
beschrlJving van de beoordeelde technieken 
verwachte rendementen 

BREF geeft vocr een groot aantal parameters lHet ~IER toont aan dat de voorg 
(soms brede) range aan waaraan een BBT actlvlteit in vrijwel aile gevallen aan deze 

rookgasbehandeling zou moeten kunnen voldoen. rlchtwaardes I<an voldoen. Uitzonderingen zijn 

gaat in detail in op waste 

van aandeel onverbrande del en In 

Separaat managen van de reststoffen. 

van assen om ze beter af te stemmen 
de wensen van afnemers. 

de emissies van NH, en (mogelijk) N,O. Voor 
een beschrijving van de gekozen aanpak van 
deze emissles wordt verwezen naar het M 
zelf. Opgemerkt wordt verder dat vanuit t 
ontwerp wordt verwacht dat de emissie van 
HF aanzlenlijk lager Iljkt te zullen liggen dan 

BREF aangeeft. 

De te bouwen Installatle zal de maximale 
Inspanning leveren omdat er sprake zal zljn 
van een nullozing van afvalwater: aile 

l" .............. + ....... i .... i",de waterstromen worden In het 

keuze vaal' een wervelbed wordt 
verbranding van de organische delen 

de verschillende In toepasbaarheid Is 
jaren een gangbare praktijk die zal 
voortgezet. 

worden reeds in brandstof verwijderd, 
wervelbedinstallaties bevatten zeer 
hoeveelheden metalen. 

hoge as-kwallteit die 
,~Jkt aanvullende bewerklng niet! 

In tweede instantie is de installatie ook vergeleken met de in hoofdstuk 5 van de BREF voor 
afvalbehandeling aangehaalde generieke BBT's. Deze zijn gescreened op toepasselijkheid 
voor het verbrandingsproces dat wordt voorzien in de Bio-energiecentrale van HVC. Voor 
die technieken die relevant zijn, is beoordeeld (daar waar opportuun ook toegelicht) op 
welke wijze er aan wordt voldaan. 

la: Vastgesteld milleubeleid 

van de te bouwen Bio-energiecentrale bij 

In de aanvraag wordt nader ingegaan op 
mllieubeleld van HVC. 

27 Gewezen wordt op de gangbare praktlJk voor IIJn 1-4 blj HVC waar momenteel actief gewerkt 
wordt aan verbeterlng van de kwaliteit van de bodemassen. 

MER Blc·energie, e NV Hu;svuilcentrale Noord-Holland '(xl 
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de Best Beschlkbare Technlek van de te bouwen Bio-energlecentrale bij 
ing 

milieu I De voor een verantwoord opereren van 
Installatie noodzakelijke procedures 
vastgesteld voor de bestaande IIjnen; daar 
de bio-energiecentrale aanvullende pr< 
verlangt, zullen die worden vrljgegeven 
de operators hun werkzaamheden 
starten 

1d & e: Controle op de bedrijfsvoering, daar woar l Dlt Is een Integraol onderdeel van de 
noodzakelljk gevolgd door correctleve acties en waarop de bedrijfsvoering in de lijn 
top-down review aangestuurd 

2a: Beschrljvlng van toegepaste methodes en lIn de vcrgunnlngaanvraag wordt In 
daarblj behorende procedures detail Ingogaan op de relevante methodes; 

oo~ Ib&c 

2b: Overzlcht In schema's en diagrammen II'l de vergunnlngaanvraag wordt de ::I::IInnjl:lh",;I,lrllCd 

informatle verstrekt 

de chemlsche reacties dan wel l [n het MER wordt, vaar zaver relevant, ingegaan 

2h: Jaarverslag (annual survey) 

3 & 57: Good-house keeping procedure 

op deze ospecten 

[n de vergunnlngaanvraag wardt de aangehaalde 
Infarmatle verstrekt; de kwaliteit van de data 
wordt ebargt conform NEN-EN 14181; blj de ap 
te richten Installatle, zawel als blj de bestaande 
Installatie, zal worden afgezien van voartgaande 

. .. van HF. 

Relevante gebeurtenissen 
bljgehauden 

De bedrijfsvaering, oak ap 
perladiek gecansalldeerd. 

4: Goede relatie met de leverancler(s) van de te lHet 
behandelen afvalstaffen 

5: Gekwalificeerd person eel 

6: Inzlcht In de relatie tussen de samenstelling l In het MER wardt Inzleht verstrekt in de relatie 
van het afval dat wordt gebruikt als input en het tussen de kwaliteit van de brandstaffen en de 
afval dat vrijkomt als output. vriikamende reststaffen 
---~--~~--

7,8, 9 & 10 Over acceptatie 

11: Stel de eigenschappen van de af te vaeren lDe vanuit het Bauwstaffenbesluit verlangde 
reststaffen vast, In relatie tot de elsen die eraan gegevens worden ap regullere basis verzameld; 
worden gesteld door de afnemer vaar de andere toepassingen zal aan de van 

toeroasslne zljnde acceptatlepracedures worden 

13: Regels met betrekklng tot mixen en blenden 

XXII 
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de te bouwen Blo-energiecentrale bij 

in gebruik nemen van de Installatie 

17: Ongevalregistratie 

18: Geluid en trillingen management lOp de Alara van de geluldsmaatregelen wordt In 
het aan de vergunnlng toegevoegde akoestlsch 
onderzoek nader Ingegaon; daarnaast Is 
beperklng van de geluidsbelasting een van de in 
het MER onderzochte varianten 

verbetering van de energy l [s In feite de basis van de bedrijfsvoering von 

& 57: Benchmarking van grandstaffen gebrulk 

24a: Minimaliseer kans ap emlssles vanult 
handling naar water en bod em door strategische 
lacatle-keuzes op de inrichtlng 

noadapvang 

26: Heldere labelling van al het leldingwerk 

27: Vaar het accumuleren van aNal 

28a: Structurele en pracedurele barging die 
voar zargt dat de stramen op de julste plaats 
terecht kamen 

28f: Het lassen van in patentie geur-, stof-, VOS
emiterende stramen dient plaats te vlnden in een 
gesloten ruimte met voorzlenlngen die de 
patentl;;le emissies kunnen voorkamen 

38: Carrecte bedrljfsvoerlng 
emisslebeperkende vaarzieningen 

41: Voorbeelden vaar emlssles naar de lucht: 
VOS: 7 - 50 mg/m'o 
Staf: 5 - 20 mg/m'o 

42a & 49: Venninder watergebrulk 
hergebrulk van regenwater 

42c&f & 45: Geschelden riaolsystemen 
schoon, vull en verdacht water 

MER Bia-energiecentrale NV Huisvuilcentrale Noord-Holland 

een commercieel opererende bio-
energlecentralei zal verder worden 

In de horlzontale BREF Energy 

een belangrUke reliltle tussen de 
ho.veelheld grandstoffen en de 
:5 van de Qe~miteerde lucht; 
In het grondstoffengebrulk Is sorr>' 
het halen van de streefwaardes voar! 

te vaarkamen wordt aile 
als verbrandlngslucht aan de 

Is gecadeerd valgens het KKS 

In de BREF 

Veor beide parometers wardt een veel 
waarde gehaald 

am het verbruik van 
is praces-geintegreerd 

al het praceswater 
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van de Best Besehlkbare Teehnlek lToets van de te bouwen Bio-energleeentrale bij 
Afvalbehandeling HVC 

Omdat er geen regullere verbindlng Is vanuit het 
proces naar het oppervlaktewater is er geen 
calamiteltenbasln voo,.len In het ontwerp, noeh 

de eerste lijnen, noch van de op te richten 

rlslco conform de 
worden bewerkstelllgd voor aile nleuw te 
installatles 

In het kader van het MER zijn de in hoofdstuk 5 van de BREF voor emissies van opslag van 
bulkgoederen aangehaalde BBT's voor de op- en overslag van vaste stoffen'· beoordeeld 
(daar waar opportuun oak toegelicht). Aangegeven wordt op welke wijze er aan wordt 
voldaan. 

van de Best Beschlkbare Technlek lToets van de te bouwen Bio-energiecentrale bij 
BREF emlssles van opslag van HVC 

van de hoppers 

28 Opslag van gassen en vloelstoffen zijn geen onderdeel van de op te rlehten Installatles waar dlt MER 
zlch op richt 
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van de Best Beschlkbare Techniek lToets van de te bouwen Blo-energlecentrale bij 
BREF emlssles van opslag van HVC 

hoppers van een verstelbare ultlaat om de 
l.ag mogeliJk te houden 

De grljper heeft de volgende elgenschappen: 
geometrisch gevormd 
grljper volume Is groter dan de grijper-curve 
glad oppervlak voorkomt aanhangend materiaal 
slult goed 

Ontwerp van de bandtransportsystemen; houdt lAnne. 8.4 van de BREF zal worden gebruikt als 
rekening met de drift gevoeligheid grondslag voor de in detail nader te ontwerpen 

De BREF Economische en cross-media effecten is in feite het spoorboekje om 
locatiespecifieke afwijkingen ten opzichte van de andere referentiedocumenten te 
beschrijven. Omdat er blj deze installatie geen afwijkingen zijn geconstateerd is een toets 
aan de teksten uit deze BREF niet aan de orde. 

In de aanvraag is aangegeven op welke wijze de (lucht) emissies worden gemeten. De 
kwaliteit van de data wordt geborgd conform de NEN-EN 14181. Hiermee wordt voor deze 
aspecten voldaan aan de beschrijvingen uit de BREF over monitoring. 

Tot slot is ook de BREF voor koelsystemen nog van toepassing op de installatie. Omdat het 
lozen van koelwater niet mogel1jk is binnen de in Nederland vigerende normstelling voor 
thermische lozingen is ook voor de koeling van de bio-energiecentrale gekozen voor het 
gebruik van luchtgekoelde condensors. Conform de BREF voor koelsystemen blijft voor een 
dergelijke oplossing alleen ge/uid als te beschouwen milieu aspect over. De op te stellen 
apparatuur voldoen in zeer ruime mate aan de in de BREF aangehaalde bronsterkte van 120 
dB(A). Gezien de lokaal beschikbare geluidsruimte zal het geluid van condensatoren 
namelijk minder dan 100 dB(A) zijn. 

MER Bio'energieL .e NV Huisvullcentrale Noord·Holland ;:x:v 
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Bijlage 8 Verwijzingsmatrix richtlijnen Commissie MER 

2. 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

4.1 

4.1.1 

Richtlijn 

HOOFDPUNTEN VAN DE RICHTLIlNEN 

- samenstelling en eigenschappen te verwerken biomassastromen 

- voor- en nadelen wervelbedverbranding t.o.v. roosteroven 

- uitgebreide, publieksvriendelijke en duldelijk leesbare samenvatting 

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

Achtergrond en doel 

- prognoses afvalverwerklng NL algemeen (stortverbod DL, meestook) 

Beleld en beslultvormlng 

- luchtemissies BVA toelichten 

- luchtconcentraties uit Besluit luchtkwaliteit 2005 

- toellchten RIZA documenten omtrent koelwaterlozing 

- rapport De verwerking verantwoord 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Voorgenomen actlvitelt 

Proces en techno/agie 

- onderbouwlng schaalgrootte en brandstofkeuze 

- functionele relatle met overlge actlvlteiten HVC 

- verantwoording keuze wervelbedoven 

- massa- en energlebalansen inclusief hulpstoffen en warmteafzet 

- vergelijklng cycloon met electrofilter m.b.t. efficientle stofafvangst 

- emissleconcentraties Indien bypassbedrijF optreedt 

- restcapaclteit RGR (i.g.v. revisie doekfiltersysteem) 

- regelen dose ring kool en kalk in de RGR 

- vergelijking RGR's v.w.b. kwikaFvang 

- beschrljvlng E-filter en resultaten nattewasstap 

- anticipatle op samensteliing biobrandstof In RGR meenemen 

- beheerslng zure componenten In rookgassen (m.b.t. corrosie) 

- toetslng aan BVA voor luchtemissies (gemiddeld en worst case) 

- BREF Afvalverbranding (BAT/ BBT) 

- aantonen halen BVA-els met SNCR voor NO, en specifiek N,O plus ingaan 
op slib NH3 

- IPPC richtlljn en andere BREF documenten 

4.1.2 Herkomst en samenstelllng b/omassastromen 

- maximum verwerkingscapaciteit installatie 

- hoeveelheld, herkomst en samenstelling te verwerken blomassa 

- acceptatiecriteria en -procedures 

- voorkoming verwerking gevaarlijk afval in praktijk 

- gemlddelde en worst case emissleconcentraties biomassastromen 

- stookwaardeverschll hout bouw- en sloopafval en hout compostering 

4.1.3 Inpassing in de omgeving 

-duldelljke detailkaart van locatle Inclusief hlndergevoellge bestemmingen 

p"ragraaf in MER 

4.3.2 

4.3.5 

samenvatting 

2,2.3/8.2 

tabel 3.4 

bljlage 9 

3.4.7 

2.2.4 

2.2.3; 4.3.2 

4.3.12.8 

4.3.5 

4.3.14 

4.3.7.1 

4.3.12.5 

4.3.12.5 

4.3.7 

tabel 7.1 

4.3.7.1; 6.4.1.2 

4.3.7 

4.3.7 

6.4.1 

7.3.1 

6.3.1 

7.3 

4.3.6 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.3 

4.3.2 

4.3.2 

figuur 4-1: 
figuur 5-1; 
figuur 5-3 
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4.2 Alternatleven en varlanten 

4.3 

4.4 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

- beschrljving hybride koeltoren versus luchtgekoelde condensor 

- beschrijvlng afvalwatervrije natte RGR versus semi-nat en droge RGR 

- beschrijving SCR versus SNCR voor reductie NO, 

Nulalternatlef 

- actualisatie nulalternatief 

Meest mllieuvrlendelljke alternatlef 

- ultwerken MMA, vooral voor beperking emissies, geluid en geur 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN 
MILIEUGEVOLGEN 

Emlssles naar lucht 

- beschrljvlng concentraties en massastromen mllieubelastende stoffen 

- meenemen emlssies opstarten en uit bedrijf nemen Installatle Incl. 
beperkende maatregelen 

- concentratiecontouren op kaart voor stof en verzurende stoffen 

- toetslng emlssies aan BVA en immlssles aan Besluit luchtkwaliteit en 
MTR-waarden uit NER 

- geuraspecten in relatie tot omgeving en maatregelen 

Energieopbrengst en CO,-emlsslereductie 

- energieopbrengst, bespaarde primaire energie en vermeden CO2 

- meenemen effecten meestook in kolencentrales 

Reststoffen 

- kwaliteit, hoeveelheld en hergebruik/ elndverwerklng reststoffen 

Woon- en leefmllleu I 
- mogelijke effecten extra transportbewegingen (fijne stoF emissie) 
maatregelen 

plus I 

5.5 

6. 

deelbijdrage geluidsbronnen ter hoogte van geluidgevoellge 
bestemmingen 

- geluidimmissiecontouren op kaart 

- relatie gezondheidsaspecten en beleving omgeving en installatie 

Externe velligheld 

- risico's RGR en maatregelen 

.. risico's 25% NHJ-oplossing en maatregelen 

- emissies bij storingen en calamiteiten (NH,-wolk en ureumbehandeling) 

OVERIGE ONDERDELEN VAN HET MER 

- vergelijking alternatleven a.h.v. doelstelling en grens- en streeFwaarden 

- leemten in kennls voar milieuaspecten met invloed op besluitvorming 

- evaluatleonderzoek 

MER Bio-energiecentrale NY Huisvuilcentrale Noord-HoLland 
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4.4.3.3 

4.4.3.1 

4.4.3.2 

4.4.2 

7.2 

6.4.1 

4.3.12.4 

6.4.2 

6.4.1; 6.4.3; 
6.10 

6.13 

6.3 

4.4.2 

4.3.8 

6.6 

6.5 

6.5.1 

6.10 

4.3.12.5 

4.3.12.6/5.9.1 

4.3.12.6 

7.2 

hs B 

8.4 
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Jaar/ 
Stot 

SO, 

NO, 

NO, 

PM 10 

Bijlage 9 Grenswaarden Besluit Luchtkwaliteit 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van vigerende wettelijke grenswaarden 
en plandrempels uit het Besluit luchtkwaliteit. 

Type norm 

1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200B 2009 

grenswaarde 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
(humaan; uurgemlddelde dat 24 keer 
per Jaar mag warden overschreden in 
flg!m') 

grenswaarde 125 125 125 125 125 125 125 125 125 
(humaan; 24 uurgemiddelde dat 3 
keer per jaar mag warden 
overschreden in flg!m') 

grenswaarde 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
(ecosysteem; jaargemlddelde in 
Ilg/m') 

grenswaarde 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
(ecosysteem; 
wlnterhalfjaargemiddelde In Ilg/m') 

alarmdrempel 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
(uurgemiddelde In Ilg!m' gedurende 3 
achtereenvolgende uren in gebled 
>100 km') 

grenswaarde 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
(humaan; uurgemlddelde dat 18 keer 
per jaar mag worden overschreden in 
Ilg!m') 

ultzonderingsgrenswaarde voor zeer 290 290 290 290 290 290 290 290 290 
drukke verkeerssituatles 
(uurgemiddelde dat 18 keer per Jaar 
mag worden overschreden In Ilg!m') 

plandrempel voor zeer drukke 290 280 270 260 250 240 230 220 210 
verkeerssituatles 
(uurgemlddelde dat 18 keer per Jaar 
mag worden overschreden) 

grenswaarde 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
(humaan; jaargemiddelde In Ilg!m') 

plandrempel 58 56 54 52 50 48 46 44 42 
(Jaargemlddelde In Ilg/m') 

alarmdrempel 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
(uurgemiddelde in Ilg/m' gedurende 3 
ad!teree.nvolgende uren in gebied 
>100 km') 

grenswaarde 

I 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 

(ecosr..teem ; jaargemiddelde in 
Ilg/m ) 

grenswaarde 125 125 125 125 
(humaan; jaargemlddelde in Ilg!m') 

grenswaarde 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
(humaan; jaargemlddelde In Ilg/m') 

plandrempel 46 45 43 42 
(jaargemlddelde In Ilg/m') 

XXVIII 

2010 

350 

125 I 

20 

20 

500 I 
I 

200 

40 

400 

30 

40 
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Jaal'/ Tvpe norm 

1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200B 2009 2010 I 

Stot' 

grenswaarde 450 250 250 250 
(humaan; 24 uurgemlddelde dat 18 
keer per Jaar mag warden 
overschrede~ In fl9/m') 

grenswaarde 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
(humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 
keer per jaar mag worden 
overschreden In Ilg/m') 

plandrempel 70 65 60 55 
(24 uurgemiddelde dat 35 keer per 
jaar mag worden overschreden in 
Ilg/m') 

Loocl grenswaarde I 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
(humaan; jaargemiddelde in flg!m') 

CO grenswaarde I 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 I CO (humaan; 98 percentiel van 8 
uurgemiddelden in mg/m') I 
grenswaarde 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

I (humaan; 99,9 percentlel van 
uurgemiddelden In mg/m') 

ben- grenswaarde 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 I 

zeen (humaan; jaargemiddelde in flg!m') 

richtwaarde 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 I (humaan j aargemlddelde In Ilg/m') 

-~ 
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MILIEUJAARVERSLAG 

2004 

VAN DE 

Huisvuilcentrale 
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INHOUDSOPGAVE 

Voorwoord 

1 Inteiding 
1.1 Bedrijfsvoering 
1.2 Lange termijn ontwikkelingen 
1.3 Personele ontwikkelingen 

2 Beschrijving mitieusituatie 
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VOORWOORD 

Oit is het zesde overheidsverslag van de NV Huisvuilcentrale N-H (HVC), waarvan voor de 
tweede keer elektronisch. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd naar het bevoegd ge
zag voor het gevoerde milieubeleid en de milieuprestaties in het afgelopen jaar van de Huis
vuilcentrale, de afvalverbrandingsinstallatie in de Boekelermeer te Alkmaar. 
Het is overigens al voor de achtste achtereenvolgende keer dat de HVC een milieujaarver
slag opstelt en daarvan het bevoegd gezag in kennis stelt. 

De Huisvuilcentrale heeft al vele jaren een certificaat voor zowel milieuzorg (ISO 14001: 
1996) als kwaliteitszorg (ISO 9001 :2000). Elk halfjaar wordt het managementsysteem dat 
daaraan ten grondslag ligt extern geaudit. Oit betekent al een bepaalde borging ten aanzien 
van de kwaliteit en waarde van de verstrekte informatie in het milieujaarversJag. 
Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid zullen de Provincie en het Hoogheemraadschap, als 
bevoegde gezagen, het verslag echter (moeten) valideren. 

Het Publieksverslag zal dit jaar wettelijk niet langer verplicht worden gesteld. De HVC vindt 
dit een goede zaak. Het Overheidsverslag biedt voJdoende "Ieesbare" informatie om ook an
dere belanghebbenden dan het bevoegd gezag te informeren. De HVC zal daarom geen Pu
blieksverslag over 2004 uitbrengen, maar volstaan met een samenvatting van het Over
heidsverslag in het algemeen jaarverslag. 
Oaarnaast blijft het Overheidsverslag altijd integraal opvraagbaar bij de HVC voor belangstel
lenden. 

Alkmaar, maart 2005 

ir. W.C.H. van Lieshout MBA 
algemeen directeur 
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1 INLEIDING 

Het e-MJV maakt het mogelijk de getallen van het verslagjaar direct te vergelijken met die 
van het jaar daarvoor. Een rode kleur waarschuwt zelfs voor te grote afwijkingen (meer dan 
30 %). Deze afwijkingen worden zo mogelijk in een apart veld toegelicht. Ais zodanig worden 
deze dus niet meer meegenomen in dit beschrijvende deel van het overheidsverslag. 
De indeling van het beschrijvend deel (zie inhoudsopgave) zal dit jaar afwijken van die van 
vorig jaar. Hierbij is hoofdstuk 3 uit de Werkmap milieujaarverslag van FO-industrie, d.d. 14 
december 2004, als richtsnoer aangehouden. 

1.1 Bedrijfsvoering 

Eind 2003 kreeg het organogram van de NV Huisvuilcentrale N-H (zie bijlage) een nieuw ge
zichl. Door enkele overnames hebben de activiteiten van de NV zich verbreed, waardoor 
verder invulling werd gegeven aan het streven naar integraal ketenbeheer. Een belangrijk 
onderwerp in 2004 was dan ook de integratie van HoliandCollect (het voormalige CAW) bin
nen de HVC-familie. Oit proces is nog niet helemaal afgerond en zal in 2005 worden voort
gezet. Op het gebied van KAM-management heeft de integratie al behoorlijk vorm aangeno
men. De KAM-functionarissen op de twee hoofdlocaties (Alkmaar en Middenmeer) werken 
intensief samen en een derde KAM-medewerker heeft zich daar, vanuit een interne reorga
nisatie, bij aangesloten. 
Een ander majeur punt was de opstart, na de zomer, van de vierde verbrandingslijn en de 
tweede turbine-generator. Proefbedrijf en garantiemetingen hebben sindsdien aangetoond 
dat de bouwers een goed product tot stand hebben gebracht, dat hier en daar nog dient te 
worden geoptimaliseerd. Naar verwachting zal de definitieve oplevering plaatsvinden in april 
2005. Het productievolume (op het gebied van afvalverbranding en energieopwekking) van 
de Huisvuilcentrale zal door deze uitbreiding aanzienlijk toenemen tot ca. 650.000 ton afval 
en 375.000 MWh. 
De 4e lijn onderscheidt zich van de bestaande drie lijnen door een andere technische uitvoe
ring, een hoger energierendement en een doorgaans andere brandstof (afval met een hoge
re calorische waarde). Door het afsluiten van langjarige contracten is ook de vollast van de 
4e lijn gegarandeerd. In 2005 moet lijn 4 minimaal 7800 stookuren maken en vanaf 2006 
8200 stookuren. Door de schaalvergroting kan in 2005 het verwerkingstarief voor de aan
deelhouders met € 10,- per ton worden verlaagd. 

1.2 Lange termijn ontwikkelingen 

Met ingang van 1 maart 2005 heeft de NV Huisvuilcentrale N-H een nieuwe algemeen direc
teur. De heer Nieuwendijk, vanaf de oprichting in 1991 algemeen directeur, zal per 1 april 
2005 met pensioen gaan. Hij zal aan de HVC verbonden blijven als commissaris. 
In 2005 zal de HVC een besluit nemen of ze een biomassacentrale gaat bouwen en zo ja, op 
welke locatie. Eem van de mogelijkheden is op het terrein of in de nabijheid van de Huisvuil
centrale. Zo'n afvalverwerkingsinstallatie zou een passende schakel zijn in de strategie van 
integraal ketenbeheer. Ais de beslissing positief uitvalt, zal een MER worden opgesteld voor 
deze nieuwe activiteit. 
Eind 2004 is door de HVC, in samenwerking met de aandeelhouders, een /nnovatiep/atform 
gemeenten opgericht. Het doel is kennisuitwisseling en in samenwerking met de aandeel
houders (gemeenten) verkennen, onderzoeken en toepassen van innovaties op het gebied 
van afvalinzameling, bewerking en eindverwerking. Het uiteindelijke streven is hiermee de 
milieudruk en lastendruk optimaal te beperken. 
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Voor 2005 staan drie lijnstops gepland (achtereenvolgens lijn 3, 1 en 4), een in het voorjaar 
twee in het najaar. In de periode 2006-2009 zal getracht worden de frequentie van de onder
houdsstops per lijn terug te brengen van eenmaal per anderhalf jaar naar eenmaal per twee 
jaar. Dit betekent dat tijdens de stops extra aandacht geschonken moet worden aan de duur
zaamheid van de reparaties en op kritieke punten meer preventieve maatregelen moeten 
worden genomen. Verbeterde storingsanalyse en werkvoorbereiding zijn hierbij van groot be
lang. Voor deze periode worden tevens doelstellingen geformuleerd op het gebied van aantal 
en gezamenlijke duur van de openstaande werkorders en doorlooptijd van de werkorders. 

1.3 Personele ontwikkelingen 

De Huisvuilcentrale (Iocatie Boekelermeer) telde op 1 januari 2005 161 medewerkers met 
een dienstverband voor onbepaalde tijd. Een jaar eerder waren dat er 148. De meeste me
dewerkers (84 %) zijn voltijds werkzaam bij de HVC. Er werken 32 vrouwen bij de Huisvuil
centrale, waarvan twee in een leidinggevende functie. De gemiddelde leeftijd bij de Huisvuil
centrale is vrij hoog, 44 jaar. Het ziekteverzuim in 2004 bedroeg 6,2 %. 
In 2004 heeft de afdeling Procesvoering geexperimenteerd met een ander ploegenrooster. 
Van oudsher werd gebruikgemaakt van een achterwaarts rote rend rooster van 3 dagen op 
en 2 dagen af. Gedurende driekwart jaar is er proef gedraaid met een voorwaarts roterend 
rooster van 6 dagen op (2-2-2) en 4 dagen af. Een enquete onder betrokkenen wees echter 
uit dat er onvoldoende draagvlak was om dit schema definitief aan te houden. 

2 BESCHRIJVING MILIEUSITUATIE 

2.1 Bedrijfsuren 

De beschikbaarheidgraad geeft de verhouding aan tussen de uren dat de installatie beschik
baar was in een jaar en het totaal aantal uren in dat jaar. In 2004 is de beschikbaarheid weer 
iets afgenomen, van 93,6 % naar 91,9 %. De verklaring ligt voornamelijk bij de totale onder
houdsstop in juni in verband met aansluitingen van lijn 4. 
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De (mechanische) bezettingsgraad geeft de verhouding aan tussen de werkelijk verbrande 
hoeveelheid en de maximaal te verbranden hoeveelheid, betrokken op de periode dat de in
stallatie beschikbaar was. Dat de bezettingsgraad de laatste jaren boven de 100 % uitkomt 
wordt verklaard door de definitie van "maximaal te verbranden hoeveelheid". Hierbij wordt 
namelijk uitgegaan van de ontwerpwaarde van 18,5 ton afval- met een stookwaarde van 10 
MJ/kg - per uur per lijn. In 2004 was de mechanische bezetting 102,3 %. 
De thermische bezetting - uitgaande van een ontwerpwaarde van de stoomproductie van 
17,6 kg/s - was 94,S %. 
In het verslagjaar is 458.217 ton afval verbrand. Dat is 2,4 % meer dan de geplande hoe
veelheid (447.000). 

2.2 Storingen 

Behalve gepland onderhoud heeft er, als gevolg van storingen, het nodige ongepland onder
houd plaatsgevonden. De storingen bedroegen in totaal461 storingsuren, waarvan lijn 3 
ruim driekwart voor zijn rekening nam. De grootste boosdoeners waren de omvormer van de 
zuigtrek, ketellekkage en het E-filter van de zouten. Daarnaast hebben de lijnen in totaal 
2121 uur op deellast gedraaid. Ook hier nam lijn 3 het grootste deel (ruim de helft) voor zijn 
rekening. De totale productiederving als gevolg van storings- en deellasturen bedroeg 
15.000 ton afval en 10.000 MWh. 
Aile BLA-emrssjecomponenten zijn voor wat betreft de analyzers ruim binnen de sis van 96 
storingsuren per jaar per component gebleven. Ujn 2 had tweemaal zoveel storingsuren als 
lijn 1 (50) en lijn 3 driemaal zoveel. De analyzers van HCI en NH3 kenden de meeste proble
men. De analyzers van NOx hadden over geen van de drie lijnen een storingsuur. 

2.3 Meldingen en klachten 

De behandeling van vragen en klachten neemt in het ondernemingsbeleid van de HVC een 
belangrijke plaats in. Elke klacht wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in ontvangst 
genomen en behandeld. In het verslagjaar zijn bij de HVC negen klachten binnengekomen. 
Eem daarvan is tevens aan de provincie gemeld. 

Klachten 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Grafiek 2 

Twee (geur)klachten bleken ongegrond. Van de overige zeven betroffen drie geluidsoverlast 
en vier geuroverlast. Twee van de drie geluidsklachten hadden te maken met de bouw van 
de vierde lijn. Dat gold ook voor aile geurklachten, omdat door de werkzaamheden in de 
bunker regelmatig de daksparingen of de luiken van de bunker open moesten. Bij ongunstige 
wind kon zich dan de wat zurige lucht van oud vuil verspreiden. De HVC heeft hierover via 
meldingen vooraf zo goed mogeJijk gecommuniceerd met de provincie. 
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In totaal heeft de HVC achtentwintig keer een melding gedaan naar de provincie van proces
of milieuverstoringen. 

2.4 Incidenten 

Een vijftal incidenten met mogelijk een (kleine) impact voor het milieu hebben zich in 2004 
voorgedaan. 
Eind januari zorgde een westerstorm voor de nodige overlast op het dak van de bunker. Een 
deel van de tijdelijke dakafdekking werd vernield, waardoor geuroverlast kon ontstaan. In 
eerste instantie is zo gauw mogelijk voor een provisorische afdichting gezorgd. Later is ook 
de constructie weer hersteld. 
Begin juli is een hydrauliekslang van een mobiele hijskraan gesprongen. Door het zwaaien 
van de mast bij het neerhalen verspreidde een oliefilm zich over een deel van het opstelter
rein (stelconplaten) en de gevelbeplating. Naar schatting 40-50 liter lichte hydrauliekolie is 
hierbij vrijgekomen. De olie heeft niet de weg en de rioolputjes bereikt, doordat er snel met 
absorptiegrit is gewerkt. Onbekend is hoeveel eventueel russen de naden van de stelconpla
ten is terechtgekomen. 
In september heeft een klein buitenbrandje plaatsgevonden tegen de bosschage van het 
kantoor aan. Men was daar bezig oude deksels van de vultrechters te snijbranden. Hierbij 
heeft een rubberen afdekstrip vlam gevat. Met behulp van een slanghaspel kon het brandje 
snel worden geblust. Bluswater is in de kantoortuin terechtgekomen, niet in het rioolsysteem. 
In oktober is bij het overhevelen van olie, uit het carter van een hulpstroomaggregaat, in het 
turbinegebouw olie overgelopen en onder de deur van het turbinegebouw door naar buiten 
gelopen. Via stelconplaten en het rioolputje is een bepaalde hoeveelheid in het rioolsysteem 
terechtgekomen. Bij ontdekking is onmiddellijk het putje afgedicht en absorptiegrit gebruikt. 
Het is onbekend (ook bij benadering) hoeveel olie in het milieu terecht is gekomen. Er zijn 
procedurele maatregelen getroffen om herhaling in dergelijke gevallen te voorkomen 
Medio december is een mechanische overdrukklep van de koelmachine van een compressor 
gesprongen, waardoor 165 kg freon is weggestroomd. Door natuurlijke ventilatie zal een deel 
van het ontsnapte gas in de buitenlucht terecht zijn gekomen. Inmiddels is de koelmachine 
vervangen door een nieuwer type dat minder freon bevat. 

3 MILIEUMAATREGELEN 

3.1 Evaluatie actiepunten 2004 

Onderstaand een korte evaluatie 1 van de milieuactiepunten, welke in het Overheidsverslag 
2003 stonden aangegeven voor 2004: 

1. Het Verlichtingsplan, voortvloeiend uit het Bedrijfsenergieplan, heeft vanwege de te ver
wachten lage milieuwinst geen hoge prioriteit bij de HVC. Daarom en vanwege capaci
teitstekort om dit project van de grond te trekken wordt dit actiepunt voor onbepaalde tijd 
opgeschort. 

1 Voor zover niet eerder aan de orde gekomen in dit verslag of in de toelichting op het elektronisch 
deel. 
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2. De thermografische camera in de verkleiningsbunker, om broei bijtijds te detecteren, 
wordt in juni 2005 aangebracht. Bij gebleken geschiktheid wordt de grote huisvuilbunker 
ook met deze camera's uitgerust. 

3. In 2004 heeft de slakkenbunker een nieuw drainagesysteem gekregen: veertien draina
gebuizen op een grindbed, die afwateren naar de drie slakkenwaterkelders. Hiermee 
wordt een betere ontwatering van de slakken bewerkstelligd. 

4. Het onderzoek, samen met twee externe partijen, naar verbetering van het verbran
dingsproces heeft onvoldoende opgeleverd. In 2005 zal samen met Von Roll, de bouwer 
van de vier verbrandingslijnen, worden gekeken naar mogelijkheden om de drie "oude" 
lijnen zodanig te moderniseren dat een structurele doorzetverhoging van 5 % kan wor
den verkregen. 

5. Het NOx-monitoringsprotocol is in september 2004 naar de Nederlandse Emissie
autoriteit gestuurd ter beoordeling, tezamen met een aanvraag voor een zogenaamde 
NOx-vergunning. Na vragen en opmerkingen van het NEa is inmiddels een tweede ver
sie van het protocol opgestuurd. Hierop, en op de vergunningaanvraag, is tot dusver 
geen reactie ontvangen. Naar verwachting zal de NOx-emissiehandel op 1 juli 2005 van 
start gaan. De HVC verwacht daar dan klaar voor te zijn. In mei en juni zal een aantal 
procedures uit het protocol "droog" geoefend worden. 

6. In 2004 is in elke lijn een tweede zuurstofmeter geplaatst. Dit verbetert de werking en 
betrouwbaarheid van de stookautomaat, en daarmee van de doorzet. 

7. De mobiele stofmeter voor de rookgassen is aangeschaft. Voor de provincie is uitvoerig 
beschreven wanneer en hoe deze wordt ingezet. 

8. In 2004 is door een extern bedrijf naar de NOx-problematiek gekeken. Deze werd vooral 
veroorzaakt door problemen met de ammoniaverdampers. Een aantal verbeteropties is 
onderzocht. De meest kansrijke lijkt het verbeteren van de tracing van het leidingwerk. 
Dit zal in 2005 worden uitgevoerd. 

3.2 Overige uitgevoerde acties in 2004 

• Aile interne auditors zijn in 2004 naar een opfriscursus geweest, vooral gericht op pro
cesgericht auditen. Hierbij werden ook praktijkopdrachten behandeld. 

• Eind 2004 is een begin gemaakt met het verplaatsen van het bufferbassin, om zo meer 
ruimte te maken voor de opslag van bodemas. In plaats van een komen er twee buffer
bassins ten noorden van de opslagplaats voor bodemas. Ais het ene bassin in gebruik is 
kan het andere worden schoongemaakt. Om dit schoonmaken te vergemakkelijken zijn 
tevens afvoerputten in de bassins aangebracht. In aprillmei 2005 worden de nieuwe 
bassins in gebruik genomen. 

• De verouderingsproef met bodemas, met behulp van doorstroming van kooldioxide, is 
begin 2005 beeindigd. Dit experiment yond plaats in Sluiskil (Zeeland) en in samenwer
king met enkele externe partijen. De eerste resultaten worden in mei 2005 verwacht. 
Vanwege de vrijstellingsregeling voor molybdeen in de bodemas is koper voor de HVC 
nog het enige probleem om aan de toekomstige N2-norm te voldoen. 

• Bij de nieuwbouw van lijn 4 hebben de bestaande lijnen een aftakking van hun rookgas 
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(met een debiet van 10.000 Nm3/uur) naar het rookgaskanaal van lijn 4 gekregen. Hier
door wordt de zuigtrek van de "oude" lijnen ontlast, waardoor mogelijk de doorzet kan 
worden verhoogd. 

3.3 Actiepunten 2005 

De Huisvuilcentrale is van plan de volgende maatregelen/onderzoeken2 in 2005 uit te voe
reno Doorgaans is dit vanuit de optiek van optimalisering van de bedrijfsvoering, maar uit de 
aard hiervan betekent dit vaak ook een verbetering van de milieuzorg. 

• Sinds een aantal jaren wordt de ketelas niet meer samengevoegd met het vliegas, maar 
met de bodemas. Begin 2005 is de ketelas van lijn 2 omgeleid naar de ontslakker van lijn 
1. Met deze proef wordt bekeken of het scheiden van ketelas en bodemas een positief ef
fect heeft op de kwaliteit van de bodemas. Medio 2005 wordt deze proef uitgebreid door in 
de ontslakker van lijn 2 eveneens de slakken na te wassen met kanaalwater. 

• In de verticale trek van de ketels van lijn 1 tim 3 zal zgn. AGAM-apparatuur worden ge
plaatst. Hiermee kan op diverse plaatsen akoestisch de temperatuur worden gemeten. 
Tevens zullen kijkopeningen worden geplaatst. Meer kennis van het temperatuurbeeld in 
de ketel leidt tot een betere afstelling van de stookautomaat en betere verbranding en 
doorzet. 

• In 2005 zal onderzoek worden gedaan naar een ruimere regelmogelijkheid van de ver
brandingsroosters van de "oude" lijnen voor wat betreft luchttoevoer en bewegingsvrijheid . 
Thans kan dit nog slechts per zone worden geregeld, maar elke zone bestaat uit drie sec
ties. De bedoeling is om deze secties afzonderlijk regelbaar te maken, waardoor zoge
naamde tongvorming (ophoping van nog niet verbrand afval op het rooster) makkelijker 
kan worden bestreden. Ter ondersteuning van deze fijnere regelmogelijkheden zal bij lijn 
1 als proef een infra rood-camera in de vuurhaard worden geplaatst. 

• In verband met extra aanvoer voor de vierde lijn zullen de openingstijden van de weeg
brug in 2005 worden verlengd. In 2004 is onder klanten een enquete gehouden naar hun 
wensen hierover. Slechts enkele grotere klanten hadden behoefte aan een openstelling 
tot 22.00 uur. Mogelijk dat daarom gekozen wordt voor een openstelling tot 20.00 uur. 

• De in 2005 te bouwen nieuwe kantoorvleugel zal met aftapstoom worden verwarmd. 
Eveneens eind dit jaar zal de eerste stoom aan MeerWarmte worden geleverd ten behoe
ve van bedrijven op het bedrijventerrein Boekelermeer. 

• Van de overtollige magazijnvoorraden zal worden bezien welke zo veel mogelijk elders 
(buiten het bedrijf) kunnen worden hergebruikt, alvorens ze als afval worden bestempeld. 

• Gemiddeld komen bij de operators van Procesvoering zo'n 150 alarmmeldingen per uur 
binnen op de schermen. Er zal gezocht worden naar mogelijkheden am dit aantal terug te 
brengen tot circa 50. Hierdoor zal het risico dat een belangrijk alarm wordt gemist aan
zienlijk worden teruggebracht. 

• In september tijdens de onderhoudsstop van lijn 1 zullen de voorzieningen worden aan
gebracht am een proef te doen met HOK-dosering in de wasser. am de zware metalen en 
dioxine in de rookgassen af te vangen. 

2 Vaar zaver deze niet ap een andere plaats in het milieujaarverslag aan de arde kamen. 
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• Er zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om de katbrander bij de DeN Ox
installatie te vervangen door een warmtewisselaar, waardoor veel aardgas zou kunnen 
worden bespaard . 

• Vanaf Ijanuari 2005 wordt een groot deel van de rookgasreinigingszouten en een deel 
van de filterkoek en vliegas in bulktransport afgevoerd naar Duitsland. Daar worden deze 
reststoffen toegepast als opvulmateriaal voor verlaten zoutmijnen. 

• In februari vinden enkele aanpassingen in de slakopwerkingsinstallatie plaats, die de kwa
liteit van de bodemas en de terugwinning van metalen moeten vergroten. De huidige vlak
zeven worden vervangen door een stangensizer en een trommelzeef. En er wordt een ex
tra bovenbandmagneet geplaatst na de eerste bovenbandmagneet. 

• In maart 2005 wordt vrijstelling aangevraagd bij het bevoegd gezag voor het continu me
ten van de HF-emissie bij lijn 4. De mogelijkheid daartoe wordt geboden door het BVA. 
Vanzelfsprekend wordt de HF nog wei gemeten bij de discontinue metingen. Deze metin
gen zullen voor aile vier de lijnen in 2005 vier maal worden gedaan. 

4 WM-EN WVO-VERGUNNING 

4.1 Milieuvergunningen 

Op 31 maart 2004 werd de eerder verstrekte revisievergunning door de afdeling Bestuurs
rechtspraak van de Raad van State op formele gronden vernietigd, in verband met het feit 
dat Gedeputeerde Staten onvoldoende rekening hadden gehouden met het beoordelingska
der van de IPPC-richtlijn. Hierop is door de HVC in augustus opnieuw een aanvraag, met 
aanvulJende informatie, gedaan voor een revisievergunning in het kader van de Wet milieu
beheer. Tegelijkertijd is door de Provincie een gedoogbeschikking afgegeven. 
Na overleg met de Provincie en de milieubeweging is in november een definitieve beschik
king afgegeven door de Provincie, waarin middels aanvullende voorschriften ook maximale 
emissiejaarvrachten zijn vastgelegd. De Provincie gaf daarmee tevens aan dat de HVC met 
de verstrekte gegevens heeft voldaan aan artikel 6 van de IPPC-richtlijn. 
Op 22 januari 2005 werd de Wm-vergunning van de Huisvuilcentrale onherroepelijk. 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier achtte herziening van de aanvraag van 
een nieuwe WVO-vergunning niet nodig en heeft in oktober 2004 een nieuwe beschikking 
afgegeven. 

4.2 Emissienormen 

Voor afvalverbrandingsinstallaties in Nederland is het Besluit Luchtemiss;es Afvalverbran
d;ng (BLA) het belangrijkste toetsingskader voor wat betreft verbrandingsemissies. 
De continu gemeten koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (CxHy) en zwaveloxiden (SOx) 
moeten minimaal 97 % van de rekenkundige uurgemiddelden in een jaar onder de betreffen
de grenswaarde blijven. V~~r de stikstofoxiden (NOx) geldt 97 % van de daggemiddelden. 
Zoals onderstaande tabel laat zien is dat in 2004 ruimschoots het geval geweest voor aile 
componenten. 
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I~----------------------------------------

I Component 
Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Grenswaarde 

1 in% in% in% in mg/m3 
I 

CO 99,54 99,57 99,64 50 

CxHy 99,81 100 99,90 10 

SOx 99,42 99,90 99,85 40 

NOx 97,88 98,25 98,48 70 

NH3 99,06 98,10 100 5 

stof 99,53 99,56 99,25 5 

HCI 99,26 99,88 99,50 10 

Voor NH3 bestaat geen wettelijke emissie-eis en is aileen sprake van een richtwaarde. 
V~~r de componenten3 totaal stof (5 mg/m3), waterstofchloride (10 mg/m3), waterstoffluoride 
(1 mg/m3), cadmium (0,05 mg/m3), kwik (0,05 mg/m3), zware metalen (1 mg/m3) en dioxinesl 
furanen (0,1 ng/m3) geldt dat aan de BLA-eis wordt voldaan als geen enkele meetwaarde tij
dens de discontinue meting en boven de betreffende grenswaarde uitkomt. 

De grafieken hieronder laten zien dat de emissiecomponenten voor aile drie lijnen bij de dis
continue meting en doorgaans heel ver onder de betreffende grenswaarde blijven. Daarbij is 
per component uitgegaan van de hoogst gemeten concentratie in betreffende meetperiode. 

Emissies (april 2004) 
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HC/ If stof Cd Hg zw. rret. diox.lfur. 

Grafiek 3 
Daar waar onder de detectiegrens is gemeten is deze detectiegrens als hoogste waarde 
aangehouden. 
Bij aile discontinue metingen is gemeten conform het meetbesluit van het BLA. In de grafie
ken zijn aile grenswaarden op 100 gesteld. 

3 De grenswaarden staan tussen haakjes. 
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Grafiek 4 

HF 

Emissies (oktober 2004) 

stot Cd Hg zw. rret. dioxJtur. 

Aigemene condusie is dus dat de lijnen 1 tim 3 hebben voldaan aan de eisen uit het BLA. 
In de vigerende vergunning, die overigens pas begin 2005 van kracht is geworden, staan ook 
resultaatverplichtingen opgenomen met betrekking tot enkele jaarvrachten van luchtemis
sies. Aan de jaarvrachteisen van stof, HCI, SOx, CO en CxHy zou - soms ruimschoots - zijn 
voldaan. Aileen NOx zou een overschrijding hebben gekend van 0,5 %. De grotere hoeveel
heid rookgassen (meer draaiuren!) was daar debet aan. 

Garantiemetingen bij lijn 4 toonden aan dat nog niet voldaan werd aan de eisen in het BVA 
voor de componenten SOx en NOx. Door de leverancier wordt dan ook momenteel druk ge
werkt om dit probleem op te lossen. 

Voor de drie hulpstroomaggregaten, die op aardgas worden aangedreven, is het Besluit 
Emissie-eisen Stookinstallaties (BEES-A) van toepassing. 
In oktober 2004 zijn conform dit besluit NOx-metingen uitgevoerd bij een continue hoogste 
belasting van de motoren. Deze metingen hebben aangetoond dat de HSA's aan de gestelde 
eisen voldoen. 

4.3 Handhaving 

In februari is er telefonisch overleg geweest tussen een medewerker van het bureau Afval
verwerking van de Provincie en het hoofd Acceptatie in Alkmaar. Aanleiding was de codering 
van een door de HVC uitgegeven bepaald afvalstroomnummer, waarbij een 99-codering 
(20.03.99) werd gebruikt. Afgesproken is om voor onderhavige afvalstroom de Euralcode 
20.03.01 (stedelijk afval) te gebruiken. 
In februari is tevens door HVC naar de Provincie gemeld dat er in de kelder van het weeg
bruggebouw waterschade was ontstaan, waardoor o.a. begeleidingsbrieven van de tweede 
helft van 2002 en van 2003 moeilijk leesbaar zijn geworden. Aile betreffende gegevens zijn 
overigens terug te vinden in het geautomatiseerde registratiesysteem. Voor de Provincie was 
dit voldoende om ontheffing te verlenen voor de verplichte bewaartermijn (3 jaar) van deze 
partij. 

In augustus zijn door het Hoogheemraadschap overschrijdingen geconstateerd m.b.t. de wa
terkwaliteit van bemonsterde rioolputten. Het betreft voorschrift 2.2 (put 7) en voorschrift 2.3 
(put 3) van de WVO-vergunning . 
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Ten aanzien van monsterput 7 was de sterk vervuilde vetvangput van de kantine de oorzaak. 
De schoonmaakfrequentie van deze put is inmiddels verhoogd. 
De vervuiling in monsterput 3 werd veroorzaakt doordat bij de laatste periodieke controle van 
de voorliggende olie- en slibafscheider onvoldoende is gereinigd en onzorgvuldig is opge
vuld, waardoor de vlotter niet goed werkte. Er zijn in dezen opnieuw nadrukkelijke instructies 
naar de betrokken medewerkers uitgegaan. 
In verband met de verontreinigingsheffing heeft eind september een gesprek plaatsgevonden 
tussen de HVC en twee medewerkers van de afdeling Handhaving van het Hoogheemraad
schap. Volgens het Hoogheemraadschap zou een andere berekeningswijze voordeliger voor 
de HVC kunnen zijn. Hiervoor dienden echter door de HVC een aantal acties te worden ge
nomen, die door capaciteitsgebrek in 2004 niet meer zijn uitgevoerd. Deze acties zullen ech
ter veer juni 2005 worden uitgevoerd en vervolgens gerapporteerd aan het Hoogheemraad
schap. 

In het kader van het regulier overleg met de Provincie heeft drie keer overleg plaatsgevon
den (in april, mei, september en november). In 2004 bracht de Provincie met betrekking tot 
de handhaving, naast de reguliere handhaver, een technisch specialist in het overleg in. 
In de overleggen zijn, naast de algemene stand van zaken, onder andere de volgende on
derwerpen aan de orde gekomen: Wm-vergunning, de mobiele stofmeter, emissies, BVA (de 
vierde lijn is de eerste installatie in Nederland die onder het BVA va It) en de vierde lijn. 
Omdat het periodiek overleg met de Provincie door de HVC als zeer nuttig wordt ervaren, zal 
dit zeker wat haar betreft de komende jaren worden gecontinueerd. Echter, de Provincie 
houdt in verband met een interne reorganisatie een slag om de arm of het regulier overleg 
wordt voortgezet. 

5 MEERJARENBELEID 

De speerpunten van het milieu-Iondernemingsbeleid 2003-2006 worden hieronder kort be
handeld. 

• Watertransport 
De HVC blijft zich inzetten voor meer transport van afval en reststoffen over water. Ten 
opzichte van 2003 is de overgeslagen hoeveelheid in tonnen in 2004 met zo'n 60 % ge
stegen. Er zijn 9.971 perscontainers (98.461 ton) afgezet in de Leeghwaterhaven. Deze 
containers zijn voor het grootste deel afkomstig uit Flevoland en worden overgeslagen 
op het Epon-eiland bij Lelystad. Omdat deze overslaglocatie per 1 juli 2005 komt te ver
vallen, is de HVC momenteel naarstig op zoek naar een nieuwe overslaglocatie in Flevo
land. Verder zijn er in 2004 nog enkele grote onderdelen van de in aanbouw zijnde vier
de lijn per schip aangevoerd. 
Ook ten behoeve van derden heeft er overslag plaatsgevonden. Er zijn 266 zeecontai
ners over- en opgeslagen op de loswal. Verder heeft er de nodige bulkoverslag plaats
gevonden: 126.683 ton bodemas (driemaal zoveel als in 2003!) en 28.520 ton diversen 
(houtsnippers, scheidingsresidu, glas). Hoewel hiervoor in de Leeghwaterhaven speciale 
voorzieningen zijn, heeft er in 2004 geen zand- en grindoverslag plaatsgevonden. 

• Opwaardering reststoffen 
Voor wat betreft de kwaliteit van de bodemas, zie eerder in dit verslag. 
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• Levering warmte 
Onderhandelingen met nieuwe (potentiele) afnemers zijn lopende. Hierbij wordt nauw 
samengewerkt met de gemeentes Alkmaar en Heiloo. Naar verwachting zal eind 2005 
de eerste stoom4 aan MeerWarmte worden geleverd. In 2004 zijn al hulpketels (op aard
gas) opgesteld op het terrein van de Huisvuilcentrale om warmte te kunnen leveren aan 
de contracteerde klanten. 

• Capaciteitsuitbreiding 
De bedrijfsvoering van de vierde lijn en de tweede turbine-generator is inmiddels aan de 
HVC overgedragen. Een definitieve overname wordt in de loop van 2005 verwacht. In
middels onderzoekt de HVC volop de mogelijkheden tot het bouwen en exploiteren van 
een biomassacentrale op resthout (zie ook 1.2). Tevens zijn/worden er maatregelen ge
troffen en verder onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de capaciteit van de lijnen 1 
Um 3 met 10 % te vergroten (zie ook 3.3). 

• Alternatieven voor doekenfilter 
Proeven in het verleden met detergent en actiefkool hebben nog niet de gewenste resul
taten opgeleverd. Andere mogelijkheden (o.a. met HOK) zullen de komende tijd worden 
onderzocht (zie ook 3.3). 

• Verbeiering stookauiomaat 
Ondanks de geringe resultaten van eerdere onderzoeken blijft de HVC streven naar op
timalisering van de stookautomaat. Hiertoe worden de komende jaren ook contacten met 
andere externe partners gelegd. 

6 MEET- EN REGISTRATIESYSTEEM 

Het meet- en registratiesysteem van de Huisvuilcentrale is zeer uitgebreid. Het merendeel 
van de registraties is geautomatiseerd. Aile meetapparatuur is opgenomen in een keurings
en/of kalibratieprogramma. 
Metingen die door externe bureaus of instituten met eigen apparatuur worden gedaan vol
doen aan de wettelijke richtlijnen die daarvoor bestaan. Monsters die niet in het eigen labora
torium van de Huisvuilcentrale worden onderzocht, worden altijd in een gecertificeerd labora
torium (Sterlab) geanalyseerd. 

De kooldioxide uit de schoorsteen van de afvalverbranding wordt discontinu gemeten, en wei 
gelijktijdig met de zogenaamde BLA-metingen. Deze gevonden waarden worden vervolgens 
rekenkundig gemiddeld en geextrapoleerd naar de jaarvracht. 
De volgende luchtemissies worden continu gemeten: totaal stof, waterstofchloride, ammoni
ak, zwaveloxiden, stikstofoxiden, koolmonoxide en vluchtige koolwaterstoffen. 
Minimaal tweemaal per jaar worden de volgende componenten gemeten: waterstoffluoride, 
zware metalen, cadmium, kwik en dioxines/furanen. De gevonden waarden worden reken
kundig gemiddeld en vervolgens geextrapoleerd naar jaarvracht. Als de gevonden waarden 
onder de detectiegrens liggen wordt uitgegaan van deze detectiegrenswaarde. Hierdoor 
vindt ongetwijfeld een overschatting van de jaarvracht plaats. 
De stikstofoxiden uit de verbranding van aardgas van de hulpstroomaggregaten is geextra
poleerd vanuit de concentratiemetingen die in 2004 hebben plaatsgevonden. 

4 Eigenlijk betreft het hier uit staam gecandenseerd warm water. 
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De hoeveelheden afgevoerd papier en karton komen voort uit de weeggegevens van de 
verwerker. De hoeveelheden van al het andere afgevoerde afval en reststoffen komen voort 
uit de eigen weegbruggegevens. De hoeveelheden intern verbrand afval komen voort uit 
schatting en berekening. 
Het water afkomstig uit het afval en de vloeibare chemicalien (grond- en hulpstoffen) is bere
kend aan de hand van bekende percentages en verwerkte hoeveelheden. 
De waterdamp uit de schoorsteen wordt berekend aan de hand van de gevonden waarden 
bij de 8LA.-metingen en van daaruit geextrapoleerd naar een jaarvracht. 
Opgemerkt dient te worden dat de gevonden waarden bij de 8LA.-metingen gestandaardi
seerde waarden zijn, d.w.z. normaalkuubs, droge rookgassen en 11 % zuurstof. 
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~ Tauw ECOFYS 

: Bijlage 14 Emissiemetingen voor ontheffing meten HF 

Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 

Analyse- Meet-instituut Hel HF Hel HF Her HF 
datum 

jaar/week concentraties in mg/m3, betrokken op 273 K, 1013hPa, droog rookgas en 
11% 02 

9539 KEMA 1.7 <0,2 2.1 <0,2 1.7 <0,2 

9539 KEMA 1.4 <0,2 2 <0,2 1.6 <0,2 

9539 KEMA 1.3 <0,2 2 <0,2 1.7 <0,2 

9618 Tauw 6.2 0.07 4.8 0.05 2 0.03 

9618 Tauw 5 0.04 3.1 0.03 3.9 0.04 

9618 Tauw 3.2 0.03 4 0.02 1.7 0.01 

9625 Tauw 2.1 0.07 3 0.05 <1 0.04 

9625 Tauw 2.2 0.04 1.3 0.03 <1 0.03 

9625 Tauw <1,0 0.03 4.1 0.01 <1 0.12 

9640 Tauw <1 0.08 <1 0.06 <1 0.07 

9640 Tauw <1 0.08 <1 0.05 <1 0.05 

9640 Tauw <1 0.06 1.1 0.03 1.7 0.03 

9648 Tauw 1 0.03 <1 0.03 1.6 0.04 

9648 Tauw <1 0.03 1.6 0.02 <1 0.07 

9648 Tauw <1 0.01 2.4 0.04 <1 0.02 

9705 Promonitoring 1 0.01 2.6 <0,002 1.4 <0,02 

9705 Promonitoring 0.5 0.043 2 <0,002 1.2 <0,02 

9705 Promonitoring 0.7 <0,002 2.1 <0,002 1.3 <0,02 

9717 Promonitoring <0,2 <0,02 0.75 <0,02 0.98 <0,02 

9717 Promonitoring <0,2 <0,02 1 <0,02 0.93 <0,02 

9717 Promonitoring 0.34 <0,02 1.34 <0,02 0.97 <0,02 

9726 Promonitoring 0.32 0.03 0.91 0.04 0.57 <0,02 

9726 Promonitoring 0.42 0.05 0.91 0.04 0.44 <0,02 

9726 Promonitoring 0.64 0.06 0.96 0.04 0.26 <0,02 

9743 Promonitoring 1.4 <0,02 3.58 <0,02 0.57 <0,02 

9743 Promonitoring 1.49 <0,02 3.78 <0,02 0.44 <0,02 

9743 Promonitoring 1.23 <0,02 3.71 <0,02 0.26 <0,02 

9810 Promonitoring 1.1 <0,02 0.9 <0,02 1 <0,02 

9810 Promonitoring 1.6 <0,02 1 <0,02 1.2 <0,02 

9810 Promon itori ng 1.5 <0,02 1.3 <0,02 

9848 Promonitoring <0,2 <0,02 <0,2 0.09 <0,2 0.05 

9848 Promonitoring <0,2 0.04 <0,2 0.05 <0,2 0.05 

9848 Promonitoring <0,2 <0,02 <0,2 <0,02 <0,2 <0,02 

9917 Promonitoring 0.5 0.07 <0,3 0.1 0.8 0.07 

9917 Promonitoring 0.5 0.04 0.4 <0,03 1.2 0.12 

9917 Promon itori ng 0.9 0.17 <0,3 <0,03 0.9 0.05 

9945 Promonitoring 1.6 <0,01 1.5 <0,01 <0,5 <0,01 

9945 Promonitoring 1.9 <0,01 2.1 <0,01 1.1 <0,01 

9945 Promonitoring 1.7 <0,01 <0,8 <0,01 <0,5 <0,01 

0027 Promonitoring 1.4 0.08 0.4 0.08 0.7 0.05 

0027 Promonitoring 1.4 0.05 0.6 0.07 1.1 0.04 

0027 Promonitoring 1.3 0.07 0.2 0.03 1.1 0.04 
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ECOFYS ~ Tauw 

10049 Promonitoring 1.3 <0,05 0.5 0.06 1.9 0.16 

0049 Promonitoring 0.6 <0,05 <0,2 <0,05 1.3 0.08 

0049 Promonitoring 0.7 <0,05 <0,2 <0,05 1.4 0.09 

0112 Promonitoring 0.6 <0,1 0.4 0.1 <0,2 <0,1 

0112 Promonitoring 0.4 0.3 0.5 <0,1 0.8 0.1 

0112 Promonitorlng 0.4 0.1 0.4 0.5 0.9 <0,1 

0130 Promonitoring 1.8 <0,1 1.8 <0,1 1.5 <0,1 

0130 Promonitoring 1.1 <0,1 1.4 <0,1 1.3 <0,1 

0130 Promonitoring 1.8 <0,1 1.6 <0,1 1.6 <0,1 

0146 Promonitoring 0.6 <0,1 0.4 <0,1 0.7 <0,1 

0146 Promonitoring 0.7 <0,1 0.6 <0,1 1.1 <0,1 

0146 Promonitoring 1.2 <0,1 0.4 <0,1 0.5 <0,1 

0216 Promonitoring 1.3 0.06 0.6 0.05 1.3 0.05 

0216 Promonitoring 2 0.08 0.5 0.11 1.3 0.05 

0216 Promonitoring 1.9 <0,05 1.4 0.05 1.4 0.06 

0242 Promonitoring 1.2 <0,05 <0,1 <0,05 0.5 <0,05 

0242 Promonitoring 1.8 <0,05 <0,1 <0,05 2.5 <0,05 

0242 Promonitoring 1.4 <0,05 <0,1 <0,05 2.1 <0,05 

0316 Promonitoring 1.7 0.15 2 0.15 2.4 <0,05 

0316 Promonitoring 2 0.12 2.3 <0,05 1.9 <0,05 

0316 Promonitoring 1.4 0.1 1.9 0.09 2.7 0.08 

0331 Promon itori ng 1.1 0.15 1 0.2 1.2 0.02 

0331 Promonitoring 0.5 0.08 0.4 0.3 0.6 0.03 

0331 Promonitoring 0.4 0.07 0.2 0.2 1 0.2 

0343 Promonitoring 1.4 <0,08 0.9 <0,08 1.2 <0,08 

0343 Promonitoring 1.1 <0,08 1 <0,08 1.2 <0,08 

0343 Promonitoring 0.8 <0,08 1.2 <0,08 1.4 <0,08 

0343 Promonitoring 1.4 <0,08 

0417 Promonitoring 0.3 0.2 1 <0,1 0.9 <0,1 

0417 Promonitoring <0,1 0.2 0.3 <0,1 0.9 <0,1 

0417 Promon itori ng <0,1 0.2 1.3 <0,1 1.4 <0,1 

0442 Promonitoring <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 

0442 Promonitoring <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 

0442 Promonitoring <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 
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Bijlage15 Witte en gele UJst 

De witte en gele lijst zijn opgesteld om de algemene deflnitie voor biomassa, zoals die is 
opgenomen in de 'EG-richtlijn inzake de beperking van de emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen in de Lucht door grote stookinstallaties' (Richtlijn 2001/80/EG) 
concreet te maken naar specifieke biomassastromen. Biomassastromen die aan deze 
definitie voldoen komen op de witte lijst. Afvalstoffen die aan deze definitie voldoen, 
vallen met betrekking tot het emissieregime vervolgens niet onder het Besluit Verbranden 
Afvalstoffen (BVA). De witte/gele lijst is getoetst aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP). 
Dit is van belang voor die biomassastromen waarbij, in verband met de geformuLeerde 
minimumstandaard, inzet ten behoeve van energieopwekking niet is toegestaan. De witte
en geLe Lijst wordt uitgegeven door InfomiL en is op internet in te zien (lnfomil, 2004). 

Witte lijst 
Uitgangspunt bij de witte lijst indeling is de beoordeling of de betreffende biomassa 
voldoet aan de definitie van biomassa, zoals die is opgenomen in richtlijn 2001/80/EG (EU, 
2001b). 

Mengsels van witte en gele lijst stromen moeten worden beschouwd aLs gele Lijst stromen. 
Mengsels van uitsluitend witte lijst stromen blijven wit. Daarnaast kunnen witte tijst 
biomassa-stromen door de locatie/wijze van vrijkomen soms geringe hoeveeLheden andere 
verontreinigingen bevatten. In de Regeling groencertificaten Elektriciteitswet wordt een 
maximaal aandeel van 3% kunststoffen acceptabel geacht om toch nog over zuivere 
biomassa te spreken. 

De witte lijst bevat: 
1. plantaardige producten, materialen of afvalstromen uit bos- en landbouw; 
2. plantaardige afvalstoffen van de voedingsindustrie; 
3. plantaardige afvalstoffen uit de ruwe pulpproductie en de papierproductie uit 

pulp; 
4. kurk; 
5. houtafvaL 

De gehele witte en gele lijst zijn op de volgende bladzijden in zijn geheel overgenomen, 
indusief de eventuele vermeLding van het sectorplan van het LAP en de eventuele code van 
NTA 8003. 
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~ Tauw 

1. Plantaardige producten, materialen of afvalstromen uit bos- en landbouw 

Omschrijving 

Bosbouw (en vergelijkbare stromen) 

Hout afkomstig uit energieteelt 

Hout afkomstig van bosexploitatie 

(Snoei- )hout afkomstig uit parken, plantsoenen, begraafplaatsen, particuliere tuinen etc. 

Schors 

Hout afkomstlg uit fruitteelt (snoelmateriaal, geruimde bomen/struiken) 

Boomstobben 

Zeefoverloop van groencompostering 

Houtskool v~~r zover verkregen uit een van bovengenoemde houtstromen 

----.. --~-.-.----.-----------------

Landbouw (en vergelljkbare stromen) 

Gras, hooi en stro afkomstlg van landbouwbedrijven 

Olifantsgras (miscanthus) en evt. andere speciflek t.b.v. energle-opwekking geteelde gewassen 

Bermgras 

Gewasresten bij oogsten en na eerste verwerking (voederbietenblad en -koppen, 
maiskolvenschroot (incl. spil), aardappelen(-Ioof), koolstronken en -bladeren ) 

Bloembollen en bloembolienpelsel 

Tuinbouwafval (composteerbaar) zoals planten- en oogstresten (b.v. tomaat, paprika, 
komkommer, potplanten, etc.) 

Veilingafval (composteerbaar) 

Hennep, jute, vias, katoen, sisal (Agave), ramee en andere plantaardige (textiel)vezels en het 
afval daarvan (indien ongeverfd en niet chemisch behandeld) 
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Opmerking 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. 

Geen afvalstof dus LAP n,v.t. 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. 
Afvalstof die vrijkomt bij 

beheer en onderhoud 
wegbermen etc. 

Sectorplan Categorie 
LAP NTA 8003 

Nvt 110 

Nvt 110 

9 105 

9 102 

9 110 

9 110 

9 192 

Nvt 709 

Nvt 200 

Nvt (o.a.) 212 

9 213 

9 n.b. 

9 606 

9 603 

9 602 

20 721 

ECOFYS 

Eural code 

Nvt 

Nvt 

20.02.01 

03,01.01 

02.01.07 

19.05.02 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

20.02.01 

02.01.03 

02.01.03 

02.01.03 

02.01.03 

04.02.21 
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2. Plantaardige (afval)stofJen van de voedingsindustrie i 

Omschrijvlng 

Olien en vetten 

Opmerking Sectorplan 
LAP 

'-'. P._~_'_' __ .~_· .. __ '._.~ .. _~. ___ ._._· .. ___ .'_" _____ . ____ > .. _ __ ___ "' _____ -...... __ <40 ________________________ • ______ . __ ... _. _._ . . .. ____ _ ____ _ 

Plantaardige olieen, vetzuren en wassen 

Plantaardige ol ie-, veto , en wasemuls ies 

Plantaardige olie- en vetafval 

Schlllen-vliezen-pitten 

Indien rechtstreeks 
afkomstig uit 

productieproces, geen afval 
en LAP n.v.t. 

Nvt 

2 

2 

Categorie 
NTA 8003 

540 

546 

541 

ECC .~YS 

Eural code 

Nvt 

02.01/02.02 

02.02/02.03 

'Aardappelschillen en -persvezel, (stoom)schillen van ande~e gewassen(·~orteCknoiSejderij-;Ui~-·----· ·--·----·----------·--.. ----·--;---------·-·-~--;;~·~·-- 02.0;~-;-
sojabonen, olijven (alperujo) 

Vliezen en kaf van granen (o .a. rijst, tarwe, gerst) 

Olljvenpitten 

Doppen van cacaobonen, pinda's, (wal)noten, amandelen, etc. 

SlIb 

Reststoffen blj sojabonenverwerking (velasse, solasse, sOjapasta, sojafilterkoek) 

Slib uit oliebereiding (plantaardige olie) 

Resten, afgekeurde producten, pulp 

Schroot van oliehoudende zaden (Iijnzaad, koolzaad, etc.) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

529 

524 

510 

500 

500 

500 

02.01.03 

02.01.03 

02.01.03 

02.03.01 

02,03.01 

02.03 .04 

, In zowel de Waste Incineration Directive als in het BVA is aan de categorie 'Plantaardige afvalstoffen van de voedingsindustrie', toegevoegd: 'indien de opgewekte warmte wordt 'teruggewonnen', Indien er 
geen sprake is van het terugwinnen van warmte zijn deze stroman dus niet uitgezonderd van de werkingssfeer van het BVA en komen ze op de gele lijst. 
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Afval van bakkerijen en de banketbakkerslndustrie w.o. deegresten, meelresten, gist en 
glstverwante resten) 
Plantaardlge restst romen die vrijkornen bij de voed lngs- en genotmiddelenindustrie (waaronder 
afgekeurde groenten en fruit (Incl. diepvries, gedroogd, conserven), specerljenresten, snljresten, 
pulp (o.a. bieten, chicorei, graan, uien, wortels) , resten vrijkornend bij koffle- en theeproductle, 
reststromen vrijkomend blj de productie van (alcohol lsche) dranken, .... ) 

Plantaard ige voedings- en genotmlddelen, ongeschlkt veor consumptie 

Wm aanvraag Bio-energiecentrale NV Huisvuilcenuale Noord·Holland 
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2 

2 

ECOFYS 

500 02.06 .99 

500 02.07.04 

500 02 .07.04 
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3. P/antaardige afva/stoffen uit de ruwe pu/pproductie en de papierproductie uit pulp 

Omschrijving 

Oud papier 

Opmerklng Sectorplan 
LAP 

ECC~YS 

Categorie 
NTA 8003 

Eural code 

~~Pier-e;;;;;~-~;:~~-~~~r~~'~'~-;~~j" ~'; '~~~'~~tie"~.;~-;~.~~ .. ~:;~.-------------------------------.---.--;~;;'~ot2 --'--'--'---~~-"" --" " '~;~/';'~~'---~9:Vi~~{-

Vezel- en papierslib 

Slib uit papierbereiding bij toepassing ruwe pulp 

4. Kurk 

Omschrijvlng 

Kurk 

Wijnkurken 

vloeren en vloerafval (onbehandeld) 

overig kurk (onbehandeld) 

Opmerking 

2 

2 

Sectorplan 
LAP 

9 

13 

9 

440 

440 

Categorie 
NTA 8003 

03.03.10 

03.03.11 

Eural code 

... _ ...... _--- .. - ....... _----_._-
162 

162 

162 

20.01.08 

03.01.01 

20.01.08 

2 Naast de onder Noot 1 gemelde toevoeging. is er in zowel de Waste Incineration Directive als in het BVA voor de 'Plantaardige afvalsloffen uit de ruwe pulpproduclie en de papierproductie uit pulp'. de volgende passage 
toegevoegd: 'als het op de plaats van productie wordt meeverbrand en de opgewekte warmle wordt teruggewonnen·. Deze passage betekent dat als er niel aan dele randvoorwaarden wordt voldaan, de verbranding 
conform het BVA moet plaats vinden. 
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5. Houtafval 

Omschrijving 

Onbehandeld gebruikt hout 

Niet geverfd of ge'impregneerd (zw.met/halog.org.) hout uit bouw- en sloopafval ("A-hout") 

Zaagsel, schaafsel, houtkrullen, spaanders en restanten hout die vrijkomen bij de verwerking van 
onbehandeld hout 

Houtemballage (kratten, pallets, " .. ) 

Verlijmd hout, nlet geverfd 

Opmerking 

-------.. ~.---~ .. - ...... - .... -- . ---.---.~---~--- ..... --....... .--~.-......... ---.............. -~ ........ 
Verlijmd hout en plaatmateriaal (vezel- en spaanplaat, multiplex, " .. ), mits niet geverfd of voorzien van 
laminaatlaag ("6-hout") 

Slib uit spaanderplaatproductie 

Over/g 

ECOFYS 

Eural code Sectorplan Categorie 
LAP NTA 8003 

13 161 17.02.01 

13 161 03.01.05 

14 169 15.01.03 

-------------

13 

2 

172 

400 

17.02.01 

03.01.99 

----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-:os:o"2r--
Houtafval uit compostering/vergisting 9 190 19.06.99 

Hout dat langdurig in het water heeft gelegen 

Plato-hout (hout dat 'gekookt' en samengeperst is) 
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Gele lijst 

De gele lijst betreft biomassast romen die niet onder de uftzondering van de werkingssfeer van het BVA op grond van art . 2 van het BVA vallen . 
Hieronder worden biomassastromen opgesomd (niet limitatief!) die niet onder de uitzondering van de werkingssfeer van het BVA op grand van art. 
2 van het BVA vallen . Dit betekent dat bij de verbranding van deze biomas'sastromen het BVA van toepassing is. 

Omschrijving Opmerking 
Sectorplan Categorie 

Eural code 
LAP NTA 8003 

Afva lstoffen die geheel of gedeeltelljk bestaan ult dlerlijk producten 28 542 
02.01.02/ 
02.02.02 

Geverfd of ge'impregneerd hout 13 180 
17.02.01/ 
19.1 2.07 

Houtmengsels met daarin geverfd/ gei mpregneerd hout 13 181 17.02.01/ 
19.12.07 

Champost 9 509 02.03.04 

Zuiverlngssllb 5 410 19.08.05/ 
19.09.02 

GFT-afval 9 605 20.01.08 

reslduen uit GFT -composterlng 9 601 19.05.02 

Organlsche natte fractie 9 601? 19.05.02 
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Eural codes 

Vooropgesteld dat de biomassastromen niet gevaarlijk zijn en voor minimaal 97% uit 
organisch materiaal bestaan, zullen de volgende Eural codes worden aangevraagd. 

02.01 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij 
02.01.02 afval van dierlijke weefsels 
02.01.03 afval van plantaardige weefsels 
02.01.07 afval van de bosbouw 

02.02 afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke 
oorsprong 

02.02.02 afval van dierlijke weefsels 
02.03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao 
koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en 
de bereiding en fermentatie van melasse 

02.03.01 stib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden 
02.03.04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

02.06 afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie 
02.06.99 niet elders genoemd afval 

02.07 afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief 
koffie, thee en cacao) 

02.07.01 afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de 
grondstoffen 
02.07.04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 

03.01 afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen 
03.01.0-1 schors- en kurkafval 
03.01.05 niet onder 03 01 04 (= gevaarlijk) vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, 
hout, spaanplaat en fineer 
03.01.99 niet elders genoemd afval 

03.03 afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton 
03.03.01 schors- en houtafval 
03.03.10 onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, 
vulstof- en coatingslib 
03.03.11 niet onder 03 03 10 vallend stib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 

04.02 afval van de textielindustrie 
04.02.21 afval van onverwerkte textielvezels 

15.01 verpakking (indusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval) 
15.01.03 houten verpakking 
15.01.06 gemengde verpakking 

16.03 afgekeurde charges en ongebruikte producten 
16.03.06 niet onder 160305 (= gevaarlijk) vallend organisch afval 

17.02 Bouw- en sloopafval; hout, glas en kunststof 
17.02.01 hout 

19.05 afval van de aerobe behandeling van vast afval 
19.05.01 niet gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval 
19.05.02 niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval 
19.05.03 afgekeurde compost 

19.06 afval van de anaerobe behandeling van afval 
19.06.99 niet elders genoemd afval 

19.08 niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering 
19.08.05 slib van de behandeling van stedelijk afvalwater 

19.09 afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor 
industrieel gebruik 

19.09.02 Waterzuiveringsslib 
19.12 afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, 
verdichten, palletiseren) 

19.12.01 papier en karton 
19.12.07 niet onder 19 12 06 (= gevaarlijk) vaUend hout 
19.12.10 brandbaar afval (RFD) 

20.01 gescheiden ingezamelde fracties (exdusief 15 01) 
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20.01.01 papier en karton 
2.0.01.08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval 
20.01.38 niet onder 20 01 37 (= gevaarlijk) vallend hout 

20.02 tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen) 
20.02.01 biologisch afbreekbaar afval 
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Bijlage 16 IPPC toets 

De door HVC op te richten installaties van de bio-energiecentrale zijn in eerste instantie 
getoetst aan de beschrijvingen van Best Beschikbare Technieken (BBT) zoals deze 
voorkomen in de BREF over Large Combustion Plants (LCP). 

Omschrijving van de Best Beschikbare Techniek Toets van de te bouwen Bio-energiecentrale bij 
vanuit de BREF LCP HVC 

Legenda: 

Voldoet 

(Vooralsnog) onduidelijk 

Voldoet niet 

1 Technieken ter vermindering van emissies bij ops/ag en handling van stoffen en 
producten 

Minimaliseren van de valhoogte 

1.1 

1.2 Intern transport veilig en bovengronds 

Transportbanden afgezogen via (stof)filter 

1.3 

Gerationaliseerd intern transportsysteem 
1.4 

Het minimaliseren van de valhoogte is niet 
geregeld in een formele 
procedure/werkinstructie, het is weI een 
mondelinge instructie 

Voldoet 

Oe aard van de transporteren brandstoffen is 
dusdanig dat er in de afgesloten ruimtes van de 
transportbanden (bijna) geen stof zal 
opwervelen; de noodzaak af te zuigen vervalt. 

Voldoet: wordt taylor made ontworpen op de 
nieuwe situatie 

Goede ontwerpgrondslagen, constructie en Voldoet 
1.5 onderhoud 

1.6 Opslagsilo's afgezogen via filter Geen nieuwe buiten geplaatste silo's in het 
ontwerp voorzien. 

1.7 
Opslag van vaste brandstof op verharding, in 
combinatie met bezinking van afstromend water 

Oe opslag vindt binenn plaats waardoor er geen 
sprake kan zijn van afsetromend water. 

1.8 Overvulbeveiliging op tanks 

Gas- en olietransportleidingen 

1.9 

Rook- en/of vuurdetectie systeem 
1.10 

Aardgaslek detectiesysteem 
1.11 

Gebruik van expansie turbines 
1.12 

1.13 Voorverwarming verbrandingstucht 

Opstag NH3 onder druk 
1.14 

2 Brandstof voorbehandeling 

Mixen van brandstof ter voorkoming 
2.1 piekemissies 

2.2 Orogen van biomassa 

Een nieuwe tanks in het ontwerp voorzien 

Op de gasleidingen is geen lekdetectie aanwezig. 
Aileen bij de ketels is een lekdetectie systeem 
aanwezig. Bij de opstart van de ketels wordt er 
een lektest uitgevoerd. 

Op de noodzakelijk plaatsen zal een rook- en/of 
vuurdetectiesysteem worden toegepast. 

Aardgaslek detectiesysteem wordt toegepast 

Gasdruk in aardgasnet is dermate [aag, dat 
expansieturbines voor reduceren druk niet in 
aanmerking komen. 

Voldoet 

NH3 wordt niet gebruikt, men heeft vanaf het 
begin van lijn 1-3 gekozen voor het gebruik van 
ammonia 25% vanwege de risico's 

van Votdoet: in de hal worden de aangevoerde 
partijen systematisch gemengd door de manier 
waarop de brandstoffen worden aangevoerd en 
vervolgens weer afgegraven 

Aangevoerde brandstoffen zijn al (ge)droog(d). 
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Omschrijving van de Best Beschikbare Techniek Toets van de te bouwen Bio-energiecentrale bij 
vanuit de BREF LCP HVC 

Reiniging van vloeibare brandstoffen 
2.3 

2.4 Stookolie voorbehandeling 

3 Thermische efficientie 

Opwekken van warmte 

3.1 

Netto thermische efficientie 
3.2 

4 Emissies naar de lucht via de schoorsteen 

Elektrostatisch filter tegen stof 

4.1 

Rookgasontzwaveling (mede tegen stof) 
4.2 

Stof emissies van 5-20 mg/mo3 

4 .3 

Zware metalen in de vaste fase 
4.4 

Vluchtige metalen zoals kwik 
4.5 

4.6 (Ver)laag(d) S02-gehalte van de kolen 

Gerichte rookgasontzwaveling 
4.7 

S02-emissies van 20-200 mg/mo3 

4.8 

4.9 

Primaire maatregelen ter voorkoming 
thermische NOx 

4.10 Secundaire, nageschakelde, technieken 

NOx-emissies van 90-200 mg/mo3 

4.11 

CO-emissie beperking 
4 .12 

5 Emissies naar het water 

5.1 Beperking van run-off 

Het gebruik van vloeibare brandstoffen wordt 
niet voorzien. 

Er wordt geen stookolie gebruikt 

Zodra de bestaande installatie (Iijn 1-4) 
onvoldoende restwarmtecapaciteit he eft zal 
warmte uit de bio-energiecentrale worden 
aangewend om aan de lokale vraag te kunnen 
blijven voldoen. Bij het on twerp wordt hier in 
principe al rekening gehouden. 

Bruto elektrisch rendement bedraagt 32%. Netto 
elektrisch rendement is 29%. 

Vanwege de aard van het verbrandingsproces in 
combinatie met de te gebruiken brandstoffen is 
gekozen voor een cycloon in combinatie met een 
doekenfilter. Bestaande bio-energiecentrales 
werken veelal met cyclonen vanwege de aard 
van de assen, e-filters werken niet CQ. zijn (te) 
storingsgevoelig . Bovendien is voor de goede 
werking/ absorberen metalen etc in op het 
doekenfilter stof nodig als 'bindmateriaal' Een 
hoge stofafvangst direct na de ketel is dus niet 
bevordelijk voor de goede werking van het 
doekenfilter 

Gezien de lage zwavelconcentraties in de 
brandstof is een separate rookgasontzwaveling 
niet noodzakelijk. 

De verwachte stof emissies zijn veel lager dan de 
BREF vraagt van een LCP 

De op te stellen natte wasser zorgt voor een 
voldoende bedrijfszekere afvangst 

De kool-injectie in de rookgasreiniging wordt 
ontworpen om ook relatief kwik-rijke 
brandstoffen verantwoord te kunnen verwerken 

Niet van toepassing 

Gezien de aard van de brandstof is gerichte 
ontzwaveling geen noodzaak 

De verwachte zwavel emissies zijn lager dan de 
BREF aangeeft. 

van Voldoet: op basis van recente ervaringen in 
Duitsland met een vergelijkbare 
brander/brandstof combinatie blijkt dat de 
ongereinigde stroom slechts 85 mg NOJm3o 
bevat. 

Niet-katalytische DENOX-reactor (SNCR) voldoet 

De in deze BREF aangegeven range is veel hoger 
dan de NOx-emissie eis voor het verbranden van 
afval waar de installatie ook moet en kan 
voldoen 

Wervelbedtechnologie heeft van nature een lage 
CO-emissie. Tevens wordt aan goede 
bedrijfsvoering voldaan 

Er is geen sprake van run-off 



Omschrijving van de Best Beschikbare Techniek Toets van de te bouwen Bio-energiecentrale bij 
vanuit de BREF LCP HVC 

5.2 Olie-water afscheiders 

Afvalwaterbehandeling van rookgasreiniging 
5.3 

Niet van toepassing 

Voldoet: aile water wordt (na behandeling) 
hergebruikt 

5.4 Thermische belasting van het oppervlaktewater 
(ander BREF-document) 

Niet van toepasing 

6 Afval- en reststoffen 

6.1 Hergebruik van reststoffen Voldoet 

7 Vervangen van kolen: niet aan de orde 

Vervolgens is de door HVC op te richten installatie getoetst aan de beschrijvingen in de 
BREF over afvalverbranding. 

' omschrijving van de Best Beschikbare Techniek 'Toets van de te bouwen Bio-energiecentrale l 
vanuit de BREF Afvalverbranding bij HVC 

Legenda: 

Voldoet 

(Vooralsnog) onduidelijk 

Voldoet niet 

De keuze van het type installatie moet 
afgestemd op de aard van de brandstoffen. 

zijn Tijdens het ontwerpproces wordt op basis van 
eerder bewezen technieken, geextrapoleerd 
met modelberekeningen voor andere 
brandstoffen, uitgebreid aandacht geschonken 
aan deze afstemming. 

Om de aard van de brandstoffen blijvend te Gericht op de specifieke brandstofstromen zijn 
kunnen garanderen, moet er een controlesysteem en toegespitste acceptatiecriteria en 
voor de input worden vastgesteld en toegepast. procedures vastgesteld. V~~r nieuwe stromen 

zal dit systeem, waar noodzakelijk, worden 
uitgebreid. 

Ter voorkoming van verontreiniging en Door te kiezen voor afzuiging van de opslaghal 
(geur)emissies die voortkomen uit de opslag van worden emissies voorkomen. Daarnaast zullen 
brandstoffen wordt gevraagd de maatregelen af de deuren gesloten zijn en aileen tijdens 
te stemmen op de (voorzienbare) risico's. binnenrijden - lossen - naar buiten rijden 

geopend. Indien blijkt dat deze maatregelen 
niet afdoende zijn, zal gebruik gemaakt 
worden van luchtsluizen. Bij de bouw zal hier 
rekening wee worden gehouden. 

Principe keuzes voor het verbrandingssysteem Verwezen wordt naar de sectie in het MER 
moeten goed worden gedocumenteerd omdat ze waarin de keuze voor een wervelbed ten 
voor een belangrijk deel ten grondslag liggen aan faveure van een roosteroven uitgebreid wordt 
de basis van de te emitteren rookpluim. toegelicht. 

Relatie tussen rookgassen en emissies vanuit Niet van toepassing want de bio-
gevaarlijk afval installaties is vastgelegd in artikel energiecentrale zal geen gevaarlijk afval 
6 van richtlijn 2000/76/EC accepteren. 

Randvoorwaarden voor de toepassing 
vergassing of pyrolyse 

Ketelrendement: 80-90% 

Warmte/stoom gebruik in combinatie 
elektriciteitsproductie 

van Niet van toepassing; deze 
voorbewerkingstechnieken passen niet in het 
concept van de initiatiefnemer 

Hier is het ontwerp op afgestemd; met een 
wervelbedverbranding wordt een 
keteLrendement van 90% gehaald. 

met Voorzieningen worden getroffen om, zodra de 
vraag het bestaande aanbod van lijn 1-4 
overstijgt, de bio-energiecentrale bij te 
schakelen voor het leveren van met name 
warm water. 
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Omschrijving van de Best Beschikbare Techniek Toets van de te bouwen Bio-energiecentrale 
vanuit de BREF Afvalverbranding bij HVC 

De BREF schrijft voor dat inzicht dient te worden In het MER wordt specifiek ingegaan op deze 
verschaft in: drie aspecten. 
het selectieproces van de rookgasbehandeling 
de beschrijving van de beoordeelde technieken 
de verwachte rendementen 

De BREF geeft voor een groot aantal parameters Het MER toont aan dat de voorgenomen 
een (soms brede) range aan waaraan een BBT activiteit in vrijwel aile gevallen aan deze 
rookgasbehandeling zou moeten kunnen voldoen. richtwaardes kan voldoen. Uitzonderingen zijn 

Het document gaat in detail in op waste 
control 

de emissies van NH3 en (mogelijk) N20. V~~r 
een beschrijving van de gekozen aanpak van 
deze emissies wordt verwezen naar het MER 
zelf. Opgemerkt wordt verder dat vanuit het 
ontwerp wordt verwacht dat de emissie van 
HF aanzienlijk lager lijkt te zullen liggen dan 
de BREF aangeeft. 

water De te bouwen installatie zal de maximale 
inspanning leveren omdat er sprake zal zijn 
van een nullozing van afvalwater: aile 
verontreinigde waterstromen worden in het 
proces aangewend. 

Minimaliseren van aandeel onverbrande delen in Door de keuze voor een wervelbed wordt 
de bodemas optimale verbranding van de organische delen 

gegarandeerd. 

Separaat managen van de reststoffen. 

Ontijzeren van as 

Gezien de verschillende in toepasbililrheid is 
dat al jaren een gangbare praktijk die zal 
worden voortgezet. 

Metalen worden reeds in brandstof verwijderd, 
as van wervelbedinstallaties bevatten zeer 
minimale hoeveelheden metalen. 

Behandelen van assen om ze beter af te stemmen Gezien de hoge as-kwaliteit die wordt 
op de wensen van afnemers. verwacht, lijkt aanvullende bewerking niet 

opportuun.25 

In tweede instantie is de installatie ook vergeleken met de in hoofdstuk 5 van de BREF voor 
afval behandeling aangehaalde generieke BBT's. Deze zijn gescreened op toepasselijkheid 
voor het verbrandingsproces dat wordt voorzien in de Bio-energiecentrale van HVC. Voor 
die technieken die relevant zijn, is beoordeeld (daar waar opportuun ook toegelicht) op 
welke wijze er aan wordt voldaan. 

Omschrijving van de Best Beschikbare Techniek Toets van de te bouwen Bio-energiecentrale bij 
vanuit de BREF Afvalbehandeling HVC 

Legenda: 

Voldoet 

(Vooralsnog) onduidelijk 

Voldoet niet 

la: Vastgesteld milieubeleid Elders in de aanvraag wordt nader ingegaan op 
het vigerende milieubeleid van HVC. 

lb & c: Procedures in het kader van een milieu De voor een verantwoord opereren van de 
zorgsysteem installatie noodzakelijke procedures zijn 

vastgesteld voor de bestaande lijnen; daar waar 
de bio-energiecentrale aanvullende procedures 
verlangt, zullen die worden vrijgegeven voordat 
de operators hun werkzaamheden kunnen 
starten 

25 Gewezen wordt op de gangbare praktijk voor lijn 1-4 bij HVC waar momenteel actief gewerkt wordt aan verbetering van de 
kwaliteit van de bodemassen. 
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omsChrijving van de Best Beschikbare Techniek Toets van de te bouwen Bio-energiecentrale bij 
vanuit de BREF Afvalbehandeling HVC 

_ 1d & e: Controle op de bedrijfsvoering, daar waar Dit is een integraal onderdeel van de wijze 
noodzakelijk gevolgd door correctieve acties en waarop de bedrijfsvoering in de lijn wordt 
top-down review aangestuurd 

2a: Beschrijving van toegepaste methodes en In de vergunningaanvraag wordt in technisch 
daarbij behorende procedures detail ingegaan op de relevante methodes; zie 

ook 1b & c 

2b: Overzicht in schema's en diagrammen In de vergunningaanvraag wordt de aangehaalde 
informatie verstrekt 

2c & 20: Inzicht in de chemische reacties dan wei In het MER wordt, voor zover relevantr ingegaan 
een energiebalans op deze aspecten 

2d: Monitorings- en controlesysteem In de vergunningaanvraag wordt de aangehaalde 
informatie verstrekt; de kwaliteit van de data 
wordt eborgt conform NEN-EN 14181; bij de op 
te richten installatier zowel als bij de bestaande 
installatie, zal worden afgezien van voortgaande 
continu-metingen van HF. 

2e: Shut-down protocol 

2f: Instructiehandboek 

2g: Milieu logboek 

2h : Jaarverslag (annual survey) 

3 & 57: Good-house keeping procedure 

4: Goede relatie met de leverancier(s) van de te 
behandelen afvalstoffen 

5: Gekwalificeerd personeel 

In de aanvraag wordt hier in detail op ingegaan 

Zal voor het in gebruik nemen van de installatie 
beschikbaar zijn 

Relevante gebeurtenissen worden op schrift 
bijgehouden 

De bedrijfsvoering, ook op milieugebied, wordt 
periodiek geconsolideerd. 

Zal voor het in gebruik nemen van de installatie 
beschikbaar zijn 

Het initiatief is (zeker in eerste instantie) met 
name gericht op de verwerking van stromen uit 
het HVC-eigen verzorgingsgebiedr aan te leveren 
vanuit de eigen corporate-organisatie 

Ook voor deze nieuwe installatie zal het 
momenteel voor Iijn 1-4 geformuleerde P&O-
beleid worden doorgezet 

6: Inzicht in de relatie tussen de samenstelling In het MER wordt inzicht verstrekt in de relatie 
van het afval dat wordt gebruikt als input en het tussen de kwaliteit van de brandstoffen en de 
afval dat vrijkomt als output. vrijkomende reststoffen 

7 r 8,9 & 10 Over acceptatie Deze aspecten van BBT zijn in Nederland 
gewaarborgd als De Verwerking Verantwoord 
wordt toegepast. 

11: Stel de eigenschappen van de af te voeren De vanuit het Bouwstoffenbesluit verlangde 
reststoffen vast, in relatie tot de eisen die eraan gegevens worden op reguliere basis verzameld; 
worden gesteld door de afnemer voor de andere toepassingen zal aan de van 

toerpassing zijnde acceptatieprocedures worden 
voldaan 

13: Regels met betrekking tot mixen en blenden Operator-procedures met betrekking tot mixen 
en blenden zijn essentieel voor het goed 
functioneren van de verbranding en zullen strikt 
worden gehandhaafd 

15: Formuleer een visie op het verbeteren van de Integraal onderdeel van de (milieu) management 
efficiency visie 

16: Bedrijfsnoodplan 

17: Ongevalregistratie 

Zal voor het in gebruik nemen van de installatie 
beschikbaar zijn 

Voldaan zal worden aan de voorschriften 
hieromtrent vanuit de Arbo-wetgeving; zie ook 
2g 

---------
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j
omschrijving van de Best Beschikbare Techniek Toets van de te bouwen Bio-energiecentrale bij 
vanuit de BREF Afvalbehandeling HVC 

18: Geluid en trillingen management Op de Alara van de geluidsmaatregelen wordt in 
het aan de vergunning toegevoegde akoestisch 
onderzoek nader ingegaan; daarnaast is 
beperking van de geluidsbelasting een van de in 
het MER onderzochte varianten 

21: Continue verbetering 
efficiency 

van de energy Is in feite de basis van de bedrijfsvoering van 
een commercieel opererende bio-
energiecentrale; zal verder worden 
gespecificeerd in de horizontale BREF Energy 
Efficiency 

22 & 57: Benchmarking van grondstoffen gebruik Er bestaat een belangrijke relatie tussen de 
gebruikte hoeveelheid grondstoffen en de 
concentraties van de geemiteerde lucht; 
beperking in het grondstoffengebruik is soms 
strijdig met het halen van de streefwaardes voor 
de luchtemissies 

24a : Minimaliseer kans op emlssles vanuit Binnen de beschikbare fysieke ruimte is de lay
handling naar water en bodem door strategische out van de nieuw op te richten gebouwen en 
locatie-keuzes op de inrichting installaties geoptimaliseerd op basis van logistiek 

24b: Voorzie voldoende noodopvang 
verontreinigd run-off 

en risico-management 

voor Er is voldoende noodopvang voorzien. 

24d: In geval van geurende stromen: 
de vrijkomende lucht tegen geur 

behandel Om geuremissie te voorkomen wordt aile 
afgezogen lucht als verbrandingslucht aan de 
oven toegevoegd. 

26: Heldere labelling van al het leidingwerk 

27: V~~r het accumuleren van afval 

AI het leidingwerk is gecodeerd volgens het KKS 
systeem 

Gezien de doorlooptijd en de menginstructie is 
het structureel en procedureel geborgd dat afval 
niet kan accumuleren 

28a: Structurele en procedurele borging die er Aile stromen komen samen in een en dezelfde 
voor zorgt dat de stromen op de juiste plaats hal. 
terecht komen 

28f: Het lossen van in potentie geur-, stof-, VOS- Het hout wordt gesnipperd aangeleverd en gelost 
emiterende stromen dient plaats te vinden in een in de houtha\. Aanvoer van de aangehaalde 
gesloten ruimte met voorzieningen die de stromen via schepen (die aleen ind e open lucht 
potentiele emissies kunnen voorkomen kunnen worden gelost) zal in princieope worden 

38: Correcte bedrijfsvoering 
emissiebeperkende voorzieningen 

39: Afgas-wassers 

41: Voorbeelden voor emissies naar de lucht: 
VOS: 7 - 50 mg/m3o 

Stof: 5 - 20 mg/m3() 

42a & 49: Verminder watergebruik 
hergebruik van regenwater 

vermeden. 

van Een belangrijk deel van de reguliere 
bedrijfsvoering is primair gericht op het (correct) 
bedienen van de rookgasreiniging. 

Wordt in veel meer detail geregeld in de BREF 
voor verbranden 

Voor beide parameters wordt een veel lagere 
waarde gehaald 

door De inspanning om het verbruik van water te 
verminderen is proces-geintegreerd vorm 
gegeven door al het proceswater te 
hergebruiken. 

42c&f & 45: Gescheiden rioolsystemen voor Hier is tien jaar geleden, bij het ontwerp van de 
schoon, vuil en verdacht water inrichting, geen rekening gehouden 

42d: Calamiteiten basis Omdat er geen reguliere verbinding is vanuit het 
proces naar het oppervlaktewater is er geen 
calamiteitenbasin voorzien in het ontwerp, noch 

n de eerste lijnen, noch van de op te richten 
lIaties 
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Omschrijving van de Best Beschikbare Techniek lToets van de te bouwen Bio-energiecentrale bij I 
vanuit de BREF Afvalbehandeling HVC 

60: Afvalstoffen- en reststoffenadministratie IWordt bijgehouden 

62: Adequate bodembeschermende maatregelen Verwaarloosbaar risico conform de NRB zal 
worden bewerkstelligd voor aile nieuw te bouwen 
installaties 

In het kader van het MER zijn de in hoofdstuk 5 van de BREF voor op- en 
overslag aangehaalde BBT's voor de op- en overslag van vaste stoffen26 

beoordeeld (daar waar opportuun ook toegelicht). Aangegeven wordt op welke 
wijze er aan wordt voldaan. 

Omschrijving van de Best Beschikbare Techniek 
vanuit de BREF Op- en overslag 

Legenda: 

Voldoet 

(Vooralsnog) onduidelijk 

Voldoet niet 

Opslag in de open lucht 

Toets van de te bouwen Bio energie centrale bij 
HVC 

Is niet aan de orde 

Constructie en ontwerp van opslagsilo's dient Bij het ontwerp van de silo's is dit uitgangspunt 
afgestemd te zijn op de belasting om 
constructiefalen te voorkomen 

De constructie van een opslaghal dient een Dit is in feite een nadere specificatie van 24d 
adequate ventilatie te hebben; stoffilters kunnen uit de BREF voor afvalverwerking 
1-10 mg/m3 doorlaten 

Overslag in de openlucht dient plaats te vinden 
bij lage windsnelheden, indien dit mogelijk is 

Gezien het heersende klimaat in de Kop van 
Noord Holland is het de verwachting dat het 
niet goed mogelijk is om de overslag van bulk 
goederen te beperken tot peri odes met lage 
windsnelheden. 

Intern transport: vermijdt zo veel mogelijk het Het transport van de kade vindt plaats met een 
transport met shovel en truck ter voorkoming overdekte transportband. De interne logistiek is 
van stof gericht op zo kort mogelijke rijroutes; 

overigens wordt opgemerkt dat de aan te 
voeren stromen niet erg stuifgevoelig zijn 
onder de condities die prevaleren tijdens deze 
handelingen. V~~r het transport vanuit de hal 
naar de ketel wordt in het ontwerp ook een 
transportband voorzien. 

Intern transport vindt plaats over verharde Hier wordt aan voldaan 
wegen; wegen en vervoersmiddelen worden zo 
vaak als nodig is gereinigd 

Het bevochtigen kan worden overwogen als dat Een vernevelaar in de hal doet het stof 
de veiligheid in in gevaar brengt neerslaan, maar de kans is groot dat de 

Verlaag de uitvalsnelheid van de hoppers 

Voorzie de hoppers van een verstelbare uitlaat om de 
~_zo laag mogelijk te houden __ 

vochtigheid van de biomaasa zo ver wordt 
verhoogd dat de kans op broei onaanvaardbaar 
hoog wordt. Bevochtigen zal daarom niet 
worden toegepast. 

Bij het ontwerp van de hoppers zal hieraan 
worden voldaan. 
Bij het ontwerp van de hoppers zal hieraan 
Iworden voldaan. 

26 Opslag van gassen en vloeistoffen zijn geen onderdeel van de op te richten installaties binnen deze Wm 
aanvraag 
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Omschrijving van de Best Beschikbare Techniek Toets van de te bouwen Bio energie centrale bij 
vanuit de BREF Op- en overslag HVC 

De grijper heeft de volgende eigenschappen: 
-geometrisch gevormd 
-grijper volume is groter dan de grijper-curve 
-glad oppervlak voorkomt aanhangend materiaal 
-sluit goed 

Bij het bestellen van de kranen zullen I 
nevenstaande eigenschappen als uitgangspunt 
dienen 

Ontwerp van de bandtransportsystemen; houdt 8.4 van de BREF zal worden gebruikt als 
rekening met de drift gevoeligheid grondslag voor de in detail nader te ontwerpen 

installatie 

De BREF Economics en cross-media effects is in feite het spoorboekje om locatiespecifieke 
afwijkingen ten opzichte van de andere referentiedocumenten te beschrijven. Omdat er bij 
deze installatie geen afwijkingen zijn geconstateerd is een toets aan de teksten uit deze 
BREF niet aan de orde. 

In de aanvraag is aangegeven op welke wijze de (lucht) emissies worden gemeten. De 
kwaliteit van de data wordt geborgd conform de NEN-EN 14181. Hiermee wordt voor deze 
aspecten voldaan aan de beschrijvingen uit de BREF over monitoring. 

Tot slot is ook de BREF voor koelsystemen nog van toepassing op de installatie. Omdat het 
lozen van koelwater niet mogelijk is binnen de in Nederland vigerende normstelling voor 
thermische lozingen is ook voor de koeling van de bio·energiecentrale gekozen voor het 
gebruik van luchtgekoelde condensors. Conform de BREF voor koelsystemen blijft voor een 
dergelijke oplossing aHeen geluid als te beschouwen milieuaspect over. De op te stelien 
apparatuur voldoen in zeer ruime mate aan de in de BREF aangehaalde bronsterkte van 120 
dB(A). Gezien de lokaal beschikbare geluidsruimte zal het geluid van condensatoren 
namelijk minder dan 100 dB(A) zijn. 




