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AlGEMEEN

Qndel3¥er~_aanyraag
Op 7 juli 2006 hebben wij een aanvraag ontvangen van NV Afvalverwerking

Rijnmond B.V. (inmiddels de vennootschap AVR-Afalverwerking B.V.) voor een
deelrevisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm).
De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

het openbaar vervoer

De inrichting waarop de aanvraag betrekking heeft omvatte reeds installaties van
de volgende bedrijven:
1 NV Afvalverwerking Rijnmond (exploitatie van onder meer 7 roosterovens

(RO's), een Afalscheidinginstallatie (ASI II), een reststoffenverwerkings-
installatie (RVI), de opslag van bodemassen en een nieuw te bouwen
installatie voor de verwerking van onder meer hoogcalorisch afval (EHA) ) met
als 100% dochter..onderneiningen:

AVR Energie I BV (exploitatie van de warmteterugwinningsystemen van de
Ra's en een elektriciteitscentrale);
Hoiitverwerking Nederland BV (HV, exploitatie van een opsIaglocatie voor
C-hout);

2 AVR-NutsbedrijfGevaarlijk Afal BV (inname, opslag en verwerken van

gevaarlijk afval op de Ra's, draaitrommelovens (DTO's) en
homogeniseerinstallatie (Hl) en een CPR 15.2 opslagvloer, tankenpark 8/9 en

IZ2-tankenpark);

3 a. RAVWater Treatment C.v. (exploitatie van drie verbrandingsovens voor
caiistic water van Lyondell);

b. Waterman e.V. (exploitatie van één verbrandingsoven voor caustic water
van Shell Moerdijk, twee Multi Effect Destilatie Units (MED's), één

Reversed Osmose Unit (REV) en twee opslagtanks voor gedestileerd water).

De DCMR is goed bereikbaar met
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De aanvraag heeft betreldzing op:
de definitieve uitbedrijfname en verwijdering van de twee bestaande DTO's en
daannee samenhangende bedrijfsonderdelen: de Hl, de CPR 15-2 opslagvloer en
het tankenpark 8/9: deze installaties werden allen geëxploiteerd door AVR-
Nutsbedrijf Gevaarlijk Afal BV;

- de realisatie van een nieuwe installatie voor de conversie van bioniassa in
energie, bekend onder de term Biomassa Energie Centrale (BEC) globaal ter
plaatse van de verwijderde DTO's en Hl;
De verandering van de geluidsemissie en -immissie afkomstig van de gehele
inlichting als gevolg van de realisatie van de BEC, de definitieve iiitbedrijfname
van de DTO's en daarmee samenhangende bedrijfsonderdelen en reeds genomen

geluidsmaatregelen sinds het van kracht worden van de laatste
revisievergunning c.q. nog te neinen geluidsmaatregelen.

Volgens het lnrichtingen- en vergunningenbesluit (lvb) behorende bij de Wet
milieiibeheer (Wm) valt de inrichting (inclusief de wijzigingen op grond van deze
vergunning) onder ineeT onder de categorieën 1.3 a, 20.1 onder a sub 4°,28.4 onder
a sub 1°, 5° en 6°, 28.4 onder e sub 1°, 2° en 3°. Wij zijn op grond hiervan het
bevoegd gezag.

De inrichting omvat verder diverse zogenaamde 'gpbv-installaties' als bedoeld in
de Wet milieubeheer. Ook de BEC is een gpbv-installatie omdat het hier gaat om
een stookinstallatie met een hoeveelheid viijkomende warinte van meer dan
50 MW.

Jjliidighe ~lntçtjlm
Bij brief van 13 maart 2006 is door Holding AVR bediijven bekend gemaakt dat
voortaan N.v. Afvalverwerking Rijnmond de verantwoordelijke entiteit zou zijn
voor die onderdelen van de Wm-vergunning van de inrichting aan de Prof.
Gerbrandyweg, die betreldzing hadden op de DTO's plus Hl en die tot dan onder de
specifieke verantwoordel\jld1eid vielen van A VR-Nutsbediijf Gevaarlijk Afal B.v.
Vanaf dat moment speelt AVR-NutsbedrijfGevaarlijk Afal B.v. geen rol meer en
deze entiteit bestaat niet meer.

Op 11 juli, 31 juli en 14 augustus 2006 wordt door Holding AVR bedrijven op grond
van artikel 8.20 Wm gemeld datAVR-Afalverwerking N.v. wordt omgevormd tot
A VRAfvalverwerking B.v. In A VR-Afvalverwerlzing B.v. is opgegaan/gefiiseerd o.a.

N.v. Afalveiwerking Rijnmond, welke entiteit daarmee verdween.
AVR-Afvalverwerking B.v, is rechtsopvolger onder algemene titel en de aan te

spreken entiteit geworden voor de vergunningverantwoordelijld1eden die tot dan
onder N.V. Afvalveiwerking Rijnmond waren geschaard.

In genoemde brief van 13 niaart 2006 is tevens aangegeven dat voortaan
uitsluitend RAVWater Treatment e.V. als de specifiek verantwoordelijke entiteit
geldt voor de Wm-vergiinning aangaande het onderdeel waterfabrieken. Verder is
RAV Water Treatment C.v. verhangen van de Business Unit Industrie naar de
Biisiness Unit Afalverwerking, in juridische zin onder AVR-Afalverwerking N.v.
Met de omvorming valt de RAV Water Treatment C.v. voor 100% onder
zeggenschap van A VR-Afalveiwerking B.V.
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Op grond van het bovenstaande en op grond van de overige bescheiden in de
aanvraag (waaronder de relevante uittreksels van de Kamer van Koophandel), is
AVR-Afalverwerking B.V., als aanvrager, naar ons oordeel ook daadwerkelijk

bevoegd deze aanvraag te doen.

1QçatieJ:J'Jirüf
De inrichting is gelegen aan de Professor Gerbrandyweg 10, 3197 KK Rotterdam-
Botlek, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Al( nummers 702, 977"988,
1104-1105, 1128, 895 en 1039 (ged.). Vanwege een vemummering in het kadaster
wijken deze Ilumniers afvan de nummers als aangegeven in de revisievergunning
van 21 oktober 2004.

De inrichting is gelegen in een industriegebied, omringd door voornamelijk
diverse industriële bedrijven, het Scheur/Nieiiwe Waterweg en de
St. Laurenshaven.

De dichtstbijzijnde woonbebouwingen bevinden zich op circa 1 km ten westen van
AVR (in de gemeente Rozenburg) en circa 2 - 2,51011 noordelijk van AVR (de

gemeenten Maassluis en Vlaardingen). In de directe omgeving van de inrichting
bevinden zich geen gebieden met bijzondere landschappelijke ofnatuurwaarden.

Verg:nllningel1Sitllaüe
Aan diverse binnen de inrichting operationele bedrijven is 21 oktober 2004 een
algehele revisievergunning ex. art. 8.4 Wm verleend (kenmerk 340618/20176136)
voor de gehele inrichting. Verder zijn sindsdien diverse meldingen ex. art. 8.19 Wm
geaccepteerd in verband met kleine wtjzigingen van de iniichting ten opzichte van
de revisievergunning van 21 oktober 2004.

De aangevraagde vergunning vervangt niet de bovengenoemde vergunning en
iueldingen !naar zal vigeren naast deze vergunning en iiieidingen.

lIl:tCeCl11xe

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Als adviseurs zijn btj de procedure betrold(en:
, de VROM-Inspectie, Regio Ziiid-West;
. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam;
. Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland;
- de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
- het hoofd van het 3e district van de Arbeidsinspectie te Rotterdam.
Zij hebben een exemplaar van de aanvraag en de ontwerpbeschikking toegezonden
gekregen.

Als betrold(en bestuursorganen zijn bij de procedure alle gemeenten welke gelegen
zijn binnen 10 km van de plaats waarin de inrichting gelegen is ingeschakeld.
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Omdat de aanvraag tevens betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 3
van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) van toepassing is, is tevens een
exeuiplaar van de aanvraag gezonden aan:
. de daartoe door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen

ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998,
voor deze de Arbeidsinspectie te Rotterdam;

, de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Op 15 september 2006 hebben wij de aanvrager verzocht bij brief met kenmerk
20303845/340618 om binnen vier weken na verzenddatum aanvullende gegevens te
verstrekken. Door de aanvrager is bij briefvan 12 oktober 2006 met kenmerk
AVR-PGW/2006-107/EV verzocht om uitstel voor aanlevering van de gevraagde
aanvullende gegevens. Dit verzoek hebben wij bij biiefvan 13 oktober 2006 met
kenmerk 20311695/340618 gehonoreerd. De aanvullende gegevens zijn tenslotte bij
ons binnengekomen op 26 oktober 2006 (brief met kenmerk
A VR-PGW/2006-113/EV).

De proceduretijd is, als gevolg hieivan, met 41 dagen opgeschort. (art. 4:15 van de
Awb).

De Wvo-aanvraag en de Wm-aanvraag zijn gecoördineerd behandeld.
Dit houdt in dat de waterkwaliteitsbeheerder een exemplaar van de Wm-aanvraag
heeft ontvangen, en in de gelegenheid is gesteld advies iiit te brengen. Ook is ze in
de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de samenhang tussen de
ontwerpbeschikkingen. Daama zijn de beschikkingen gezamenlijk ter inzage
gelegd en bekend gemaakt.

Op 31 juli 2006 is door NV Afalverwerking Rijnmond (inmiddels
A VR-Afalverwerking BV) bij brief met kenmerk A VR-AfHzo06-086/HV een

bouwvergunningaanvraag op grond van de Woningwet ingediend. De
milieuvergunning wordt niet eerder van kracht dan nadat de boiiwvergunning is
verleend.

MILIEUEFFECTRPORTAGE

MER-plicht
De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.4 van de C-lijst van het Besliiit
milieueffectrapportage. Daarom is een MER opgesteld.

Het MER is opgesteld voor de besluitvorming op de Wm-aanvraag voor de BEC.
Het is bedoeld om de gevolgen van de activiteit voor het milieu inzichtelijk te
maken en zo de milieubelangen een volwaardige plaats te geven bij de
besluitvom1ing.

Het:iilielleffectti!Pport(MER)
Op 7 juli 2006 heeft de aanvrager het MER bij ons ingediend.

Bij de MER-procedure is Rijkswaterstaat mede bevoegd gezag. Er heeft daarom
coördinatie plaatsgevonden over de vaststelling van de richtlijnen en de
beoordeling van het MER. Na indiening van het MER hebben Rijkswaterstaat en wij
het MER aanvaardbaar verklaard, waama wij het MER hebben bekendgemaakt voor
inspraak en advies.
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Het MER heeft vervolgens van 31 juli 2006 tot en met 11 september 2006 ter visie
gelegen waarna de Coiuinissie voor de milieueffectrapportage op 12 oktober 2006
haar advies heeft uitgebracht. Op de ingekoilien adviezen en zienswijze naar
aanleiding van de inspraak wordt verderop in deze considerans ingegaan.

DATUM

29 november 2006

ONS KENMERK

In het MER zijn onder meer en in hoofdzaak de mileueffecten beschreven van:
- de voorgenomen activiteit (de realisatie van een Biomassa Energie Centrale met

nader omschreven systeemonderdelen c.q. processtappen);
~ potentiële uitvoeiingsalternatieven;

- het meest milieuvriendelijke alternatief (zijnde de voorgenomen activiteit
aangevuld met die uitvoeringsalte11atieven die de minste milieubelasting
opleveren);
het voorkeursalternatief (het alternatief afgeleid van het meest
milieuvriendelijke aIteriatief dat de voorkeiir heeft van de initiatiefnemer).

De voorgenomen activiteit bestaat in hoofdlijnen uit de volgende systeem-
onderdelen c.q. primaire processtappen:
1. aanvoer en opslag van biOlnassa in een halinet gescheiden coinpartimenten

voor verschilende aangevoerde afvalstromen (biomassa);

2. voorbewerking met behulp van een schijvenzeef en een iiiobiele breker voor
het respectievelijk zeven en breken van grove delen in het aangevoerde hout;

3. inte11 transport en dosering met behulp van onder meer shovels,

doseervloeren en transportbanden;
4. verbranding in een vuurhaard l11et een stavelllooster (een zogenaanide

roosteroven);

5. elektriciteitsopwekking met behulp van een stoomturbine; de in de

stoomturbine geëxpandeerde stoom wordt gekoeld met een watergekoelde
condensor;

reiniging van de rookgassen door achtereenvolgens toepassing van:
selectieve niet-katalytische NOx-rediictie (SNCR) voor de verwjdering van
met name NOx;.
een multicycloon voor de veiwijdering van fijne stofdeeltjes met daaraan
geadsorbeerde verontreinigingen;
een rneertraps natte wasser voor de verwijdering van liiet name Hel.
vliegas, de overmaat ammoniak die viijkomt bij de toepassing van de
SNCR, zware metalen, S02 en HF;

dosering van actief kool in het leidingkanaal vóór de natte wasser ten
behoeve van de verwijdering van met nauie dioxines en furanen;

6. reinigen van afvalwater in een AfalwaterBehandelingslnstallatie (ABI);

7. afvoer van reststoffen zoals slaldeen (ook wel bodemas genoemd), vliegas en
fiterkoek (uit de ABI).

Daarnaast zijn er diverse secundaire processen en hulpsystemen, die ondergeschikt
ztjn aan het piiinaIre proces. Te denken valt aan persluchtvoorzieiiiiig, diverse

opslagvoorzieniiigen voor hulpstoffen en reststoffen en proces controle.

In het MER zijn ten opzichte van de voorgenomen activiteit diverse (tyen)
potentiële alternatieven beschreven. Onderstaand zijn deze samengevat
beschreven incliisief de bijbehorende kenmerken. Een uitgebreide beschrijving is
terug te vinden in hoofdstuk 4 en 5 van het MER, dat onderdeel is van de aanvraag.
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Alt.eiliatjeyelljlls_Teferenlig~nE:i_Üe:
1 Nulalternatief (de BEC wordt niet verwezenlijkt, in feite de vergunde situatie

echter zonder de DTO's en de daaraan gerelateerde installaties).
2 Meestoken van biomassa in een (kolengestookte) energiecentrale. Het

meestoken van biomassa in een (kolengestookte) energiecentrale is ten
opzichte van de voorgenoiiien activiteit qua emissies per opgewekte energie~
eenheid ongeveer vergelijkbaar. Niettemin zijn er vanwege de praktische
beperkingen aan de ll1aximale input aan biOlnassa in een kolencentrale ook
beperkingen aan de totale meestookcapaciteit in Nederland.
Ten aanzien van het ontstaan van reststoffen (bodemas en vliegas) zijn er
onderling verschilen (meestoken levert weliswaar minder bodemas op, maar
meer vliegas).

UityQ_eJ'jJlgsaltelila.tieJIJ~l)-'

3 Toepassing van wervelbedtechniek in plaats van een roosteroven. De

wervelbedtechniek biedt voor de onderhavige toepassing vrijwel geen
milieuhygiënische voordelen, terwijl er praktische nadelen worden verwacht
in verband met het wisselende brandstofpald(et als gevolg waarvan het proces

gevoelig is voor verstoppingen en sin tering in het wervelbed. Bovendien zal
een uitgebreide voorbewerkingsfase vooraf moeten gaan aan de verbranding.
Dit uitvoeringsalternatiefis vanwege deze risico's alsmede de beperking in
flexibiliteit door de vereiste voorbewerking, daarom in het MER niet verder
uitgewerkt en derhalve niet verder in de afweging betrold(en.

4 Vergassen van de biomassa. Bij vergassing wordt de biomassa met een

ondermaat zuulstofverhit in een wervelbedreactor waardoor een brandbaar
gas ontstaat en deze vervolgens inzetten als brandstof of grondstof (bijstoken

in een kolengestookte energiecentrale, toepassen in een gasturbine of
toepassen als grondstof in de chemische industrie). Het netto elektiisch
rendenient van vergassen en vervolgens bijstaken in een kolengestookte
energiecentrale is substantieel hoger dan verbranden van biomassa. De
jaarlijkse emissies zijn in dat geval echter significant hoger dan in het geval
van direct verbranden omdat aan (kolengestookte) energiecentrales minder
strenge emissiegrenswaarden worden gesteld.
Gezien ook de iisico's voor het wervelbed van de vergassingsreactor als gevolg
van de vele mogel~jke stoorstoffen in de biomassa is deze techniek vooralsnog
niet realistisch. De mileugevolgen zijn volgens het MER vergelijkbaar met
het meestookalternatief (onder 2.).

5 Pyrolyse van de biomassa. Bij pyrolyse wordt de biomassa geheel zonder

toevoeging van zuurstofverhit waardoor een brandbaar gas ontstaat dat na
telUgkoeling een brandbare olieachtige vloeistof oplevert. Pyrolyse van
biomassa wordt nog slechts op kleine schaal toegepast en is derhalve nog
geen bewezen techniek op de schaal waarop de BEC voornemens is te gaan

opereren. Ook dit potentiële alternatief is derhalve niet verder uitgewerkt in
het MER.
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6 Toepassing van Selectieve Katalytische NOx -reductie (SCR) in plaats van
Selectieve Niet-katalytische NOx -reductie (SNCR). Bij toepassing van SNCR
wordt een overinaat amnionia in de vuurhaard gedoseerd bij een
temperatuur van ruiin boven de 850 oe. Bij SeR wordt aan het einde van de
rookgasreiniging, dus juist vóórdat de rookgassen de schoorsteen verlaten,
ammonia gedoseerd waama nog een katalysatorbed wordt gepasseerd. Het
voordeel van SCR ten opzichte van SNCR is, dat het ammoniaverbruik
aanzienlijk minder is (ongeveer een factor 2) en de omzetting van NOx iets
beter is (maandgemiddelde emissie van NOx bij SCR naar veiwachting 60
mg/Nm3, bij SNCR 70 mg/Nm3). Nadeel van SCR is echter, dat het

energieverbruik substantieel hoger is (ongeveer een factor 2) en dat de
investerings- en exploitatiekosten vele malen hoger zijn (investeringskosten
ca. € 6.000.000,- voor SCR versus ca. € 2.000.000,- voor SNCR). Nadeel van SNCR

ten opzichte van SeR is verder, dat als gevolg van de dosering van aill1110nia

in de vuurhaard (plaatselijk) een koudeval kan optreden als gevolg waarvan
de einissieconceiitratie aan CO kan toeneinen (zie ook verderop in deze
considerans, pagina 25 en 26).

7 Toepassing van een droog rookgasreinigingssysteeiii in plaats van een nat
systeeni. Voordeel van een droog systeem is de eenvoudiger uitvoering, lagere
investerings- en exploitatiekosten, geen afvalwater. De nadelen zijn, dat de
veiwijdeiing van de zure componenten zoals HCI en HF minder is, het
gebruik van cheinicalien hoger is (ca. 50% meer), er nieer reststoffen worden
geproduceerd en toepassing van SNCR niet mogelijk is hetgeen op zichzelf
ook weer een kostentechnisch nadeel is.

S Elektrostatisch filter in plaats van multicycloon. Nadelen van een
elektrostatisch filter zijn de hogere investerings- en exploitatiekosten en het
hogere risico op storingen. Voordeel is dat het afscheidingsrendement op
zichzelf hoger is. De mileugevolgen in termen van stofemissies zijn echter bij
toepassing van een multicycloon in combinatie inet een natte wasser
vergelijkbaar. Dit altematief is om die reden in het MER niet verder
uitgewerkt.

9 Extra doekfilter met actiefkoolinjectie. Het toepassen van een extra

doekfilter heeft weliswaar extra energieverbiuik tot gevolg en de productie
van extra afgevangen vliegas, de emissies naar de lucht (met name de
paranieters stof en daaraan geadsorbeerde verontreinigingen zoals zware
metalen en dioxines/furanen) nemen sterk af. Als gevolg daarvan zullen ook
de imn1Issieconcentraties substantieel afnenien. Verder wordt minder
fiterkoek geproduceerd in de AB!.

10 Hogere stoomparameters (hogere stoomtemperaturen en hogere drukken).
Het voordeel van dit uitvoeringsaltematief is de substantieel hogere jaarlijkse
eleletriciteitsproductie (173.000 MWh versus 204.000 MW1). Overige
verschillen inet de voorgenomen activiteit zijn er niet, behoudens de
investeringskosten. Deze zijn veel hoger, niettemin levert extra
elektriciteitsproductie ook extra inkomsten op.

11 Transport per schip, het voordeel van dit alternatief is de reductie van de
uitstoot aan schadelijke stoffen als gevolg van transport zoals NOx en fijn
stof.
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12 Extra geluidsbeschermende maatregelen. De onderzochte maatregelen zijn

erg kostbaar en leveren nagenoeg geen geluidreductie op. Elders in de
inrichting zijn veel kosteneffectievere maatregelen te treffen zoals die ter
plaatse van de CWT installatie. Hiervoor is dan ook gekozen (zie ook onder
het hoofdstuk geliiid van deze considerans).

Op basis van bovenstaande alternatieven is het meest milieiivriendelijke
alternatief (mma) en het voorkeursaltematief samengesteld. Het mma bestaat uit
de voorgenomen activiteit aangevuld met alternatief 9 (extra doekfilter met actief
koolinjectie), alternatief 10 (hogere stoomparameters) en altematief 11 (transport
per schip). De alternatieven 2 en 4 (respectievelijk ineestoken en vergassen van
biomassa) zijn voor de aanvrager niet realistisch en betreffen feitelijk (deels) ook
referentiealternatieven. Alteniatief 12 is niet opgeuOlnen in het nima omdat de
geluidreductie te gering is.

Bij de samenstellng van het voorkeursalternatiefheeft de aanvrager zich naast de
milieuhygiënische aspecten tevens laten leiden door technische haalbaarheid,
bedrijfszekerheid en kosteneffectiviteit. Bij het voorkeursaltematief is gekozen
voor de voorgenomen activiteit aangevuld met alternatief 9 (extra doekfiter met
actiefkoolinjectie). Weliswaar zijn naar het oordeel van de initiatiefiiemer de extra
investeringskosten (ca. € 3.000.0000,-) en exploitatiekosten (ca. € 600.000,-/jaar) fors
hoger maar daartegenover staat een substantiële n1ilieuwinst niet name in de
vorm van reducties van de einissies naar de lucht (l11et naine fijn stof en daaraan
geadsorbeerde verontreinigingen zoals zware metalen en dioxinesjfuranen)
alsmede de daaraan gerelateerde immissies. Alternatief 10 (hogere
stoomparameters) is niet opgenomen in het voorkeursaltematief omdat de
initiatiefnemer daarbij heeft afgewogen dat er een groter iisico is dat de
beschikbaarheid van de oven substantieel afiieemt als gevolg van
cOITosieproblemen aan de keteL. De hogere energieopbrengst weegt dan niet langer

op tegen de risico's ten aanzien van de bedrijfSzekerheid van de oven.
Alternatief 11 (transport per schip) geniet niet de voorkeur van de initiatiefnemer.
De kosten van het opzetten van een voor scheepstransport geschikte infrastructuur

zijn enorm en derhalve voor de voorgenomen exploitatie van de BEC niet
realistisch.
Het voorkeursalternatiefis verder geoptimaliseerd door het doekfiter direct na de
cycloon te plaatsen en de actiefkoolinjectie te verplaatsen van de locatie vóór de
natte wasser naar de locatie vóór het doekfilter.

Gelet op bovengenoemde afwegingen in het MER en gelet op de ingekomen
adviezen en zienswijze en het toetsingsadvies zoals dat is uitgebracht door de
Commissie MER (zie verderop in deze considerans), kunnen wij instemmen met de
realisatie van de voorgenomen activiteit op basis van het voorkeursalternatief.
Ten aanzien van de wijze waarop rekening is gehoiiden met de in het MER
beschreven gevolgen voor het milieu heeft een afweging plaatsgevonden zoals die
verderop in deze considerans is beschreven onder "MILlEUASPECTEN" .

MER-evaluatie,
Krachtens artikel 7.39 van de Wm dient het bevoegd gezag een evaluatie iiit te
voeren die zich richt op de milieugevolgen van de betrold(en activiteit, wanneer zij
wordt ondernOlnen of nadat zij is ondernomen.
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Wij geven de voorkeur aan een selectieve toepassing van MER-evaluatie, volgens
Wm paragraaf 7.9, vooruitlopend op een wetswijziging van het Ministerie van
VROM.

Slechts indien een MER~evaluatíe volgens ons een 11leeiwaarde oplevert zal ze

uitgevoerd worden. Deze meerwaarde wordt bepaald door de mogelijke
gebruiksdoelen van een evaluatie. Als deze doelen via de controle en handhaving
van meet-, registratie- en rapportageverplichtingen in de vergunning kunnen
worden bereikt, zal de vergunningevaluatie gelden als MER-evaluatie conform Wm,
art. 7.39. Hieronder wordt een afweging gemaakt van het niit van een MER-
evaliiatie voor de BEC door na te gaan welke doelen met een MER-evaluatie worden
bereikt.

DATUM

29 november 2006

ONS KENMERK

LÇontrol~dQel
Het controledoel van een MER-evaluatie heeft betrekking op het controleren van

grote effecten en het bewaken van gevoelige gebieden.
De milieueffecten als gevolg van de BEC worden gecontroleerd door meet-,
registratie- en rapportageverplichtingen die zijn opgenomen in diverse
voorschriften in deze vergunning alsmede via het milieujaarverslag.

.~..J,~im¡sdoel
De kennisfunctie heeft hoofdzakelijk tot doel onzekerheden op te lossen en inzicht
te krijgen in gesignaleerde leemten in kennis in het MER. Andere functies kunnen
zijn: waarde voor toekomstige projecten, verificatie van voorspellingsmodellen en
inspelen op wetenschappelijke discussies.
Er zijn op basis van het MER van de BEC geen grote onzekerheden over een bepaald

(niet behulp van de in een later stadiul11 nog te veranderen uitvoeringswijze van de
BEC beïnvloedbaar) milieu effect. Bovendien zijn er op basis van het MER geen
leemten in kennis die een grote invloed kunnen hebben op de verwachte
milieiieffecten.

Ten aanzien van de samenstelling van de geproduceerde vliegas van de BEC bestaat
weliswaar geen absoliite zekerheid. Verwacht wordt dat de kwaliteit van de
geproduceerde vliegas beter is dan A VI-vliegas maar van mindere kwaliteit dan
vliegas uit de kolencentrales. Afankelijk van de samenstelling en het
uitlooggedrag zal vliegas ofwel nuttig kunnen worden toegepast of moeten worden
gestort. Hierover moet in het milieujaarverslag worden gerappoiteerd.

Ook de uiteindelijke energie-effciency zal moeten blijken, nadat de BEC volledig is

ingeregeld. De energie-effciency, zoals die in het MER is beschreven is gebaseerd
op aannames, gebaseerd op ervaringen bij vergelijkbare installaties. Ook de
energie-effciency is een rapportageverplichting op grond van het Besluit
milieuverslaglegging.

Tenslotte is de samenstellng van de biomassa nog niet goed bekend en zal ook
variëren binnen de randvooiwaarden van de opgestelde acceptatiecriteria. Deze
heeft echter geen invloed op de uiteindelijke emissies in verband met de
uitvoering van de rookgasreiniginginstallatie.

Er is derhalve geen sprake van een kennisdoeI, waardoor een MER-evaluatie op dit

punt naar ons oordeel geen ineeiwaarde oplevert.



provincie HOLLAND
ZUID

DATUM

29 november 2006

ONS KENMERK

340618

PAGINA 10/84

3,ÇQmm!!nicati~dogl
Gelet op de uitkomsten van het MER zal een MER-€valuatie naar verwachting ook
geen belangrijke cOlll11iunicatiefunctie vervullen.

Saiiiengevat komen wij dan ook tot de conclusie, dat een MER-evaluatie zinvol is.
Echter, de controle en handhaving van de meet-, registratie- en
rapportageverplichtingen van deze vergunning (vergunningevaluatie) vervullen de
gebruiksdoelen van een MER-€valuiltie en zullen dan ook worden beschouwd als de
MER-€valiiatie voor de BEC.

BELEIDSOVERWEGINGEN

Alm~~ILTQ~tsillgslq!d~r

Het uitgangspunt van de Wm is de bescherming van het milieu. Met als gevolg dat
de aangevraagde vergunning alleen kan worden verleend, als nadelige gevolgen
worden voorkomen of voldoende worden beperkt. De nadelige gevolgen kunnen
worden voorkoiiien of worden beperkt door het opnemen van voorschriften in de
vergunning.
Voor zover de nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkoiiien schrijven wij de
mileubeschermende voorzieningen voor die de grootst mogelijke bescherming
bieden. Dit doen wij niet als dit redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. Als
richtlijn voor welke voorzieningen redelijkerwijs de grootst mogelijke
bescheiming bieden, hanteren wij de best beschikbare techniek (BBT, de meest

recentealgeuieen aanvaarde milieu technische inzichten).

Ook wegen wij zo veel mogelijlc de verschilende milieu gevolgen tegen elkaar af
(integrale afweging). Dit doen we om een zo hoog mogelijk mileurendement te
krijgen. In elk geval worden de mileugevolgen getoetst op het gebied van bodem,
lucht, geluid, externe veiligheid, afvalwater, energiegebiuik. water en
grondstoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. Bij deze toetsing worden ook
toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrold(en.

Verder hoiiden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere
beleidskaders. Ook houden we rekening met de voor de aangevraagde activiteiten
geldende iichtlijnen.

B~l~idspl¡il1 Groen Water_~lIMile!!...~QQR:~QJQjBGWM)
Het BGWM is op 28 juni 2006 door Provinciale Staten vastgesteld en vanaf

15 september 2006 van kracht. Het BGWM bestaat uit vier delen: een VisiedeeL, een
Groendeel, een Waterdeel en een MilieudeeI. Het Visiedeel bevat de strategische
integrale beleidsvisie voor groen, water en milieu, De drie beleidsdelen bevatten de
tactische beleidsdoelen en geven concreet aan wat de provincie gaat doen en wat
de provincie van andere partijen verwacht. Voorts geeft het BGWM een doorkijk
naar de toekomst. Voor de beoordeling van de activiteiten in deze aanvraag om
vergunning is vooral het Milieudeel van belang. Dit deel gaat over een gezond en
veilig iiiilieu, energie, klimaat, econoinie en innovatie.
Wtj hebben bij de beoordeling van de aanvraag rekening gehouden met het BGvVM.
Meer specifiek veiwijzen wij daarbij naar pagina 25, 31 en 38 uit deze considerans.
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19-etsj¡igj!,mde IPl'Ç_üdltlijnYL,!¡imnder!ÌJ,REl'dQçnmenten
De richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 die
gaat over de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging wordt ook
wel de IPPC-richtIjn genoemd. De Wm is op 16 juli 2005 gewijzigd om de IPPC-
richtlijn beter te laten aansluiten bij de Nederlandse milieiiwetgeving. Ook is bij
Besliiit van 8 oktober 2005 het lvb aangepast ter implementatie van deze IPPC
richtlijn en op 1 december 2005 in werking getreden.
De aanvraag is getoetst aan eisen uit de IPPC-richtlijn door te toetsen aan de
gewijzigde Wm en het lvb. Deze toetsing staat verderop beschreven.
Uit de gewijzigde Wet milieiibeheer volgt dat het van belang is om een hoog
niveau van bescherining van het 11lilieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door
aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige
gevolgen die de inrichting voor het nliIieu kan veroorzaken, te voorkomen of,
indien dat niet mogelijk is, zoveel mogel(jk te beperken en ongedaan te maken.
Daarbij wordt ervan iiitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de
inrichting in aaniuerking koiuende beste beschikbare technieken worden
toegepast.
Bij de bepaling van de best beschikbare technieken voor onderhavige inrichting,
zijn de in artikel 5a.1 van het lnrichtingen- en vergiinningenbesluit milieiibeheer

(lvb) vernielde piinten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening
gehouden 1net de voorzienbare kosten en baten van iiiaatregelen, en met het
voorzorg- en het preventiebeginseL. Een onder de IPPC richtlijn vallende installatie
wordt aangeduid als een installatie voor geïntegreerde preventie en bestiijding van
verontreiniging (gpbv-installatie).

Voor inrichtingen waartoe installaties behoren die vallen onder de IPPC-richtIijn,
geldt dat zij ingevolge artikel 22.1a. Wm, uiterlijk 31 oktober 2007 met deze
Richtlijn in overeenstemming moeten zijn. Nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan
bestaande) installaties moeten nu reeds voldoen aan de IPPC-richtlijn. Voor
bestaande installaties geldt dat 31 oktober 2007 aan deze eis moet zijn voldaan.

In de zogenoemde BREF's (Best Available Teclmique (BAT) Reference Docnments)
zijn voor IPPC-installaties per bedrijfstak of per activiteit de best beschikbare
technieken weergegeven. De BREF's zullen worden opgesteld voor elke industriële
activiteit die genoemd wordt in Bijlage i van de IPPC-richtljn, maar zijn nog niet
voor alle bediijfstaldcen vastgelegd.

Daarnaast zijn er de zogenaamde hoiizontale BREF's, waarin de best beschikbare
technieken voor een bepaalde activiteit zijn vastgesteld. De BREI"s zijn al deels in

de Nederlandse Emissie Richtlijn lucht (NeR) opgenomen, tezamen met een
oplegnotitie. Op termijn zal dit proces worden voltooid. Van een BREI' mag alleen
gemotiveerd worden afgeweken.
Hoewel de BREI"s zo veel mogelijk gericht zijn op een integrale behandeling en

beoordeling van de milieuaspecten van bedrijven uit de betroldeen sector, worden
soms bepaalde relevante aspecten niet of niet volledig gedekt. Dit geldt vooral bij
lokale aspecten als geluid, stank en externe veiligheid.
De voor een industriële activiteit van toepassing zijnde BREI' documenten worden
aangegeven in de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Deze regeling noemt de
definitieve door de Europese commissie geaccordeerde BREI' documenten. Bij de
beoordeling van BBT houden wij ook rekening met de inhoud van (concept) BREI'
docuilienten.
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De voor de beoordeling van BBTvan de installatie van aanvrager relevante BREF
documenten en hun strelddng ten aanzien van deze procedure, geven wij
hieronder aan.

.BREF MQ!)Itoling(d"finiti~tJllli~_o03)

Dat monitoring van data plaatsvindt overeenkomstig het daarop betreldzing
hebbende BREF-document wordt voor wat betreft de emissies naar de lucht
geborgd via het Bva, de AV-AO/IC-documenten en de emissievoorschriften in deze
vergunning, waardoor de randvoOlwaarden voor de gehele keten van
dataproductie zijn beschreven.
Ten aanzien van het il1onitoren van andere milieuaspecten en effecten zijn naar
ons oordeel voldoende waarborgen gesteld via het Besluit milieuverslaglegging, de
AV-AO/IC-documenten en de voorschriften in deze vergunning.

Andere aspecten die de uitgangspiinten in het BREF Monitoring vormen, zijn:

. dat verzamelde gegevens representatief dienen te zijn en vergelijkbaar met de
gegevens van andere installaties;

- dat eisen met betreldzing tot monitoring ten behoeve van controle op de niet-
overschrijding van enlissiegreiiswaarden en met betrelddng tot andere, daaraan
gerelateerde monitoring voor controle op de naleving van gestelde eisen,
duidelijk in de vergunning iiioeteii worden omschreven, zodat deze uiet voor
tweeërlei uitleg vatbaar zijn;

-dat geschikte kvvaliteitseisen en controlevereisten in de vergunning dienen te
worden opgenomen, zodanig dat de uit te voeren 111etingen betrouwbaar,
vergelijkbaar, consistent en te auditen zijn;

- dat indien gezondheids- dan wel anderszins schadelijke effecten kunnen
optreden als gevolg van kortdurende emissies van verontreinigende stoffen (denk
aan - stoffen die ontstaan bij onvolledige verbranding - products of incomplete
combustion (PIC's)) het belangrijk is om concentratiepieken te beheersen.

Gelet op bovengenoemde uitgangspunten uit de BREF Monitoring wilen wij
helderheid verschaffen in de wtjze waarop continu te meten eniissies genieten en
geregistreerd dienen te worden in verband met toetsing aan de wettelijke normen.

Daarbij is het ondermeer de vraag welk meetbereik de meetapparatiiUl dient te
Iiebben, wellce meetwaarden vervolgens dienen te worden geregistreerd ten
behoeve van bewerking en toetsing aan de eniîssie-eisen en hoe iiieetapparatuur
dient te worden gekalibreerd. Voor de beantwoording van die vraag kan worden
aangesloten bij de systematiek zoals veiwoord in de NEN-EN 14181 (Emissies van
stationaire bronnen - kwaliteitsborging van geaiitomatiseerde metingsystemen).
Deze norm dient oin kwaliteitskenmerken van geautoniatiseerde nieetsysteinen te
kiinnen waarborgen en sluit aan bij het BREF Monitoring.

Wij zijn van oordeeL, dat gelet juist op de BREF Monitoring en de NEN-EN 14181,
ook de koolmonoxide (CO) piekemissies zo representatief mogelijk moeten worden
geineten. CO is immers een belangrijke sturingsparameter voor het
v~rbrandingsproces en de daaniiee samenhangende emissies van PIC's (zie ook
onder de paragraaf'liicht in deze considerans). Overigens zijn wij principieel van

oordeel dat ook voor alle andere continu te nieten emissieparanieters
representatieve meting en registratie moet plaatsvinden, alhoewel de daaraan
gerelateerde emissiepatronen in de praktijk een meer stabiel karakter vertonen.
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In de NEN-EN 14181 is in paragraaf 6.3 van de zogenaamde QAL 2 procedure

aangegeven: "Om te verzekeren, dat de kalibratiefunctie geldig is voor het bereik
van oiiistandigheden waarbinnen de bedrijfsvoering van de installatie valt, Ilioeten
de concentraties gedurende de kalíbratie zoveel mogelijk worden gevarieerd
binnen de normale bedrijfsvoering van de installatie. Hiermee ll10et worden
verzekerd dat de kalibratie van het AMS (Alltomatisch Meet Systeem) geldig is over
een zo groot mogelijk bereik, en ook dat de kalibratie geldig is voor de meest
voorkomende bedrijfsomstandigheden".
In paragraaf 6-4.2 van de zogenaamde læN 2 procedure is aangegeven:
"De algemene procedure vereist een voldoende groot bereik van de gemeten
concentraties om een geldige kalibratie te geven van het AMS voor het volledige
bereik van concentraties die optreden tijdens de normale bediijfsvoering".
In het geval van CO behoeft naar ons oordeel geen rekening te worden gehouden
met hetgeen op pagina 16 van de NEN-EN 14181 staat aangegeven, namelijk dat het
nodig is: "dat de monsternemingstijd voor elke parallelle meting tenminste 30
nlinuten is, oftenininste viermaal de responstijd van hetAMS, inc1usiefhet
monsternemingsysteem (zoals bepaald tijdens de metingen van de responstijd
tijdens læN1), indien viermaal de responstijd langer is dan 30 min."
Wij maken het hiermee mogelijk ook een parallelle meting uit te voeren voor CO
waarbij de kortste middelingstijd 10 minuten bedraagt oftenminste viermaal de
responstijd van het AMS, inclusief het monsterneming~systeem (zoals bepaald
tijdens de metingen van de responstijd tijdens læN1), indien viermaal de
responstijd langer is dan 10 minuten. Met het opstellen van de norm
NEN-EN 14181 is abusievelijk geen rekening gehouden met het feit dat bij CO ook

(mede)toetsing aan een middelingtijd van 10 minuten is geëist. In een voorschrift
is hieiin voorzien.

!lREEW'lsle_TxeatmeIlL(WJ(defiriitie('l!!gustllsioo 5):
De in de BREF beschreven BBT hebben voor een deel betrelddng op procedures met

betrelddng tot acceptatie en verwerldng en de administratieve organisatie. Door de
bij de aanvraag gevoegde AV-AO/lC-dociimenten aan deze vergiinning te verbinden,
wordt naar ons oordeel reeds op adequate wijze invullng gegeven aan dit
onderdeeL.
Daarnaast worden diverse technieken beschreven op het gebied van
eniissiereductie naar de diverse milieucompartimeiiteii en preventie van het
verbruik van primaire bronnen (energie, water, hulpstoffen).
Op basis van de aanvraag en door het stellen van voorschriften worden naar ons
oordeel voldoende waarborgen gesteld, zodanig dat reeds aan de in dit document
genoemde BBT kan worden voldaan.

imEP W'lstejnciaemlion ('NU definitief, j!!IL'M(5)
Deze BREF is van toepassing op het beoordelen van BBT voor de

verbrandingsinstallatie, juist ook waar het installatietechnisch specifieke
eigenschappen en bedrijfsvoering van afvalverbranding beschrijft. De BREF

benoemt onder Hieer ranges voor het daggemiddelde waaraan eiuissieparameters
in het algeineen inoeten kunnen voldoen. Concentratiewaarden binnen deze
ranges geven te verwachten dan wel bewezen prestaties van een installatie weer
lllaar kunnen niet rechtstreeks beschouwd worden als einissiegrenswaarden.
Emissiegrenswaarden zijn vastgelegd volgens het Besluit verbranden afvalstoffen

(Bva).
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Gelet op de BREF Wi en de door de vergunninghouder aangevraagde emissies

hebben wij geanalyseerd en beoordeeld welke emissiegrenswaarden voor welke
emissieparameters eveiitiieel (aanvullend op het Bva) in de vergunning dienen te
worden opgenomen. Hieruit hebben wij geconcIiideerd, dat de BBT inmiddels
zodanig zijn gevorderd dat voor wat betreft de daggemiddelde emissies,
aanvullende voorschriften kunnen worden opgenomen.
Wij verwtj zen hiervoor specifiek naar pagina 23 en 24 van deze considerans.

)SJlJiE_Ql1J"C_91191!Lc.s-'!!LÇm~,"M~d¡¡¡Effeçts(defjll¡tief,meL~QQ
Bij het opstellen van deze vergunning en het voorschrijven daarin van maatregelen
ter reductie van emissies naar één ofnieerdere inilieucompartinienten, is rekening
gehouden JTIet de effecten van die 11laatregelen op andere inilieuc01l1partimenten.
Hierbij is het MER een belangrijke informatiebron gebleken. Meer specifiek hebben
wij de methodiek uit dit BREF document geblUikt bij de afweging van toe te passen
NOx reductietechnieken in relatie tot de emissies (zie pagina 25 en 26 van deze
considerans).

)SRE!'Jmelsy~temen(d"fj~¡t¡i;Ld"-Q'ml:er~QQ1)
Deze BREF is onder meer relevant waar verbetering van de energie-ffciëntie en de

beoordeling van behandeling van het koelwatersysteem met chemicaliën aan de
orde is. Dit BREF document is dan ook gebruikt door het bevoegd gezag bij het
opstellen van de vergunning op grond van de Wet verontreiniging
oppeivlaktewateren (Wvo).

)SJ,J;¡EEnergie-iï¡c;ëntie(eersF_çQllÇ"Pt,¡ipriL~Qo6)
Deze BREF bestiijkt onder meer het terrein van BBT maatregelen die energie

besparen, BBT maatregelen die zorgen voor een hogere opbrengst aan opgewekte
elektrische energie en het gebruik van warmte. De overwegingen bij onderhavige
vergunning komen grotendeels overeen met de uitgangspunten bij het bepalen
v¡in BET. Meer specifiek verwijzen wij nog naar pagina 36 en 37 van deze
considerans.

Het l,!ldeWl,_¡ifY¡ill:eheei-sp!¡in(LAP)
Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheersplaii 2002-2012

(LA), waarvan de gewijzigde versie op 18 mei ~004 in werking is getreden.
Op grond van de Wet milieubeheer dient het LAP als toetsingskader voor de
vergunningverlening van afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid ztjn
vastgelegd in deel ivan het LA (het Beleidskader). De doelstellngen van het LA
ztjn kortweg aan te duiden als:
1 het stimuleren van preventie van afvalstoffen;

2 het stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen door het

stimuleren van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstrOlnen.
Door afvalscheiding wordt producthergebruik, materiaalhergebrnik enl of

gebruik als brandstof mogelijk;
3 het optimaal benutten van de energie-inhoiid van afval dat niet kan worden

hergebruikt;
4 het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen dat moet worden gestort of in

een afvalverbrandingsinstallatie (A VI) moet worden verbrand;
5 het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het

bevorderen van inarktverking en het stimuleren van innovatie bij preventie
en afvalbeheer.
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Met bovenstaande doelstellingen wordt invullng gegeven aan de
voorkeursvolgorde van afvalbeheer. De voorkeursvolgorde is vastgelegd in artikel
10-4 van de Wm en in de EEG-richtlijn betreffende afvalstoffen (Kaderrichtlijn
afvalstoffen, Richtlijn 75/442/EEG, gewijzigd door Richtlijn 91/156/EEG).

DATUM
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Daarnaast is het beleid voor 34 specifieke afvalstromen uitgewerkt in
sectorplannen die staan in deel 2 van het LAP. In de "Toelichting bij de
sectorplannenl! zijn de algeniene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen.
Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk "Afakening sectorplan"
aangegeven voor welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt.
Ook staat in het sectorplan welke daarmee veiwante stromen in andere
sectorplannen aan de orde komen.
Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen
geldt het algemeen beleid uit deel 1 (Beleidskader) en de Wm. In elk sectorplan
wordt een specificatie gegeven van het beleid van preventiemogelijkheden,
inzamelen en opslaan en be- en verwerken voor de betreffende afvalstroiiien.
Deel 3 van het LA richt zich op de capaciteitsplanning voor thermische
verwerking en storten.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimum-
standaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige w\jze van be- en
verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning mag worden
verleend. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en
verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke
bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.
Deze vergunning kan alleen worden verleend, als door middel van sturings-
voorschriften in de vergiinning verzekerd is, dat de betreffende afvalstof alle
noodzakelijke be- ofverwerkingshandelingen doorloopt die tot de
mininiumstandaard behoren.

De opslag van afvalstoffen, binnen een inrichting, is toegestaan voor een termijn
van ten hoogste één jaar. Dit staat vermeld in het Besluit stortplaatsen en
stortverbodei) afvalstoffen van 12 juni 2001. Ook staat in het Besluit dat het
bevoegd gezag in de vergiinning een voorschrift opneemt waaiuit blijkt dat de
opslag van afvalstoffen ten hoogte één jaar mag plaatsvinden.
Indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag kan aantonen dat de opslag
van afvalstoffen gevolgd wordt door IlUttige toepassing, kan het bevoegd gezag het
voorschrift opnemen, dat de opslag van ¡ifvalstoffen is toegestaan voor een termijn
van ten hoogste drie jaar,
In het LAP staat dat de termijn van opslag, voorafgaande aan verwijdering van
afvalstoffen, maximaal één jaar bedraagt. De tennijn van opslag, voorafgaande aan
nllttige toepassing v¡inafvalstoffen, bedraagt maximaal drie jaar.

Hoofdstiik 16 van het LA beschrijft het mengen van afvalstoffen. Het LA geeft
drie uitgangspunten voor het mengen van afvalstoffen:
1 voorkomen moet worden dat het mengen van afvalstoffen leidt tot gevaar

voor de gezondheid van de mens en nadelige gevolgen voor het milieu

(kaderrichtlijn afvalstoffen, arti!(eI4);
2 voorkomen moet worden dat het mengen ertoe leidt dat één van de te

mengen afvalstOffen laagwaardiger wordt verwerkt dan de minimum-
standaard voor die afvalstroom (Wm, artikel 10.4);
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3 voorkomen moet worden dat het mengen van afvalstoffen leidt tot belasting
van het milieu door diffse spreiding van milieu gevaarlijke stoffen.

Mengen is alleen toegestaan als dit expliciet in de Wm-vergiinning is geregeld.
Afalverwerkende bedrijven moeten in hun aanvraag een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) opnemen.
In het A&V-beleid staat beschreven op welke manier de acceptatie en verwerking
van het afVal plaatsvindt. De basis hiervoor is een indeling in hoog, matig oflaag
risico op ongewenst mengen.
Ook moeten de bedrtjven in hun aanvraag de wijze van l'acceptatie en verwerking"
beschrijven in diiidelijk procedures, gerelateerd, aan de administratieve
organisatie en intel1e controle (AaiiC).

l'Qetsingaan.Het!Jndeiijl,afya!12eJie!'rsplaIiJLAP),
Voor de toetsing aan het LAP is het allereerst van belang te beoordelen welke tye
verwerking de aangevraagde activiteit betreft. Naar ons oordeel gaat het hier (de
beschikbare Europese jurisprudentie mede in acht genomen, zie paragraaf 4.5.3
van deel I van het LA) om een vorm van nuttige toepassing met "hoofdgebruik als
brandstof' en wel om de volgende redenen:

er is sprake van een specifieke stroom hoogcalorisch afval;
alle geaccepteerde afvalstromen worden verbrand;

- bij de verbranding wordt meer energie opgewekt en teruggewonnen dan bij het
verbrandingsproces wordt verbruikt en verreweg het overgrote deel van het
surplus aan energie wordt daadwerkelijk aangewend voor de productie van
elektriciteit;
het verbranden heeft tot doel de afvalstoffen te gebniiken voor
energieopwelddng.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van belang.

Euralcode Omsduijving Sector- Minimumstandaard
plan

0201°3 afval van plantaardige weefsels 2 Nuttige toepassing
020107 afval van de bosbouw tenzij niittige
020199 niet elders genoemd afval van toepassing niet

landbouw, tiiinboiiw, aquacultuur, mogelijk is op grond
bosbouw, jacht en visserij van de aard en

020304 voor consumptie of verwerking samenstelling van de
ongeschikt materiaaL. afvalstof of de

030101 schors- en kurkafvaL. meerkosten van nuttige

030105 c zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, toepassing substantieel

spaanplaat, en fineer die geen hoger liggen dan de

gevaarlijke stoffen bevatten kosten voor

030301 schors- en houtafval verwijdering van de

030399 niet elders genoemd afval van de afvalstof.

productie en verwerking van pulp,
papier en karton

19°501 niet-gecomposteerde fractie van
huishoudelijk en soortgelijk afval

190502 niet-gecomposteerde fractie van
dierlijk en plantaardig afval
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Euralcode Omschrijving Sector- Minimumstandaard
plan

190503 afgekeurde compost
191201 papier en karton
200138 c hout dat geen gevaarlijke stoffen

bevat
200201 biologisch afbreekbaar afval Nuttige toepassing in de

vorm van
materiaalhergebruik of

9 nuttige toepassing fiiet
hoofdgebruik als
brandstof voor de
houtfractie

170201 C hout Nuttige toepassing voor
13

A-en B-hout

191207 c hout dat geen gevaarlijke stoffen Nllttige toepassing in de
bevat vorm van 

materiaalhergebruik of
13 nuttige toepassing met

hoofdgeblUik als
brandstofvoor de

houtfractie
191212C overig afval (inclusief mengsels van Alleen voor breker- en

inaterialen) van iiiechanische sorteerzeefzand is een
afvalverwerking, dat geen mininiumstandaard
gevaarlijke stoffen bevat 13

aangegeven. Voor hout-

en biOlnassafracties

niet.
150103 houten verpakking 14 Nuttige toepassing

Toetsing van de aangevraagde Euralcodes aan de van toepassing zijnde
sectorplannen levert het volgende op. De aangevraagde Euralcodes zijn allen
vergunbaar, omdat de verwerking van deze stromen in de BEC kan worden gezien

als een voriii van nuttige toepassing.
Euralcode 19 12 12 C is ook vergunbaar mits het hier organisch materiaal of

hoiitfTacties betreft. Ook Euralcode 19 12 01 (betreft papierlkarton) is vergunbaar.
Hierover merken wij nog wel het volgende op. Volgens sectorplan 18 van het LA is
de minimumstandaard voor papierlkarton nuttige toepassing zijnde
iiiateriaalliergebruik. Hoewel codeig 12 01 niet is genoemd in dit sectorplan en in
algemene zin dus sectorplan 2 van toepassing is, zijn wij van mening dat, gelet op
de voorkeursvolgorde uit de Wm, deze Eiiralcode alleen vergunbaar is indien
materiaalhergebruik niet mogel\jk is. Wij kunnen dan ook alleen instemmen met
de acceptatie van de op deze Euralcode betrelddng hebbende afvalstroom onder de
voorwaarde dat de betreffende aanbieders schriftelijk verldaren dat nuttige
toepassing in de vorm van materiaalhergeblUik niet mogelijk is en onder de
voorwaarde, dat dat aanvrager ook zelf jaarlijks toetst of nuttige
toepassingsmogelijkheden in de vmm van materiaalhergebruik voor deze
Euralcode voorhanden zijn; Wij sluiten hiermee aan op de voorschriften zoals die
ook gelden in de vigerende vergunning (paragraafB2.1).
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Bij de aanvraag (bijlage 12, tabblad 5) is een op de BEC gericht dociiment met
betrekking tot het "Acceptatie- en Verwerkingsbeleid en Administratieve
Organisatie en Interne Controle" (AV-AO/IC) gevoegd. Dit document is onderdeel
van het totale AV-AO/IC van de gehele inrichting. Wij hebben bij de beoordeling

van het bij de aanvraag gevoegde AV-AO/IC voor de BEC rekening gehouden met het
rapport 'De veiwerking verantwoord', d.d. feblUari 2002. Naar ons oordeel biedt
het bij de aanvraag gevoegde AV-AO/IC voor wat betreft de op de BEC toegespitste

acceptatieprocedure PGW-43-450 en de covernote (AV _AO/IC BEC(def)2) voor de

onderhavige besluitvorming voldoende waarborgen dat alleen die Euralcodes in de
BEC worden verwerkt die op grond van deze vergunning zijn toegestaan.
Niettemin dient het bestaande AV-AO/IC voor de gehele inrichting nog te worden
aangepast c.q. geïntegreerd met de specifiek voor de BEC geldende AV-AO/IC-

onderdelen.
Om er verder voor te zorgen, dat het AV-AO/IC voor de gehele inrichting (inclusief

BEC) tijdig wordt aangepast en in overeenstemming wordt gebracht met de aan
deze vergunning verbonden voorscliiiften hebben wij een voorschrift aan de
vergunning verbonden dat dienovereenkoiiistige aanpassing en goedkeuring van
het AV-AO/IC door ons plaatsvindt voorafgaande aan de inbedrijfname van de BEC.

Verder hebben wij in de voorschriften bij deze vergiinning vastgelegd dat de
vergunninghoiider ook geheel overeenkomstig het goedgekeurde AV-AO/IC dient te
werken.

In geval van aan te brengen wijzigingen in het AV-AO/IC is gekozen voor dezelfde

systematiek als die bij de vigerende vergunning van oktober 2004, waarbij
wijzigingen die afwijken van de richtlijnen zoals opgesteld in de "Richtljn basis
acceptatie- en veiwerkingsbeleid", de "iiitgangspunten voor de Aa/IC" en de
randvooiwaarden voor de monsteruame- en analyseprocedure zoals vastgelegd in
het rapport "De verwerking verantwoord d.d. februari 2002", vooraf door ons
dienen te worden goedgekeurd,

DEELCONCLUSlE

.QeJ~lç,Qnç1.lls,lJ~..J

De aangevraagde activiteiten achten wij in overeenstemming met het beleid zoals
dat is vastgelegd in het beschreven toetsingskader.

MILIEUASPECTEN

Alemene inleiding

De aangevraagde activiteiten hebben invloed op diverse milieuaspecten die
hieronder staan beschreven.

Afalwater

Lozingssitiiatie van de iniiclitiiig

Er wordt nog geen afvalwater op het openbaar riool geloosd. Uit de aanvraag is
gebleken, dat naar veiwachting eind 2006 een persiiolering zal worden aangelegd
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (iwzi) te Hoogvliet. De inrichting zal
vervolgens voor de lozing van enkele deelstromen afvalwater daarop aansluiten.
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Bodem

Bodem algemeen

Activiteiten binnen de inrichting kunnen leiden tot bodeinverontreinigiiig;
daarom wordt in de milieuvergunning aandacht besteed aan:
- de bodemkwaliteit bij aanvang van de activiteiten (nulsituatieonderzoek);
-het voorkomen van bodeiiiverontreiniging tijdens het in werking zijn van de

inrichting en de bodemkwaliteit bij het beëindigen van de activiteiten

(eindsitua tieonderzoek).

Nulsitiiatie onderzoek

Bij het oprichten ofhet veranderen van een inrichting moet de vergunninghouder
een nulsituatie onderzoek van de bodem uitvoeren. Dit onderzoek moet hij
uitvoeren om de kwaliteit van de bodem vast te leggen. Dit betreft de kwaliteit van
de grond en het grondwater.

De aanvraag bevat nog geen nulsituatie onderzoek, omdat dit het meest effciënt
kan worden uitgevoerd na de volledige verwijdering van de nu ter plaatse nog
aanwezige bedrijfsonderdelen en tezamen met het eindsituatie onderzoek in het
kader van voorschrift B3.2.4 uit de vigerende revisieverguiiiiing van 21 oktober
2004. Bovendien zijn nog niet exact alle locaties bekend waar de in het kader van
de bodemrisicoanalyse geïnventariseerde bodembedreigende activiteiten zullen
worden uitgevoerd.
In de vergiinning hebben wij dan ook een verplichting opgenomen tot het
uitvoeren van een nulsituatie onderzoek voorafgaande aan de bOllW van de BEC.

De nulsituatie kan weer worden gebruikt bij beëindiging van (delen van) de
inrichting. Men kan dan vaststellen of de bodel1kwaliteit is veranderd als gevolg
van de activiteiten van de inrichting.

Eindsituatieonderzoek

Bij beëindiginglverplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de
vergunninghouder een nieuw bodemonderzoek uitvoeren. Dit
eiiidsituatieonderzoek moet op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het
nulsituatieonderzoelc
Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot
verslechtering van de bodemlcwaliteit. Het uitgangspunt is dat de bodemlcwaliteit
niet slechter mag zijn geworden ten opzichte van het nulsituatieonderzoek.

De vergunninghouder moet het rapport van het eindonderzoek overleggen aan het
bevoegd gezag. Als blijkt dat de bodemlcwaliteit slechter is geworden moet hij/z~j
maatregelen nemen (art. 13 van Wet bodembescherming).

Bodembescherming ter plaatse van de inrichting
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Het bodembeschermingsbeleid van de Wm richt zich op het voorkomen van grond-
en grondwaterverontreiniging veroorzaakt door bodenibedreigende activiteiten
binnen een inrichting. Wij beoordelen het risico op bodeniverontreiniging volgens
de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige
activiteiten (NRB). Uitgangspiint daarbij is dat het risico op bodemverontreiniging
verwaarloosbaar moet zijn (bodemrisicocategorie A). Als het bodemrisico eenmaal
is bepaald. moeten de te treffen voorzieningen in verhouding staan tot het risico.
Bij een eind-emissiescore 1 voldoet de 111aatregel in combinatie met de voorziening
aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). Er is dan sprake van een
verwaarloosbaar risico.

Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting de volgende bodembedreigende
activiteiten plaatsvinden:
. de opslag van hiiisbrandolie (HBO) in een bovengrondse horizontaal opgestelde

enkelwandige cilindrische stalen tank vrij van de grond met een opslagcapaciteit
van 20 in3;

- de opslag en verlading van diverse vaste en vloeibare hulpstoffen in tanks en
emballage;
bovengronds leidingtransport van hulpstoffen en HBO;

. het verpompen van hulpstoffen en HBO;

. de opslag, verlading en bewerking van de inkomende afvalstromen (stortgoed);
~ het verbranden van afvalstoffen en het toepassen van rookgasreiniging in een

gesloten proces;

- de afvoer van afvalwater in een ondergrondse bedrijfsriolering en het zuiveren
van afvalwater in een zuiveringsinstallatie.

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten overwegen wij het
volgende:
In de aanvraag is een bodeinrisicoanalyse opgenomen op basis waaivan ontwerp~
en beheersmaatregelen per onderscheiden bodembedreigende activiteit zijn
beschreven.
Op basis van deze ontwerp- en beheersmaatregelen kan tot een verwaarloosbaar
risico in de zin van de NRB worden gekomen. In lijn met de systematiek uit de Wm
hebben wij voorgeschreven in deze vergunning dat voor alle bodembedreigende
activiteiten maatregelen nl0eten worden getroffen die in overeenstemming zijn
met bodemrisicocategorie A uit de NRB.

Geluid

Akoestische gegevens

Bij de vergunningaanvraag zijn een aantal akoestische rapporten gevoegd, die de
geluiduitstraling van de wijzigingen binnen de inrichting en van de gehele
inrichting naar de omgeving beschrijven (rapporten 2006.1330-04 en 2006.0311-09

van 30 juni 2006 en rapport 2006.1026-03 van 20 oktober 2006).

Zonetoets op basis van LA,., LT

Het bedrijfis gevestigd op het industrieterrein Botlek. Rond de industrieterreinen
Botlek en Pernis is op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgelegd.
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Beste Beschikbai-e technieken

De toegepaste apparatuur moet op grond van de IPPC-richtl(jn getoetst worden aan
het voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken voor wat betreft geluidreductie.
De bronsterktes en de voorgenomen geluidreducerende maatregelen voor de BEC
hebben wij getoetst aan de Beste Beschikbare Technieken in het algemeen en de
BREF Afalverbranding in het bijzonder. De geluidsisolatie van de opslaghal
voldoet niet helemaal aan de beste beschikbare technieken volgens de BREF

Afvalverbranding. Aangezien verdergaande geliiidsisolatie niet tot een significante
geluidrediictie leidt, maar wel een aanzienlijke investeiing vereist, en de opslaghal
niet de geluidbepalende bron is bij de BEC, menen wij dat deze geluidreducerende
maatregel niet redelijkeiwijs te vergen is.
Bij toetsing van de geluidemissie van de gehele imichting aan de BREF
Afalverbranding voldoen vooral de vloeistofovens (VO's) niet aan de beste
beschikbare technieken volgens de BREF Afvalverbranding. A VR heeft uitgebreid
onderzoek laten verrichten naar mogelijke geluidrediicerende maatregelen. Met de
realisatie van de BEC en een aanvullend pakket geluidreducerende maatregelen

(maatregelvariant 5) wordt de geluidemissie van de VO's en enkele andere
dominante geluidsbronnen zodanig gereduceerd, dat wij menen dat de inrichting
dan in voldoende mate voldoet aan de beste beschikbare technieken.

Voor het geval de BEC niet gerealiseerd wordt voor 1 januari 2010, menen wtj dat
de geluidreducerende maatregelen volgens maatregelvariant 4 gerealiseerd
moeten worden. Met dit maatregelpaldcet wordt de geluidemissie van de VO's
zodanig gereduceerd, dat wij menen dat de inrichting ook dan in voldoende mate
voldoet aan de beste beschikbare technieken.

Beoordelingslocatie, ligging van de vergunningspuiiten

Gezien de grote afstand tot de meest nabijgelegen geluidsgevoelige bestemmingen
zijn ten behoeve van handhaving de geluidsvoorschriften gesteld op drie
VergunningimmissiePunten (VIP's) en een ZoneimmissiePunt (ZIP) op korte afstand
van de inrichting. Aan de hand van de geluidsniveaus ter plaatse van de
vergunningspunten worden de woningen indirect beschermd.

La n gt j d gemiddelde beoordeliii gsn ivea us

Aangezien de geluidsvoorschriften van de huidige vergunning niet fiieer
toereikend zijn voor de huidige bedrijfssituatie en ook niet voor toekomstige
bedrijfssituaties, verbinden wij aan deze vergiinning geluidsvoorschiiften voor
zowel de nieuwe installatie (BEC), alsook voor de gehele inrichting. Hierbij hebben
wij meerdere mogelijke bedrijfssituaties onderscheiden.
Zo is de geliiidimmissie van de nieuw aangevraagde BEC en de reeds op 21 oktober
2004 vergunde EHA separaat vergund.
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De geluidininiissie van de huidige bedrijfssituatie is tot 1 januari 2010 zonder
geluidreducerende maatregelen vergiind. Indien de BEC niet gerealiseerd wordt,
dan inaeten op 1 januaii 2010 de geluidreducerende maatregelen volgens
maatregelvariant 4 uitgevoerd zijn. Dit is zowel in een doelvoorscluift als in een
middelvoorschrift vastgelegd.
Verder zijn normwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveaii
opgenomen voor de sitiiaties dat alleen de BEC en zowel de BEC als de EHA
gerealiseerd worden. Tegelijkertijd met de realisatie van de BEC moeten ook de
geluidreducerende maatregelen volgens niaatregelvariant 5 uitgevoerd worden.
Ook dit is zowel in een doelvoorschrift als in een middelvoorschiift vastgelegd.

Maximale geluidsniveaus

De berekende maximale geluidsniveaus ten gevolge van de gehele inrichting bij de
dichtstbijzijnde woningen hebben wij getoetst aan de grenswaarden uit de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) en voldoen aan de

eisen. Als normwaardenhebben wij de (in het geluidrapport) berekende maximale
geluidsniveaus opgenomen. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen
verschilende bedrijfssitiiaties, aangezien de piekbronnen in alle mogelijke
bedrijfssituaties voorkomen.

Afronding getalswaarden

Met betrekking tot het afronden van getalswaarden in geluidsvoorschriften zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:

1 Normwaarden worden normaliter in hele dB's uitgedrukt. Hierb\j wordt
afronding uitgevoerd conform NEN 1047, zoals voorgeschreven is in de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

2 Uitzondering hierop VOl1nen geluidsnormen voor het langtijdgemiddeld

beoordelingsniveau, die gespecificeerd worden op ZIP's, waarbij het bedrijf
een relevante bijdrage levert.

Ad 1.

De geluidsnOlTien op specifiek gekozen VIP's worden dus in hele dB's iiitgedrukt,
evenals de niaxÎ1nale geluidsniveaus.

Ad 2.

De geluidsnormen op ZIP's worden in tienden dB's uitgedrukt, als het bedrijf een
relevante bijdrage heeft op de ZIP's. Hierbij wordt een geluidimmissie op een ZIP
van 45 dB(A) etmaalwaarde of meer als relevant beschouwd. Het bedrijf staat dan
namelijk in de "top 10" van bedrijven qua geluidimmissie (indien van een MTG van

55 dB(A) etmaalwaarde uitgegaan zou worden).

Indirecte 1iinder

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting is, vanwege het feit
dat de inrichting gelegen is op een gezoneerd industrieterrein, niet verder
beschouwd.
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Geluidrapportage
Ingevolge art. 8.12 lid 3 van de Wet mileubeheer is in deze beschilddng een
verplichting opgenomen tot het uitvoeren van een opleveringsrapportage zes
maanden na het in bedrijf stellen van de nieuwe installaties. Voor het geval geen
van de nieuwe installaties gerealiseerd wordt, dan moet zes inaanden na het
verstiijken van de termijn (1 janiiari 2010) een opleveringsrapportage geleverd
worden om aan te tonen dat de geluidreducerende maatregelen het gewenste
effect hebben gehad.

Lucht

Emissies:

Sc1ioorsteenemissies:

De installatie valt onder het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva). Ook de hierin
opgeuOlnen enüssiegrenswaardeii hebben een directe dooIVrerking naar de
inrichting.
Op grond van art. 8.11 lid 3 van de Wm dienen echter tenminste de Best
Beschikbare Technieken te worden toegepast. Arikel 8.12 lid 2 Wm schrijft voor,
dat enlÌssiegrenswaarden in voorschriften dienen te worden vastgelegd. Wij

hebben op grond hiervan geanalyseerd en beoordeeld welke emissiegrenswaarden
voor welke emissieparameters eventiieel (aanvullend) in de vergunning dienen te
worden opgenomen, rekening houdend met de hierop specifiek van toepassing
zijnde BREF Waste Incineration (WI) en de door de vergunninghouder
aangevraagde emissies.

Hieruit hebben wij geconcludeerd, dat de BBT inmiddels zodanig z\in gevorderd
dat, gelet op de genoemde bepalingen in de Wm en de aanvraag, voor wat betreft
de daggemiddelde emissies aanvullende voorschriften kunnen worden
opgenomen.

Onderstaand hebben vrj in tabel 1 per relevante emissieparameter een overzicht
gegeven van de daggemiddelde Bva-emissiegrenswaarden, de emissies

(daggemiddeld) die op grond van BBT haalbaar zijn en de verwachte haalbare
daggemiddelde emissies op grond van de aanvraag.

Tabel 1: Eerste vijf kolommen: Overzicht emissiegrenswaarden Bva, BBT-gerelateerde emissies

op basis van de BREF WI, aangevraagde emissiegrenswaarden en de emissiegrenswaarden

opgenomen in deze vergunning (allen daggemiddelde waarden in mgjNm3 toegepast op

droge rookgassen, 11 vol% 02 tenzij anders aangegeven). Zesde kolom: jaargemiddelde

streefwaarden verbonden aan de vergunning (gebaseerd op daggemiddelde waarden in

mgjNin3 toegepast op droge rookgassen, 11 vol% 02).
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Daggemiddelde (grens)waarde continue Jaargemiddelde

metingen waarde
continue
metingen

CO 50 5 - 30 50 - Isi " 30
C,K 10 1-10 5 5 :; 2

NO, 200 120 - 180 hl 200 (4 - Isl ~ 65

Stof 5 1 - 5 5 5 ~ 1

HCI 10 1 - 8 8 8 " 2

sa, 50 1- 40 30 30 " 5

NH - "'0 5 5 " 3

(Crens)waarde per periodieke meting als Jaargemiddelde
bedoeld in voorschrift 2.7 sub 1 en 2 van de waarde

bijlage van het Bva periodieke
iiietingen

HF 1 "I 0,5 0,5 -: 0,2

Zware metalen 0.5 (1) 0,005 - 0.5 (1) 0,5 0,5 " 0,05
Cd +11 0,05 (-i) 0,005 ~ 0,05 (1) 0,03 0,03 -: 0,005

Hg 0,05 (t) -: 0,001 - 0,02 (1) 0,02 0,02 -: 0,005

PCDD/pCDF 0,1 (::) 0,01 -0,1 0,075 0,075 :; 0,005

Ing TEQfNm3J

1 beil1onsteringsperÎode mininiaal Y2 uur tot maxiinaal 8 uur;

2 bemonsteringspeiiode mininiaa16 uur tot iuaximaal 8 uur. Concentratie in
ngTEQfNm3;

3 voor installaties die geen SCR toepassen;

4 naast een daggemiddelde van 200 mgl Nm3 is ook een maandgemiddelde

waarde van 70 mg/Nm3 aangevraagd;

5 hier geldt de emissiegrenswaarde op grond van het Bva.

CxHy, Stof, HCI, HF, S02, zware metalen, Cd + TI, Hg, PCDDjPCDF

Ten aanzienvan deze einissieparameters geldt,dat de aangevraagde waarden allen
binnen de range liggen die de BREF WI aanduidt als overeenkomende met de
toepassing van BBT. Omdat de daggemiddelde waarden ook als zodanig zijn
aangevraagd hebben wij deze ook als emissiegrenswaarde aan deze vergunning
verbonden.

Tevens dienen wij bij de beoordeling van emissies rekening te houden met het
Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006 - 2010 van de provincie Zuid-Holland.
Hierin is vastgelegd dat gestreefd inoet worden naar een nulen1Îssie van de zwarte
lijststoffen arseen, cadmiiim, kwik, lood en PAK. Wij hebben dan ook afgewogen of
bovenstaande toets voor wat betreft deze zwarte lijststoffen toereikend is met het
oog op ons provinciale beleid. Wij z(jn van oordeel dat dat het geval is.
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Er is immers uitgegaan van de toepassing van BBT bij de beoordeling van de in de
vergunning op te nenien eniissiegrenswaarden. Bovendien doet het opleggen van
niet vrijblijvende jaargemiddelde emissiestreefwaarden recht aan het provinciaal
beleid om te streven naar een nuleniissie voor de genoeuide einissieparaiueters.
Voor de eventuele einissie van PAK's hebben wij in de vergunning geen aparte
emissiegrenswaarden opgen0111en, omdat deze eniissies naar ons oordeel niet in
significante hoeveelheden te verwachten zijn bij een verbranding die voldoet aan
de einissiegrenswaarden voortloeiende uit het Eva en verbonden aan deze
vergunning. Bovendien kan ook ten aanzien van deze paraineter worden gesteld,
dat emissie ervan zoveel mogelijk wordt vermeden door toepassing van BBT.

Aan de enlIssiegrenswaarden ten aanzien van halfuurgemiddelde waarden voor de
continu gemeten einissieparameters uit het Bva kan, zo blijkt uit het MER, naar
vervvachting iuimschoots worden voldaan. Dit ollldat vanwege het constante
bedrijf en daarmee samenhangende prestaties van de rookgasreiniging de
halfuurgemiddelde waarden naar verwachting ongeveer vergelijkbaar zijn met de
daggemiddelde waarden.

CO en NOx

Voor CO geldt, dat de aangevraagde daggemiddelde emissie niet ligt binnen de in
de BREF WI aangeduide bandbreedte. In de aanvraag is een uitgebreide motivering

opgenomen waarODl niet l11et 100% zekerheid binnen deze bandbreedte van de

BREF kan worden geopereerd.

In de aanvraag wordt uiteengezet, dat vanwege de gekozen DeNOx-methode

(namelijk toepassing van SNCR), waarbij boven de secundaire luchtinblaas-

openingen ammonia in de vuurhaard wordt gespoten, afkoeling kan plaatsvinden
van rookgassen. In een situatie waarbij een volledig ongestoord
verbrandingsproces plaatsvindt leidt dit niet tot enige verhoging van de CO-
emissie. In de praktijk zullen verstoringen, zoals slakvorming aan de wanden van
de vuurhaard optreden, als gevolg waarvan tijdelijk extra ammonia in de
vuurhaard moet worden gebracht om aan de maandgemiddelde NOx-
en1issiegrenswaarde uit het Bva te kunnen voldoen. Deze extra animonia resulteert
in extra afkoeling met als gevolg een verhoogde kans op plaatselijke verhogingen
van de CO-concentraties in de vuurhaard. De leverancier heeft blijkens de aanvraag
dan ook aangegeven geen garantie af te geven op strengere CO-emissie eisen dan in

het Bva vermeld.

Wel is (mede op basis van ervaringen elders) aangegeven dat de oven zodanig
bedreven kan worden dat een jaargemiddelde waarde voor CO van
10 - 30 mg/Nm3 kan worden verwacht. Ook hiervoor geldt, vergelijkbaar met de
andere emissieparameters (zie hieronder) dat het om een verwachtingswaarde gaat
met daaromheen een (nu nog onbekende) spreiding.
Op zichzelf kunnen wij ons vinden in deze 1110tiveiing van de aanvrager. Niettemin
hebben wij ons daarbtj de vraag gesteld of toepassing van SCR niet zoll moeten
prevaleren boven de toepassing van SNCR. Immers de recent met het oog op de

IPPC gewijzigde Wm (zie hierboven) legt ook nadruld(elijk de verplichting aan ons
op oni geïntegreerde preventie en bestrtjding van verontreiniging te realiseren
door toepassing van BBT.
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0111 een zuivere afweging te inaken is daarbtj door de aanvrager gebiuik geiuaakt
van de methodiek zoals die is aangereikt in de BREF on Economics and Cross-Media
Effects. Hieruit is naar voren gekomen, dat het op basis van het MER gekozen
voorkeursalternatief (toepassing van SNCR) ook in die afweging het meest
kosteneffectief is in termen van verineden eiiiIssies. Daarbij is gebruik gemaakt
van de meest recent beschikbare wetenschappelijk onderbouwde gegevens omtrent
humane toxiciteit van de eiuissieparameters in kwestie.

Wij kunnen instemmen met de onderbouwing zoals die in de aanvraag en het MER
is gegeven en vinden dan ook dat er nu geen basis is om met betreldcing tot de
daggemiddelde waarden en maand gemiddelde waarde strengere
emissiegrenswaarden op te leggen met betrekking tot CO en NOx dan in het Bva is
aangegeven. Daarbij hebben wij tevens overwogen, dat in de BREF WI (paragraaf

3.2.1) het fenomeen van de koudeval als gevolg van SNCR en daarmee toename van
de CO-emissie, ook is onderkend. Bovendien betreffen de daggemiddelde
eiuissiewaarden als genoenid in de BREF V\ ook geen harde eniissiegrenswaarden

niaar kunnen tevens worden beschouwd als verwachtingswaarden niet een
spreiding.
Nu ten aanzien van CO en NOx echter in de aanvraag is aangegeven, dat de
jaargemiddelde emissiewaarden naar verwachting wel kunnen worden gehaald is
voor CO en NOx ook een streefwaarde in de vergunning opgenoiiien van

30 mg/Nm3 respectievelijk 65 mg/Nm3. Onze motivering hiervoor is vergelijkbaar
met die van de andere emissieparameters (zie onder het kopje "Streefwaarden
luchtemissies" hieronder).

Aan de emissiegrenswaarden uit het Bva ten aanzien van halfuurgemiddelde of
10 minuutgemiddelde waarden voor CO kan, zo blijkt iiit het MER, naar
verwachting ruimschoots worden voldaan. Dit on1dat vanwege het constante
bedrijf en daarmee samenhangende prestaties van de rookgasreiniging de
halfuurgemiddelde waarden naar verwachting ongeveer vergelijkbaar zijn met de
daggemiddelde waarden. Verder worden er diverse maatregelen getroffen om de
CO-emissie zoveel mogelijk te beheersen zoals goede menging van de biomassa in
de voorbewerldngshal, gecontroleerde dosering, het toepassen van een
stookautomaat en training en opleiding van het bedienend personeeL.

NH3

Voor NH3 is een emissiewaarde van 5 mg/Nm3 aangevraagd en wordt een
jaargemiddelde emissie van 3 mg/Nm3 verwacht. Voor deze emissieparameter is de
Nederlandse Emissie Richtljn lucht (NeR) van toepassing. In de NeR is aangegeven

dat een emissie van minder dan 5 mg/Nm3 haalbaar is. In lijn met bovenstaande
hebben wij dan ook een emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm3 als daggemiddelde
waarde aan de vergunning verbonden alsniede een jaargen1Iddelde streefvaarde
van 3 mg/Nm3.

Streefwaarden llichtemissies

Over een jaar bezien en uitgaande van een situatie waarin de installatie als
ingeregeld mag worden beschouwd, zijn naar verwachting lagere jaargemiddelde
eniissieconcentraties haalbaar.
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Deze verwachting wordt ook door de aanvrager uitgesproken en gefundeerd in de
aanvraag. Nietteinin is er sprake van een bepaalde 'velìachtingswaarde' iiiet een
spreiding in de verwachte emissies. Op dit moment is er naar ons oordeel
onvoldoende basis om deze verwachtingswaarde als 'harde' jaargemiddelde
eiuissiegreiiswaarde aan deze vergunning te verbinden.
Wij hebben dan ook gemeend om de verwachte jaargemiddelde emissies (zie
tabel 1 op pagina 24) als waarden aan de vergiinning te verbinden, die minimaal
ll10eten worden nagestreefd. Het minIniaal nastreven van deze jaargeiniddelde
concentraties houdt in, dat er voor de vergunninghouder een
inspanningsverplichting geldt om de installaties zo te bedrijven, dat een zo laag
1110gelijke einissie ontstaat.

Na inbedrijfname zal de BEC moeten worden ingeregeld, zodat naar verwachting
uiterlijk na het eerste jaar na inbedrijfnanie over ineetgegevens kan worden
beschikt die inzicht geven in de wijze waarop de oven moet worden bedreven 0111
zo laag iiiogelijke einissies te realiseren.
Daarom hebben wij voorgeschreven, dat binnen een periode van 12 maanden na
inbedrijfname (dit is de periode waarbinnen de installatie als ingeregeld mag
worden beschouwd) voor de continu te meten paraiueters de range moet worden
bepaald waarbinnen de daggemiddelde emissie fluctueert en dat hierover aan ons
wordt gerapporteerd.
Om vervolgens te borgen, dat de emissies zoveel mogelijk binnen de range blijven
zoals hiervoor bedoeld, hebben wij ook voorgeschreven, dat vergiinninghouder
binnen 13 maanden na inbedrijfname van de BEC schriftelijk moet aangeven,
welke maatregelen hiertoe worden genomen.

Op basis van de op te leveren kwartaalrapportages kan veivolgens periodiek door
ons worden beoordeeld, of aan de genoemde inspanningsverplichting voor wat
betreft de te behalen streefwaarden adeqiiaat invulling wordt gegeven.
Overscluijding van de jaargemiddelde streefwaarden kan dan alleen nog
plaatsvinden op basis van een deugdelijke 1110tivering en in een situatie dat al het
redelijke is gedaan om tot zo laag mogelijke emissies te komen.
Wij zijn van mening, dat door het hanteren van deze werkwijze enerzijds recht
wordt gedaan aan het feit dat het nastreven van en1issiewaarden, die op een
redelijke en goed gefundeerde verwachting zijn gebaseerd, geen vrijblijvende zaak
kan zijn, zodat de drijver van dit deel van de inrichting een incentive heeft de oven
met het oog op de belasting voor het mileu zo optimaal mogelijk te bedrijven.
Anderzijds wordt een stuk rechtszekerheid geboden aan de drijver van de
inrichting, om risico's met het oog op onzekerheden in redelijkerwijs te
beïnvloeden technische prestaties af te kiinnen dekken.

Overige en1Íssies, puntvormig
Naast de schoorsteenemissies kunnen er binnen de inrichting nog andere
puntvormige emissies optreden. Het betreft stofvormige emissies aflwmstig van de
opslag van grondstoffen:
- ongebluste kalk (CaO) in een silo, die is uitgerust met een fitrerende afscheider

voor de afvoer van de verdringingsliicht bij het vullen. Deze grondstof behoort tot
de stofklasse SA.3 uit de NeR. In overeenstemming met de aanvraag en de NeR
hebben wij een emissiegrenswaarde opgenomen in deze vergunning waarbij de
resteinissie concentratie aan CaO na de filtrerende afscheider niet meer niag
bedragen dan 5 mg/Nm3.
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- actief kool in een silo, die is uitgerust met een filtrerende afscheider voor de
afvoer van de verdringingslucht b~í het vullen. Deze grondstofbehoort blijkens
de in het productblad van de aanvraag (bijlage 8) beschreven samenstelling tot de
stofklasse S uit de NeR.

In oVEreenstemming met de aanvraag en de NeR hebben wij hier eveneens een
eniissiegrenswaarde opgenomen in deze vergunning waarbij de resteniissie
concentratie aan actief kool na de filtrerende afscheider niet meer mag bedragen
dan 5 iig/Nm3.

Tevens betreft het emissies afkomstig van de op- en overslag van vliegas. Op deze
stofvornlige eiuissies is eveneens de NeR van toepassing. Vliegas behoort vanwege
verontreiniging 111et onder meer dioxines en furanen tot de categorie "extreeni

risicovolle stoffen" in de zin van de NeR. Dat betekent dat hierop ook de
zogenaamde iiiiniinalisatieverplichting van toepassing is. Dat houdt in, dat indien
deze stoffen niet kunnen worden vernieden - en dat is gezien het proces waar het
zich hier om handelt het geval - de emissie als gevolg van intern transport en op-
en overslag tot een zo laag mogelijk niveau (zo mogelijk een nulemissie) dient te
worden gereduceerd.
In de aanvraag is onderzocht, hoe gekomen kan worden tot een zo laag mogelijke
emissie op basis van BBT. Daarbij is ook het stappenplan zoals dat in de NeR is
beschreven door de aanvrager als iiitgangspunt gebruikt. Daarbij zijn de emissies
en immissies zo goed mogelijk gekwantificeerd en zijn oplossingen afgewogen op
basis van de toepassing van BBT.

Zowel de verdringingslucht bij het vullen van de silo's als de afgezogen lucht bij
het vullen van vrachtwagens met vliegas, wordt daarbij door een doekenfiter
geleid D1et een resteiuissie concentratie van 5 mgfNn13. Wij kunnen ons vinden in
de door aanvrager gemaakte afWegingen en hebben de genoemde restemissie
concentraties als grenswaarde in de voorschriften vastgelegd.

Overige emissies, diffuus

Er zijn in potentie nog diffse stofvormige emissies te verwachten afkomstig van:
de op- en overslag van bepaalde aangevoerde biomassastromen. Het betreft met
name dan de houtachtige fracties. Het gaat hier naar verwachting om
stuifgevoelige bevochtigbare stoffen uit de stuifklasse S2 en S4. De NeR hanteert
als uitgangspunt, dat geen direct bij de bron visueel waarneembare
stofverspreiding mag optreden.

Om emissies te voorkomen zijn in de aanvraag maatregelen voorzien zoals
beperken van de rijsnelheid op het terrein en in de opslagloods, het bevochtigen
van inpandig in de loods opgeslagen biomassa (buiten de loods wordt overigens
geen biomassa opgeslagen) ofhet afzuigen en vervolgens fiteren van het in de
loods aanwezige stof en het toepassen van omkastingen of sproeiers bij
overslagpunten. Naast deze maatregelen hebben wij tevens voorgeschreven, dat
uitpandige transportbanden ofkettingtransporteurs overkapt dienen te worden
uitgevoerd. Met dit maatregelpakket kan ons inziens aan het hier boven
geformiileerde uitgangspiint van de NeR worden voldaan;

- de op- en overslag van bodeiias (slakken). Ter voorkoming van emissies als
gevolg van verwaaiing b(í de op- en overslag van bodemas gelden voorscluiften
die betreldcing hebben op het vochtig houden en het toepassen van overkapte
transportbanden.
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Overige emissies,lekverIiezen

Tenslotte zijn in de toekOiiist in potentie nog diffse en1Îssies te vervachten als
gevolg van lekverliezen bij diverse binnen de inrichting verspreide bronnen zoals
pompen, compressoren, kleppen, flenzen, appendages, afsluiters en
veiligheidsventielen.
Om ervoor zorg te dragen dat deze diffse emissies ook in de toekomst worden
voorkomen hebben wij aan de vergunning voorscluiften verbonden, die toezien op
een planmatige aanpak daaivan.

Controleren van Emissies

Naast luchtell1issievoolschriften bevat de vergunning ook controlevoorschriften.
Het gaat oni voorschriften waarin staat hoe de luchteinissies moeten worden
gecontroleerd. Voor wat betreft de schoorsteenemissies zoals hierboven behandeld
geldt het Bva rechtstreeks met uitzondering van de emissieparameter NH3. In de
vergunning hebben wij dan ook voorschriften opgenoiiien die voorzien in de
collrolemeting van NH3. Wij hebben hierbtj voor continue metingen van NH3
gekozen in plaats van periodieke 111etingen oindat de ammoniakslip met een
periodieke meting zeker bij het inregelen van het proces lastiger (bij) te sturen is.

Overeenkomstig voorschrift 2.2, lid 3 van de bijlage van het Bva kunnen wij in de
vergunning toestaan, dat HF niet continu maar periodiek wordt gemeten. Omdat
voor de afvangst van zoutzuur rookgasreinigingstappen worden gevolgd, wordt
daarom voor de BEC (overigens vergelijkbaar met de bestaande Ra's, waar het
verband tussen de afvangst van zoutzuur en waterstoffluoride reeds door
metingen is aangetoond en de EHA) toegestaan dat waterstoffuoride (HF)
periodiek wordt gemeten overeenkomstig de in het Bva opgenomen bepalingen.
Ten aanzien van de overige emissies hebben wij genieend. dat het overleggen van
de leveranciersspecificaties van de gebruikte filtrerende afscheiders waalUit blijkt
dat aan de emissiegrenswaarden in de specifieke gebruikssituatie kan worden
voldaan niet volstaat. Er moet immers ook blijken of de installaties na
inbedrijfname ook daadwerkelijk voldoen. Wij hebben dan ook een extra
Controlevoorschrift opgelegd, dat er op toeziet, dat binnen twaalf maanden na
inbedrijfnanie een meting plaatsvindt naar de restemissie concentratie van de uit
de filtrerende afscheiders uittredende liicht.

Geureinissie en wimmissie

Geurbeleid landelijk:

In het Nationaal Milieubeleidsplan uit 1989 (NMP) is als doelstelling voor
stanldiinder voor het jaar 2000 111axiniaaI 12% gehinderden door stank in
Nederland opgenomen; voor het jaar 2010 geldt als doelstelling: "geen ernstige
hinder".

Het landelijk beleid is opgenomen in de Herziene Nota Stankbeleid (1994) De
inhoudelijke aspecten van het landelijk geurbeleid zijn op hoofdlijnen vastgelegd
in een briefvan de minister van VROM (d.d. 30 juni 1995). De doelstelling zoals
opgenomen in het Nationaal Milieubeleidsplan uit 1989 blijft daarin ongewijzigd.
In genoemde brief heeft de minister de nieuwe lijnen van het geurbeleid
uiteengezet.
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Als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd het voorkomen van (nieuwe) hinder.
Als er wel hinder is stelt het bevoegd gezag vast welk niveaii van geurhinder in een
bepaalde sitiiatie nog acceptabel is. Daarbij zal het begrip Al worden
vervangen door BBT (Best Beschikbare Technieken). Dat betekent dat bij het

bestrijden van geurhinder voortaan de best beschikbare technieken 1110eten

worden toegepast om een hoog beschermingsniveau te bereiken conforni de Wm.
Het begrip hoog beschermingsniveau iiit de Wm is voor geurhinder gelijk aan het
acceptabel hinderniveau.
Naar aanleiding van de brief van de ininister van VROM van 30 juni 1995 is voor
een beperkte groep van gelijkwaardige bedr\jven, de zogenaamde categorie 1
bedrijven, een bijzondere regeling opgesteld op basis van bediijfstakonderzoeken.
Voor die bediijven waarvoor deze aanpak niet mogelijk is, de zogenaamde
categorie 2 en bedrijven gelegen op complexe industrieterreinen, de zogenaainde
categorie 3 bedrijven, geldt een individuele aanpak. Voor deze bedrijven is de
hindersystematiek geur ontwildceld. De hindersystematiek geur is een hulpmiddel
voor het bevoegd gezag om geurhinder op een afgewogen wijze te behandelen.
Volgens de hindersystematiek dient eerst te worden nagegaan of een bedrijf
geurrelevant is. Zo ja, dan dient het bevoegd gezag het acceptabel hinderniveau
vast te stellen. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: de omgeving van het
bediijf, de aard en beleving van de geur, het klachtenpatroon en andere
beschikbare informatie over de hinder, mogel\jke emissies, technische en
financiële consequenties vanniogelijke maatregelen. de consequenties voor de
werkgelegenheid, etc..
De resultante van dit uitgebreide afwegingsproces is het acceptabel hinderniveau.

Het landelijk beleid en een stuk uitwerking ervan, is vastgelegd in de Nederlandse
Emissie Richtlijnen lucht (NeR).

Geurbeleid provincie Zuid-Holland:

Het beleid van de provincie Zuid-Holland zoals opgenomen in de nota "Uitvoering
Stankbeleid, Plan van Aanpak" van augustus 1995 is een iiitwerking van het
stankbeleid van de minister en stemt overeen met de hoofdstuldeen over geiir in de
NeR. Het gaat hierbij om paragraaf 2.9 'Geur', paragraaf 3.3 'Bijzondere regelingen
voor specifieke processen' en paragraaf 3.6.1 'systematische bepaling van het
acceptabel hinderniveau, Hindersystematiek geur.
Voor het kerngebied van de Rijnmond is echter een specifieke aanpak vastgesteld.
Deze is vastgelegd in de nota Geuraanpak kerngebied Rijnmond (2005).
De belangrijkste reden voor deze specifieke aanpak is, dat volgens de
hindersystematiek geiir, zoals uitgewerkt in de NeR, geen rekening wordt
gehouden met cU111ulatie van geuren, waarvan sprake is als er veel bedrijven in de
directe omgeving van elkaar liggen. In de provincie Zuid-Holland is dit het geval
binnen de Rijnmond.
Conform het landelijk geurbeleid is de geuraanpak Rijnmond gericht op het
voorkomen van (nieuwe) hinder. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid
geurbronnen op een relatief klein gebied maakt het noodzakelijk om rekening te
houden 111et cumulatie van geur.
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Individuele toetsing is hier onvoldoende en verdergaande l1iinimalisatie is
noodzakelijk. Uitgangspunt bij vergunningverlening in het kerngebied van de
Rijnmond is het toepassen van BBT. Het toepassen van BBT moet leiden tot het
gebruik van die techniek die een zodanige emissiereductie tot gevolg heeft dat
bediijven hun bijdragen van geur aan de reeds aanwezige geurbelasting in het
Rijnmondgebied minimaliseren. Hierbij hanteert de DCMR Milieudienst Rijnmond

(namens de provincie en gemeenten) bij vergunningsprocedures in het zwaar(st)
belaste kerngebied binnen de Rijnmond het streven dat biiiten de terreingrens
geen geur afkoiustig van de inrichting waarneeinbaar mag zijn. Toepassing van
BBT waarbij de lokale omstandigheden in acht moeten worden genomen, leidt in
het Rijnmondgebied, zolang de geurhinder zich op een te hoog niveau bevindt, tot
verdergaande maatregelen dan elders.
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Gedeputeerde Staten hanteren een afwegingsprocedure waarbij het streven "buiten
de terreingrens inag geen geur afkOliistig van de inrichting waanieeuibaar zijn" in
ogenschouw wordt genomen naast overige voor de situatie relevante aspecten.
De afweging kan uiteindelijk leiden tot het vastleggen van een ander, lager
maatregelniveau. In afnemende bescheniiing worden de volgende
maatregelniveaus gehanteerd:

- .maatregelniveau I: "Buiten de terreingrens 11lag geen geur afkoinstig van de
inrichting waarneembaar zijn";

- iuaatregelniveau II: liTer plaatse van een geurgevoelige locatie ll1ag geen geur
afkomstig van de inlichting waanieeinbaar ztjn";

, maatregelniveaii 1l: "Ter plaatse van een geurgevoelige locatie mag geen
geuroverlast veroorzaakt worden door de inrichtingll.

Als in een bestaande situatie een bedrijf niet aan maatregelniveau 1l kan voldoen,
moet het bedrijf een plan van aanpak overleggen en ter goedkeUling aanbieden
aan het bevoegd gezag. Dit is overeenkomstig het stankbeleid van de provincie. In
het geval de afwegingsprocedure leidt tot het selecteren van een lager
maatregelniveau (11 ofll), zal invoeiing van het afgeleide maatregelenpakket
moeten leiden tot het behalen van minimaal deze bescheiming. Uitgangspunt
hierbij is dat de feitelijk gerealiseerde bescherming het voorafgaande
maatregelniveau (respectievelijk I of 11) zo dicht mogelijk benadert.

In het Beleidsplan Groen, Water en Milieii 2006 - 2010 is als doelstelling voor het
jaar 2015 opgenomen, dat voor Rijniiiond voor tenminste 30 procent van de
geurrelevante bedrijven maatregelniveau I of 11 is vergund op basis van de
toepassing van BBT en op basis van een voor Rijnmond specifieke aanpak.

Toetsing geuraspeet

Omgeving

Uit het klachtenpatroon dat gerelateerd is aan de onderhavige inrichting zijn sinds
het jaar 2003 (toen er nog 6 op stank gebaseerde klachten waren) geen
stanlddachten meer geweest. Van structllele geurhinder is derhalve op dit
inoment geen sprake.
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Geuronderzoek

Uit de aanvTaag en de hierbij behorende MER is gebleken, dat voor de
aangevraagde situatie de contour van 1gelu13 als g8-percentielwaarde reikt tot op
een maximale afstand van circa 2.750 m (dat wil zeggen, dat buiten deze contour
gedurende meer dan 98% van de tijd de geurimmisie kleiner is dan 1 ge/m3).
Binnen deze contour ligt geen aaneengesloten woonbeboiiwing (gebiedscategorie

1). Wel liggen binnen deze contour 21 - 25 verspreid liggende woningen

(gebiedscategorie lI). Verder blijkt, dat de aangevraagde contour van 1 ge/m3 als 98-
percentielwaarde nauwelijks toeneemt ten opzichte van de reeds vergunde
contour.

Toepassing van BBT

Uitgangspiint voor de haalbaarheidstoetsing van de maatregelniveau's uit de nota
Geuraanpak kerngebied Rijnmond (2005) is de toepassing van BBT. Uit de aanvraag
en het MER is gebleken, dat een belangrijk emittent de schoorsteen is van de BEC.

De aanvoer en opslag van biomassa heeft slechts een zeer geiinge bijdrage aan de
totale emissie en immissie van geur evenals de afvoer en opslag van de bij het
proces vrijkomende slaldzen.
Omdat de BEC schoorsteen de meest bepalende emittent is van geur afkomstig van
deze installatie is onderzocht of verhoging van de schoorsteen van 80 111. naar go
m. een effect zou hebben op de immissie. Dit effect is nihiL.

Acceptabelhiiiderniveau

Op basis van bovenstaande is er voor de gehele iniichting sprake van een
Maatregelniveaii ll: "Ter plaatse van de aangegeven aaneengesloten
woonbebouwing mag geen geuroverlast veroorzaakt worden door de inrichting."
De BEC voldoet aan BBT. Er is daarmee sprake van een acceptabel hinderniveau.

Gelet op het gewijzigde geiirbeleid van de provincie Zuid-Holland zoals hierboven
beschreven hebben wij voorschrift B4.3.2 uit de vigerende vergunning van oktober
2004 daarom vervangen door een nieuw voorschiift dat daarmee in
overeensteinining is.

Immissies

Besluit ¡uchtkwaliteit 2005

Met betrelddng tot de luchtkwaliteit zijn wij verplicht om grenswaarden in acht te
neuieii.
Deze grenswaarden staan in het Besluit luchtkwaliteit 2005. De grenswaarden
bevatten een niveau van de biiitenluchtkwaliteit dat binnen een bepaalde termijn
moet zijn bereikt. De grenswaarden zijn opgesteld in het belang van de
bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In beginsel
worden de "best beschikbare technieken" voorgeschreven.
Als desondanks de luchtlcwaliteitsnormen worden overschreden, dan worden
aanvullende eisen in de vergunning opgenoiuen.



provincie HOLLAND
ZUID

340618

PAGINA 33/84

De BEC stoot stoffen uit waarvoor grenswaarden gelden uit het Besluit
luchtkwaliteit 2005. Het betreft de stoffen N02, S02, PM10, CO, Pb en benzeen.
Voor deze stoffen is een verspreidingsberekening uitgevoerd, om te bepalen wat de
invloed Is van de bedrijfsactiviteiten van de BEC op de iininissieniveaus in de
omgeving (achtergrond niveau). In onderstaande tabel zijn de resiiltaten van de
berekeningen weergegeven. Daarbij is voor de toets aan de stof Pb uitgegaan van de
emissies van alle zware metalen (worst case). Voor benzeen is uitgegaan van CxHy.
Voor de achtergrondconcentraties is uitgegaan van een veiwachtingswaarde voor
2008 zoals gepubliceerd door het Mileu- en Natuurplanbureau (MNP) in haar
"Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland,
rapportage 2006".
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Concentraties in f~j(/m'¡
Stof M"xim"l"

__uc_ _ ."

"'b'''. BEC
lS_'.UHU

I BECaan
I i::;;:)ii

I ,
, .0

I

o~ i
i

(hli

sa, jaargemiddelde 20 - 0,01 8,5 0,12
24 uurgemiddelde 125 3 - - -

Uurgemiddelde 350 24 - - -

N02 jaargemiddelde 40 - 0,13 31,1 0,42
uurgemiddelde 200 18 - - -

PM10 jaargemiddelde 40 - 0,002 25,6(' 0,01
24 uurgemiddelde 50 35

CO 98 percentiel van 8 10000 - 0,06 495 0,01
uurgemiddelden

Pb Jaargemiddelde 0,5 , -:0,00002 0,06 ':0,03
Ben- Jaargemiddelde 5 - -:0,002 2 .. 0,1
zeen

l:): gebaseerd op metingen incliisief zeezoutc(lTIectie;

(~~): gebaseerd op de hoogste bijdrage, op basis van immissieberekeningen, ten

aanzien van de maxim¡¡le jaargemiddelde bijdrage op enig punt en de

gemiddelde bijdrage in het referentiegebied.

op basis van bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd, dat aan de
jaargemiddelde grenswaarden iiit het Besluit luchtkwaliteit 2005 ruimschoots kan
worden voldaan. Uit de uitgevoerde immissieberekeningen in het kader van het
MER is gebleken dat ook ¡¡an de uurgemiddelde en 24-11Ulsgemiddelde

grenswaarden kan worden voldaan.

Plan van aanpak Fijn Stof (PM10)

In het Plan van Aanpak Fijn stof (2005) is door de provincie het beleid vastgelegd
om de concentratie aan fijn stof in de provincie te vern1Ïnderen door met nail1e die
sectoren aan te pald(en waarop invloed kan worden uitgeoefend. Door toepassing
van BBT en gelet op het feit, dat uit het MER blijkt, dat de grenswaarden voor fijn
stof (zowel het jaargemiddelde als het aantal overschrijdingen van het
daggemiddelde) niet worden overschreden, is de vergunning in overeenstemming
met dit beleid.
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OveJige im11issienol1nen

Naast iininissienormen die het bevoegd gezag in acht moet nemen op grond van
het Besluit luchtkwaliteit 2005 is voor diverse componenten een zogenaamde MTR

(Maximaal Toelaatbaar Risico)-waarde vastgesteld. Het betreft een bovengrens die
aangeeft boven welke concentratie er een als negatief te waarderen effect optreedt.
Voor de MTR-waarden geldt een inspanningsverplichting om deze waarden niet

(meer) te laten overschrijden als gevolg van emissies. Met betrelddng tot HF geldt,
dat de jaargemiddelde achtergrondconcentratie in 2005 (62 ng/m3 ' meetpunt in
Vlaardingen) de MTR-waarde (50 ng/m3) reeds met ruim 20% heeft overschreden.
De relatieve bijdrage van de BEC aan deze achtergrondconcentratie bedraagt
blijkens de MER ongeveer 0,16%. De vergunninghouder dient naar ons oordeel dan

ook voor de BEC BBT toe te passen om de emissies van HF tot een absoluut

ininiinull1 teiug te brengen.
Uit de aanvraag blijkt, dat de emissie van HF in overeensteiiiiuing is l11et de
toepassing van BBT (toepassing van natte gaswassing met Ca(OH)2). Het verder
teiugdrii,gen van de HF-eiuissies wordt door ons daarom niet realistisch geacht.
Wel is de reeds aanwezige overschrijding van de MTR-waarde voor HF naar ons
oordeel een extra reden om naast de emissiegrenswaarde ook een (jaargemiddelde)
emissiestreefwaarde voor HF te yerbiiiden aan deze vergunning.

Voor wat betreft het zware metaal arseen geldt een MTR-waarde van 0,5 ~gl m3.

Van arseen is een achtergrondconcentratie bekend (deze ligt voor het jaar 2005
tussen 0,912 ngl m3 en 1,66 ng/ni3, meetpunt Vlaardingen 2005; bron: Lucht in
cijfers 2005, DCMR Mileudienst Rijnmond). Als het totaal aan zware metalen

(inclusiefarseen) wordt beoordeeld bedraagt de bijdrage van de BEC aan de
achtergrondconcentratie aan zware metalen (inclusiefarseeii) tussen 1- 2%. De

bijdrage van alleen arseen ligt hier naar verwachting diiS ver onder. Deze bijdrage
van A VR aan de immissienolTi na uitbreiding met de BEC vinden wij - in het licht
van de toe te passen reinigingstechnieken die naar ons oordeel overeenkomen inet
BBT - acceptabeL.

Met betrekking tot de immissie van het zware metaal cadmium geldt een
zogenaamde WHO-norm van 5 ng/m3 . In 2003 is in het Rijnmondgebied deze
richtwaarde voor cadmium nergens overschreden. Ook de bijdrage van AVR aan

deze immissienorm (0,6%) na uitbreiding met de BEC vinden wij - in het licht van
de toe te passen reinigingstechnieken die naar ons oordeel overeenkomen met BBT

- acceptabeL.

VEILIGHEID

ETand!2veiliging
De brandveiligheid binnen de inrichting is een belangrijk toetsingsaspect bij onze
besluitvorming over deze aanvraag. Milieurisico's als gevolg van brand dienen,
gelet op de hoeveelheid binnen de inrichting aanwezige brandgevaarlijke stoffen
en de milieiihygiënische gevolgen die met een brand kunnen samenhangen, tot
een minimum te worden beperkt.
Daartoe zijn aan de vergunning voorschriften verbonden, die er op toezien, dat de
kans op het ontstaan van een brand en de gevolgen van een eventuele brand tot

een minimum wordt beperkt, waarbij de toepassing van BBT ook hier weer het
uitgangspunt is.
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Het gaat daarbij onder meer om de aanwezigheid, de bereikbaarheid, het
onderhoud en de keuring van brandpreventieve en -repressieve
beveiligingsysteinen. Deze voorschriften zijn gebaseerd op daartoe ingewonnen
advies van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
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Omdat voor de BEC nog geen documenten beschikbaar zijn waarmee de
brandveiligheid kan worden geborgd, is een belangrijk voorschrift in dat verband,
dat voorafgaande aan de feitelijke inbedrijfuame van de BEC een
brandveiligheidsplan dient te worden opgesteld, waarin de door de
vergunninghouder te treffen preventieve, preparatieve en repressieve inaatregelen
en voorzieningen ter bestrijding van brand zijn opgenomen voor de
transportbanden en het ketelhuis. Dit brandveiligheidsplan behoeft onze
goedkeuring.

I'GS:riCIitlijnen

PGS15

Ten behoeve van de BEC worden diverse hulpstoffen, opgeslagen in emballage,
toegepast in het productieproces. Het betreft TMT-15 (geen ADR-klassering), poly-

electroliet, ijzerchloride (ADR Idasse 8, verpalddngsgroep II) en antischuim (geen
ADR klassering). Ten behoeve van de opslag en het gebruik van deze hulpstoffen

hebben wij voorschiiften aan de vergunning verbonden in overeenstemn1Ing Iliet
hoofdstuk 3 uit de PGS 15.

Verder worden gasflessen opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de BEC. Het gaat

daarbij om maxiinaal 20 gasflessen met diverse soorten tjkgassen, blus gas en
waterstof. Ten behoeve van een milieiihygiënisch verantwoorde opslag en gebiuik
van deze gassen hebben wij de voorschriften uit de vigerende vergunning uit 2004

vergeleken met PGS IS. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat deze voorschriften
nagenoeg geheel de van toepassing zijnde voorschriften uit PGS 15 afdeld(en. We

hebben derhalve de voorschriften uit hoofdstuk B13 van de vigerende vergiinning
uit 2004 ook van toepassing verklaard op de opslag en het gebiuik van gassen ten
behoeve van de BEC. Daarmee ontstaat een voor de opslag en het gebruik van

gassen eenduidig handhaafbaar pald(et voorschriften voor de gehele inrichting.

PGS30
Ten behoeve van de brandstoftoevoer van de BEC (op- en afstoken) vindt opslag
plaats van HBO in een bovengrondse horizontaal opgestelde enkelwandige
cilindiische stalen tank met een opslagcapaciteit van 20 m3; ten behoeve van de
opslag van HBO hebben wij voorschriften aan de vergunning verbonden in
overeenstemming met hoofdstuk 4 uit de PGS 30.

Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse tanks
Er wordt maximaal 50 m3 ammoniakwater opgeslagen in een dubbelwandige
bovengrondse opslagtank met een lekdetectiesysteem. Hier hebben wij aansliiiting
gezocht bij de specifieke voorschriften uit de vigerende vergunning uit 2004 om de
veiligheid in overeenstemming met de toepassing van BBT maximaal te
waarborgen. Bovendien ontstaat een voor de opslag van dergelijke gevaarlijke
stoffen in tanks een eendiiidig handhaafbaar pald(et voorschriften voor de gehele
imichting.
Hetzelfde geldt voor de in tanks opgeslagen hulpstoffen natriiimfosfaat en
NH3/NaOH (ofSteamate).
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ßJ~slllit.risjco Zwar~.Ql:geyaUen
De inrichting is op grond van het BRZO (Besluit Risico's zware ongevallen) 1999

(Stb. 243, 1999) verplicht tot het hebben van een Preventie Beleid Zware Ongevallen
(PBZO) en een veiligheidsbeheerssysteem (YS) vanwege de aanwezigheid van
stoffen in hoeveelheden die groter zijn dan de drempelwaarden die gelden voor
het hebben van een PBZO-dociiment en een VBS.

De inrichting dient op grond van het BRZO (Besluit Risico's zware ongevallen) 1999

(Stb. 243, 1999) tevens over een actueel VR te beschildcen vanwege de aanwezigheid
van stoffen in hoeveelheden die groter zijn dan de drempelwaarden die gelden
voor het opstellen van een dergelijk VR.

Het VBS en het VR dient aangepast te worden aan de feitelijke detailnrichting van

de BEC, die bij het indienen van de aanvraag nog niet is uitgewerkt. Het is wettelijk
voorgeschreven, dat voorafgaande aan de feitelijke inbedrijfname van de BEC een
aan de BEC aangepast VR en VBS aan het bevoegd gezag dient te zijn overgelegd en

te zijn goedgekeurd.

Als onderdeel van het VBS dient naar ons oordeel nog wel een zogenaamde
"HAZaP" (HAZard and OPerability study) te worden uitgevoerd. Een HAOP
veiligheidsstudie is een bewezen storingsanalyse, die 111et name binnen de
procesindustrie breed wordt toegepast. De analyse gaat op gestructureerde wijze
na, welke afwjkingen in systeemonderdelen kunnen optreden en wat gevolgen
daarvan kunnen zijn. Hierbij wordt hoofdzakelijk naar afwijkingen van
procesparameters gekeken, gelet op een specifieke plaats in het proces. Eventuele
bescheriningmaatregelenworden hierin meegenomen en dienen voorafgaande aan
de inbedrijfiiame te worden geïmplementeerd.

INPASSING IN DE OMGEVING EN VISUELE HINDER

lnlli!ssing
De inrichting bevindt zich volledig in een indiistriële omgeving. Uit de aanvraag en
het MER blijkt, dat er geen landschappelijke of ecologische waarden worden
geschaad.

ENERGIE

En~igiej.nteJlsjeyeJ)_edrijyell
De Europese Unie heeft op 1 januari 2005 een systeem van C02-emissiehandel
ingevoerd. Dit systeem maakt het mogelijk dat grote bedrijven met aanzienlijke

COz- uitstoot rechten kiinnen kopen en verkopen, De aanvrager neemt (nog) niet
deel aan C02-emissiehandel.
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Het bedrijf neemt ook niet deel aan het convenant benchmarking en het
convenant 'ltweede ronde meei:jarenafspraken energie" (MJA~2). Ook neeint het

geen deel aan één van de overige energie convenanten.

Op grond van hoofdstuk sa van het lnrichtingen- en vergunningenbesluit
I11ilieubeheer dienen wij in relatie tot de toepassing van de BBT ook de energieø
effciency van de installatie waarvoor nu vergunning wordt gevraagd te betrekken
bij ons besluit en op grond van artikel 8.12 b van de Wm dienen aan de vergunning
voorschriften te worden verbonden met het oog op een doelmatig gebruik van
energie.
Wij hebben - mede in lijn met de ministeriële regeling BBT documenten - het
energieaspect in relatie tot de aanvraag getoetst aan:
- de "Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven; aanpak preventie in het

kader van de Wet milieubeheer voor vervoer, water, afval en energie";
de circulaire energie in de milieuvergunning, 1999;
de BREF energie-effciency (eerste concept, april 2006).

Ouidat de BBC bij het indienen van de aanvraag nog niet in de fase van engineering
verkeerde is in de aanvraag slechts op hoofdlijnen aangegeven welke
energiebesparende TIiaatregelen in algemene zin zullen worden genoilieii. Daaroiii
hebben wij in de voorschriften opgenomen, dat voorafgaande aan de feitelijke
inbedrijfuame van de installatie een energie-effciencyplan ter goedkeuring is
voorgelegd aan het bevoegd gezag en ook daadwerkelijk (eventueel onder
voorwaarden) is goedgekeurd.

PREVENTIE

Ereyen:te_yalLafyal
Wij hebben - in lijn met de ministeriële regeling BBT dociimenten - het
afvalpreventieaspect getoetst aan de "Handreiking wegen naar preventie bij
bedrijven; aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor vervoer,
water, afval en energie".
Preventie van afval Iioiidt in hoofdzaak in: het voorkomen dat zij ontstaat, het
verbeteren van de kwaliteit van de vrijkomende afvalstromen, afvalscheiding en
intern hergebruik.

:VQQIl~Qillen v_ÇlJJ__QJfJs.taan

De als gevolg van de realisatie van de BEC vrijkomende afvalstromen staan
beschreven in de aanvraag. Het gaat om onvennijdelijk met het prodiictieproces
samenhangende afvalstromen:
- bodemas;
- vliegas;
. fiterkoel, uit de afvalwaterbehandelinginstallatie (ABI).

'l~rQ"tei-jng)Ti!J) de IcwaJite.i.t"njiiteriiJLerge.bni.il,

Een deel van de afvalstromen (bodemas) wordt bewerkt in de
Reststoffenverwerkingsinstallatie (RVI). Hierdoor worden de ferro- en non-ferro
metaalfracties teruggewonnen, de reststroom kan nuttig worden toegepast in de
wegenbouw.
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Vliegas en fiterkoek wordt tijdelijk opgeslagen en afgevoerd naar verwerkers die
over een daartoe geëigende milieuvergunning beschikken. Verdere
kvvaliteitsverbetering van deze reststrOluen dan wel intern hergebruik is niet
doelmatig.

1lalsçIieiding
In het LAP en de genoemde Handreiking is verwoord, dat vrijkomende gevaarlijke
afvalstoffen gescheiden moeten worden gehouden. In het productieproces komen
vliegassen op een tweetal plaatsen viij, namelijk bij de multicycloon en bij het
doekenfiter. Op grond van ervaringen elders is het aannemelijk, dat de kwaliteit
van deze afvalstromen vergelijkbaar is en dat er geen onderscheid zal zijn in de

(nuttige) toepasbaarheid c.q. verwerking ervan elders. Wij kunnen er dan ook mee
instemmen dat deze beide typen vliegas sen binnen de inrichting worden
opgemengd, mits uit chemische analyses blijkt dat zij dezelfde Eiiralcode hebben
en daarinee geen belemmering wordt opgeworpen voor nuttige toepassing verder
in de afvalstoffenketen. Aan de vergunning hebben wij dan ook een voorschrift
verbonden, dat de chemische samenstelling en indeling in de Euralcodering van de
beide typen vliegassen in ieder geval binnen vijftien maanden na inbedrijfi1ame
van de BBC wordt vastgesteld. Dit omdat verondersteld wordt, dat na twaalf

maanden na inbedrijfl1aiue de installatie is ingeregeld en dan een il1In of meer
constante samenstellng van de vliegassen wordt verkregen.

Samengevat zijn wij van oordeel dat (verdere) afvalpreventieve maatregelen
redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Wij hebben dan ook geen verdere voorschriften
aan de vergunning verbonden met het oog op te iiell1eii afValpreventieve
maatregelen.

.lrey.ent1.e..an ~iiter

Het drinkwaterverbruik binnen de inrichting is gering (drinkwatergebruik is
100 m3/jaar, ten behoeve van sanitaire doeleinden).
Het verbruik aan oppervlaktewater ten behoeve van de rookgasreiniging, de AB! en

ten behoeve van koelingsdoeleinden in weliswaar groot, maar naar ons oordeel
onvermijdelijk samenhangend met de gekozen en in het MER afgewogen
toepassing van BBT.

De vergunning bevat daarom geen voorschriften voor waterbesparing.

VERKEER EN VERVOER

De vervoersstromen van en naar de inrichting als gevolg van het in werking zijn
van de BEC zijn van een forse omvang (ca. 16.000 transportbewegingen per as per

jaar).
Het provinciale beleid, zoals vastgelegd in Beleidsplan Groen, \Afater en Milieii
2006 - 2010, waarin tevens wordt verwezen naar het Provinciale Verkeers- en
vervoersplan (PWP), het Mobiliteitsprogramma Zuid-Holland (2004), het
Uitvoeringsprogramma PVV en de nota Goederenvervoer, is gericht op het
bevorderen van goederenvervoer over wateren per spoor.

In het MER zijn alternatieve transportmodaliteiten onderzocht. Gebleken is, dat
andere vervoerssystemen (vervoer per schip) nu tot enorme kosten leiden en niet
realistisch worden geacht in relatie tot de exploitatie van de BEC.
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Wij hebben de vergunninghouder dan ook geen verplichting opgelegd om voor de
BEC (aanvullend) onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden ter beperking van
het goederenvervoer over de weg van en naar de inrichting.
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PAGINA 39/84 Oni niettemin te waarborgen, dat in voldoende mate wordt bijgedragen aan de
beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer, ook op het niveau van
individuele inrichtingen. hebben wij reeds in de vigerende milieuvergunning van
oktober 2004 verplichtingen opgelegd om jaarlijks aan het bevoegd gezag via de
milieujaarverslaglegging schriftelijk gegevens te verstreld,en over hoeveelheden
vervoerde afvalstoffen uitgesplitst naar systeem tye (naar weg, spoor, water en

pijpleiding). Op basis van deze cijfermatige gegevens kan dan voor de gehele
inrichting blijken of in de toekomst eventueel wel mogelijldieden ontstaan voor de
toepassing van andere transportsysteinen.

Ten aanzien van het met de BEC samenhangende woon-/werkverkeer en het
verkeer als gevolg van bezoekers (beide naar verwachting met personenwagens),
zal gelet op de aard van de bedrijfsvoering (continu bediijf), de ligging van het
bedrijf ten opzichte van het openbaar vervoersnet en de woonplaatsen van de
diverse inedewerkers die verspreid kunnen liggen in de regio op dit 1110111ent naar

verhoiiding slechts zeer beperkte mogelijldieden zijn om de effciency op dit punt
te verbeteren. Op dit punt zijn dan ook geen verdere verplichtingen aan de
vergunning verbonden.

PROEFNEMING

ProefilenÜng
Op grond van de vigerende vergunning uit oktober 2004 mag het bediijfproeven

nemen bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe afvalstroiiien aflwiiistig van een
onbekende leverancier of onbekend proces of in geval van toepassing van
innovatieve technieken. Hoofdstuk Bl.10 uit de vigerende milieuvergunning uit
oktober 2004 blijft derhalve van kracht ook voor de BEC waartoe onderhavig
besluit strekt. Aan deze vergunning zijn derhalve met het oog op dit onderwerp
geen aanvullende (of andere) voorschriften opgenomen.

INTEGRAE BEOORDELING MILIEU ASPECTEN

Artikel 8.8. van de Wm geeft aan, dat het bevoegd gezag bij de beslissing op de
aanvraag in ieder geval betrekt:
a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de iniichting daarvoor

gevolgen kan veroorzaken;
b. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die

de inrichting kan veroorzaken, mede gezieiihaar technische keiunerken en
haar geografische ligging;

c. de met betrelddng tot de iniichting en het gebied waar de inrichting zal z(jn of
is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwild,elingen die van belang zijn
met het oog op de bescherming van het milieii;

d. de voor het einde van de in artkel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht

bedoelde teniiijn overeenkomstig artikel 3:15 van die wet naar voren
gebrachte zienswijzen en door de krachtens artikeI8.? aangewezen adviseurs
en overeenkomstig artikel 8.31 uitgebrachte adviezen;
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e. de mogelijldieden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen

voor het inilieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel
zoveel iiiogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkoinen;

f. het systeeni van 111et elkaar samenhangende technische, adiuiiiistratieve en

organisatoiische maatregelen on1 de gevolgen die de inrichting voor het ll1ilieu
veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen
betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrelddng tot
de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrelddng tot de
inrichting voert.

In onze motivering van de beslissing op de aanvraag dienen wij aan te geven, op
welke wijze de in het eerste lid genoemde aspecten de inhoiid van het besliiit
hebben beïnvloed.

Ad a, b, c en e: De bestaande toestand van het mileu alsmede de aiitonome
ontwild(eling daarin is beschreven in het MER. Ook de gevolgen voor het milieii

zijn geïntegreerd in het MER afgewogen op basis van de toepassing van BBT en de
omgeving van de inrichting. Daarmee zijn ook de mogeIijldieden ter bescherming
van het mileu in het MER geïntegreerd afgewogen. Dit heeft geleid tot een mma
en een voorkeursalteniatief. Daarmee is voor ons een transparante besluitvorining
mogelijk in de zin van dit artikel van de Wm. Voor een meer gedetaileerde
beargumenteiing verwijzen wij naar hetgeen hierboven is afgewogen.

Ad d: Hiervoor verwijzen naar hetgeen onder "ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE" is

beschreven.

Ad f: Uit de aanvraag blijkt, dat de BEC zal worden geïntegreerd in het
KAM-managementsysteem dat gecertificeerd is op basis van NEN-EN-ISO 14001.

Het KAM-managementsysteem (en het daarvan onderdeel iiitmakende
Bedrijfsmilieuplan) maakt echter geen integraal onderdeel uit van de aanvraag. Bij
het opstellen van de considerans en de voorschriften hebben wij ons dan ook niet
volledig laten leiden door het creëren van een maximale flexibilteit. Wel hebben
wij daar waar mogelijk met het oog op de Wm zoveel mogelijk doelvoorschiiften
gerealiseerd en hebben wij bijlage 13 van de aanvraag dan ook geen onderdeel
gemaakt van deze vergunning.

DEELCONCLUSIE 2

D~_etçQnclusje 4

De aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen zijn zodanig dat de
gevolgen voor het niilieu tot een mininiuiii zijn beperkt.

FLORA, FAUNA, NATUR, LADSCHA

Flora,faI1Di!-''lt1l!1r en lllllQSçhap
De oude Maas, aangewezen als Habitatrichtlijn-gebied ligt op ca. 6 km ten
zuidoosten van de inrichting. Landtong Rozenburg is gelegen in de directe
nabijheid van de inrichting en bevat belangrijke natuurwaarden die vallen onder
de bescherming van de Flora- en Faiinawet, zoals diverse vlindersoorten en
zeldzame orchideeën.
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Uit de immissie berekeningen in het MER en de berekening in het MER van de zure

depositie als gevolg van de BEC (toename nihil) zijn geen gevolgen te veiwachten
voor deze bescherinde gebieden. Het maken van een l'passende beoordeling1' achten

wij dan ook overbodig.

DATUM

29 november 2006

ONS KENMERK

BIBOB

Op 1 jiili 2003 is de Wet Bibob (Bevordering integriteitbeoordelingen door het
openbaar bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een

extra weigering- of intreldcínggrond bij het verlenen van vergnnningen. Om te
kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat fiiet of onder de
paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit
strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegd gezag dient in
eerste instantie zelf onderzoek te veriichten naar de vraag of dit gevaar bij een
bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob beleid vastgesteld.
Op basis daarvan worden alle bedr(jven in de afvalbranche gescreend op het
mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Alle bedrijven in de afvalbranche
zijn daarom sinds 1 januari 2004 verplicht om extra gegevens aan te leveren bij de
aanvraag om eeuiuilieuv€rguiiiiing.
Het gaat daarbij kort gezegd om gegevens die inzicht geven in de structuur van het
bediijf en in de wijze waarop een bedrijf is gefinancierd. Na toetsing van deze
gegevens kan het bevoegd gezag concluderen dat geen gevaar voor iiiisbruik
bestaat en kan de vergunningprocedure norinaal doorgang vinden.
Wanneer echter twijfel blijft bestaan over de aard van de bedrijfsvoering of de
financieiing, kan een advies aan Bureau Bibob worden gevraagd. Bureau Bibob kan
het bevoegd gezag lDet haar advies nadere infonnatie verschaffen op basis waaivan
een correcte belangenafweging kan worden gemaakt. Een negatief advies van
Bureau Bibob kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om een vergunning te
weigeren dan wel in te trekken.
In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob geen toets
plaatsgevonden van door aanvTager aangeleverde stuldcen betreffende de
bediijfsvoering en de financiering van het bedrijf, omdat hier naar ons oordeel
geen directe aanleiding toe is. Wij hebben dan ook de gewone
vergunningprocedure gevolgd.

FINANCIËLE ZEiæRHEID

Het Besluit financiële zekerheid milieubeheer (Stb. 2003, 71) is op 1 mei 2003 in
werlcíng getreden en beoogt de risico's afte dekken die de overheid loopt als een
bediijf failiet gaat en milieuverplichtingen niet meer kan nakomen. De artikelen
3 en 7 zijn de twee kemartikelen van het Besluit. Artikel 3 heeft betreldcíng op
financiële zekerheid ter nakoming van vergunningverplichtingen en mag grofweg
worden toegepast bij inrichtingen uit categorie 28 van het lvb, voor zover de
kosten van het beheer van de afvalstoffen meer bedragen dan € 10.000.

Arikel 7 heeft betreklcng op financiële zekerheid ter deldcíng van het risico op

bodemverontreiniging en mag worden ingezet bij bediijven die zodanige
bodembeschennende maatregelen treffen dat geen veiwaarloosbaar risico op
bodemverontreiniging wordt gerealiseerd en b(j bedrijven waar door brand of
ontploffng schade aan de bodem kan ontstaan. In de door VROM geschreven

Handreiking is opgenomen dat door het bevoegd gezag specifiek beleid moet
worden ontwildceld voor het toepassen van het Besluit.
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Met de beleidsregel van 4juli 2006 hebben wij het beleid van de provincie Zuid-
Holland vastgelegd.

In deze beleidsregel is vastgelegd dat indien de negatieve waarde van binnen een
inrichting opgeslagen afvalstoffen groter is dan of gelijk is aan € 1.000.000, per
definitie eisen zullen worden gesteld ten aanzien van het stellen van financiële
zekerheid, zonder dat de solvabiliteit van de vergunninghouder in deze afweging
wordt betrold(en. Dit geldt tevens voor inrichtingen waar als gevolg van een
calamiteit de mogelijldieid bestaat op aanzienlijke kosten voor het herstel van de
bodem.
Indien sprake is van een negatieve waarde kleiner dan € 1.000.000 ll1aar groter dan
of gelijk aan € 100.000 wordt een solvabilteitstoets iiitgevoerd aan de hand van
jaaiTekeningen van de voorgaande 1 tot 3 jaren. Indien hiernit volgt dat de
solvabiliteit (verhouding eigen vermogen en het totaal vermogen) van de
vergunninghouder onvoldoende (nlInimurnnorni 0,25) is, dan worden eisen gesteld
ten aanzien van het stellen van financiële zekerheid. Anderszins worden geen
eisen gesteld ten aanzien van het stellen van financiële zekerheid.

In het onderhavige geval is sprake van een inrichting behorende tot categorie 28
van btjlage 1 van het lvb. Uit de aanvraag en eigen onderzoek blijkt, dat de kosten
die samenhangen met het verwijderen van de afvalstromen inclusief opslag,
handeling en transport op € 20.000,- kunnen worden gesteld. Dit bedrag ligt onder
de drempelwaarden zoals opgenomen in ons beleid. Echter, de drijver van de BEC
heeft blijkens de aanvraag vrijwilig financiële zekerheid gesteld door middel van
een zogenaamde concerngarantie. Dat houdt in, dat zoals dat ook geldt voor de
rest van de iniichting, Holding AVR bedrijven (het moederbedrijf waaronder alle
bedrijven vallen die binnen de inrichting operationeel zijn) een garantie afgeeft,
dat zij op basis van haar solvabiliteit voldoende financiële zekerheid kan stellen ter
dekIcing van de in het kader van dit besluit in ogenschouw te nemen schade.
Aangezien de Holding, volgens het meest recent goedgekeurde financieel
jaarverslag (over 2005) voldoende solvabel is en daarmee het financiële risico voor
het bevoegd gezag van maximaal € 20.000 dat samenhangt met de exploitatie van
de BEC wordt beperkt, gaan wij aldcoord met de ook voor de BEC gestelde
concerugarantie.
In onderhavig geval is verder sprake van een iniichting waarop onder meer
paragraaf 3 van het BRZO 1999 van toepassing is (dat wil zeggen een artikel 7
inrichting als bedoeld in het Besluit). Aangezien op grond van de voorschiiften in
deze vergunning wordt gekomen tot een vervaarloosbaar bodemrisico
overeenkomstig de NRB (zie ook onder bodem), en het risico op schade als gevolg
van brand of ontploffng gelet op de aard en omvang van de chemicaliën die
worden opgeslagen ten behoeve van de BEC en de getroffen voorzieningen die
voortvloeien uit deze vergunning naar ons oordeel nihil is, is het eisen van
financiële zekerheid voor schade aan de bodem niet aan de orde.

VERTROUWLIJlilEID VAN GEGEVENS

De aanvrager heeft geen gebruik gemaakt van de mogeltjldieid om op grond van
hoofdstuk 19 van de Wm te verzoeken bepaalde gegevens uit de aanvraag niet
openbaar te l1iaken.
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ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE

Ingekoiiien adviezen en zienswijze op de aanvraag enjofniilieueffectrapportage,

zoals ingediend op 7 juli zo06 (KEMA, ref. nr. 50562120-Consulting 06-3553).

Het MER en de aanvraag hebben ter visie gelegen van 31 juli tot en met
11 septeiuber 2006.

Adviezen en zienswijze zijn iiitgebracht, opmerkingen gemaakt of vragen gesteld
door:

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bij brief d.d. 28 september 2006 (kenmerk
DH/RB/MN Ihj/06uit04698);

- Zuid-Hollandse Milieufederatie per e-mail d.d. 11-09-2006. 

Tenslotte heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage op 12 oktober 2006

(kenmerk 1675-56/Ib/aa) een toetsingsadvies uitgebracht over het MER voor de BEC.

Q:vex:w:eg.ing~nJ:,a,y'",,:lieJ)S'-.iZJ~_en_adyjgZeJl

Advies Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Het advies van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben wij overgenomen
en integraal onderdeel uitgemaakt van de onderhavige beschikking. Wij verwijzen
daarbij specifiek naar hoofdstuk B7 van de voorschriften.

ZiemwiizZ\lid,HoJü!ndseJ",!We\lfedemtie
Deze zienswijze luidt als volgt:
1 Luchtemissies: Enige onduidelijld1eid gaf bij ons de vergelijking tiissen de

tabel SA (pag. S.lZ) en tabel4.7a (pag. 4.38). In de samenvatting is het extra
doelfiIter met dosering actief kool wel opgenomen als onderdeel van het
voorkeursaltematief(tabeI4.22, pag. 4.77). Het ware beter geweest dit in de
saiuenvatting beter uiteen te zetten.

2 Liichtemissies: Het MER en de vergunningaanvraag geven nogal wat

ondiiidelijldieid over emissies wat betreft de jaargemiddelden,
daggemiddelden en halfuurgemiddelden. In relatie tot tabel4.7a wordt op
pagina 4.39 gesteld dat "De te vergiinnen daggemiddelde emissiewaarden
dienen hoger te liggen dan de jaargemiddelde verwachtingswaarden c.q.
eisen, om in de praktijk altijd aan de gestelde daggemiddelde eisen te
voldoen", In de samenvatting op pagina S.12 staat echter dat 'IDe
halfuurgemiddelde en daggemiddelde emissiewaarden naar verwachting

vergelijkbaar zullen zijn aan de verwachte jaargemiddelde waarden, omdat
de rookgasreiniging een zeer constant bedrijf zal hebben". In de aanvraag van
de AVR (Wm-deel pag. 20) worden ook, soms fors, hogere daggemiddelde

aangevraagd. Wij vinden hierin het MER niet duidelijk en vragen hierover
een nadere onderboiiwing. Wij zijn van mening dat de aangegeven

(jaar)gemiddelde emissies en jaarvrachten in de vergunning dienen te worden
voorgeschreven.

3 Energie en restwarmte: In het MER wordt aangegeven dat BEC geen warmte

zal leveren. Gesteld wordt dat de bestaande installaties op de locaties
hiervoor beter geschikt zijn en dat er vooralsnog voldoende capaciteit om aan
de huidige warmte-eisen te voldoen (pag. 4.50). Tevens wordt gesteld dat
wordt onderzocht of koppeling aan het grote stadsverwarmingnet van de
regio Rotterdam mogelijk is. Is hierbij ook de Botleldoop en de mogelijk
toekomstige warmtelevering aan andere regio's buiten Rotterdam in beeld?
Zijn er mogelijldieden om in de toekomst ook de BEC hierin een rol te laten
spelen in aanvullng op de bestaande ovens?
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4 Vergassen als alternatief: Bij de vergelijking tussen verschilende
alternatieven wordt bij vergassen als alternatief aangenomen dat het gas
wordt meegestookt in een kolencentrale. Gascentrale (turbines) als alternatief
wordt niet acceptabel geacht (o.a. pag. 4.63 - 4.65). Echter grotere
vergassingsinitiatieven als dat van NUON (Magnum) geven aan dat veel lagere
emissies naar de lucht en een hoger energierendement mogelijk zijn. Wij
vinden het MER op dit piint onvoldoende.
Eisen m.b.t. acceptatie van (nieuwe) biomassastromen: Over het algemeen
wordt goed aangegeven dat biomassa(afval)stromen niet herblUikbaar
iiioeten Ztjii ten behoeve van producten en iiiaterialen. Vaak is daarbij een
grotere lllilieuwinst te behalen. Wij zouden graag zien dat bij toekomstige
stromen, die niet via de scheidinginstallaties van de A VR lopen,

beargumenteerd wordt dat andere alternatieven niet meer inilieuwinst
opleveren via product- enlof materiaalhergeblUik. Dit moet ook in de
vergunning worden vastgelegd via de acceptatievoorwaarden.

5

Onderstaand gaan wij puntsgewijs op deze zienswijze in:
Ad 1. Wij kiinnen ons voorstellen dat de vergelijking in eerste instantie enige
onduidelijldieid zou oproepen. Niettemin is in de voetnoot bij tabel S4 duidelijk
aangegeven, dat de vervachte einissies van stof, metalen en dioxines in het
voorkeursalternatiefso% lager ztjn. Daarmee komen de waarden in tabel $4 weer
geheel overeen met die uit tabel 4.22.

Ad 2. In de aanvraag (hoofdstuk Ci) is aangegeven, dat de jaargemiddelde

verwachtingswaarden zijn gebaseerd op "gemiddelde daggemiddelden" met een
spreiding. Hierbij is geen reserve opgenomen. In bepaalde periodes kiinnen de
emissies lager liggen (bijvoorbeeld direct na een revisie), soms ook wat hoger. Ook
bij storingen kiinnen wat hogere emissies optreden. Vanwege deze operationele
reserve liggen de aangevraagde daggemiddelde waarden hoger dan de
jaargemiddelde verwachtingswaarden.
Bij nonnale bediijfsvoering, zonder l1psets en verstoringen, zullen de emissies vrij
constant zijn en zullen zowel de halfuurgemiddelde, daggemiddelde als
jaargemiddelde waarden naar veiwachting viijwel gelijk zijn.
Bij korte verstoringen zullen met name de halfuurgemiddelde waarden kunnen
afwijken. Bij wat langere verstoringen kiinnen ook de daggemiddelde waarden
hoger iiitkomen. Hoewel verstoringen naar verwachting niet vaak zullen
voorkoiiien dienen de te vergunnen daggeiniddelde emissiegrenswaarden naar ons
oordeel hoger te liggen dan de jaargemiddelde streefwaarden, om in de praktijk
altijd aan de gestelde eis van de 100 percentielnorm van daggemiddelden te
kunnen voldoen.
De rookgasreiniging is volledig conform BBT en lagere emissies dan de veiwachte
waarden zijn met de huidige beschikbare teclmieken niet mogelijk. Er moet dan
ook een marge zijn tussen de jaargemiddelde streefwaarden over langere tijd

(zonder incidentele hogere waarden als gevolg van procesverstoringen, die in de
praktijk moeilijk te vermijden zijn) en de te vergiinnen daggemiddelde
grenswaarden.
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Ad 3. De A VI op de locatie Rozenburg levert op dit moment al stoom naar één van
de buurbedrijven. Dit kan in feite gezien worden als het eerste stuk van de
Botlekloop. Levering kan in de toekomst eventueel worden uitgebreid. Op dit
iuoineiit wordt warmtelevering vanuit de BEC niet nader onderzocht omdat vanuit
de AVI op dit moment meer capaciteit beschikbaar is, dan vraag. Levering vanuit de
BEC zou nu forse investeringen vergen, teiwijl geen marktvraag beschikbaar is.
Overigens, zo blijkt uit het MER, onderzoekt AVR voortdurend de mogelijldieden
voor warmtelevering. Niet in de laatste plaats vanwege bedrijfseconomische
redenen. Zo neemtAVR deel aan de ontwildzelingen op het gebied van energie
optimalisatie in het Botlek gebied, zoals de Botlekloop, het stadsverwarmingnet
Rotterdam en het Grand Design (regio Zuid Holland).
Zoals aangegeven kan de A VI met de 7 roosterovens meer dan voldoende stoom

opweld(en voor de energiebehoefte van deze ontwildzelingen. De BEC is een stand

alone installatie, piiur gericht op elektriciteitsproductie, waarbij stoom op een
hogere dlUk dan bij de AVI wordt opgewekt, om een hoger elektiisch rendement te
verkrijgen (65 bar t.o.v. 27/40 bar). Het werken met hogere stoomdlUldcen en
temperaturen vraagt ook om een betere stoomkwaliteit dan die van de AVI.
Daarom is een speciale behandeling van het condensaat benodigd om de ziiivere
StOOlll te kunnen produceren. Als de BBC stooiii levert samen met 5t00111 van de A VI

zal het condensaat dat retour komt, te vervuild zijn voor de BEC, aangezien de

stoom gemengd is met die van de A VI.

Ad 4. Op de eerste plaats dient vermeld te worden dat het alternatiefvergassen
voor AVR geen realistisch a!tematiefis omdat dit alternatief op een andere locatie
zal 11loeten plaatsvinden. Het moet naar ons oordeel dan ook niet name gezien
worden als een referentie alterl1atiefwaarmee de eniissies vergeleken kunnen
worden (zie ook paragraaf 4.6 van het MER).
Op de tweede plaats is door u geen gekwantificeerde onderbouwing gegeven van
eventueel te bereiken (lagere) en1Issies en hogere energierendementen van de door
ti aangehaalde initiatieven. Bovendien zijn van die initiatieven nog geen
praktijkgegevens beschikbaar.
Wij verlaten ons daarom op de in het MER aangegeven informatie op basis waarvan
blijkt, dat vergassen en btjstoken in een kolencentrale qua emissies (uitgedrukt in
kg per geproduceerde MW) over het algemeen minder goed scoort.
Tenslotte is hierbij van belang, dat er geen beleidsmer met daarop gebaseerde
besluitvorming beschikbaar is, waalUit zou blijken, dat het onderhavige initiatief
niet doelmatig zou zijn.
Een doelmatigheidstoets is overigens sowieso niet aan de orde omdat de ter
verwerking in de BEC aangevraagde biomassastromen allen in het LA zijn
beschreven zodat volledig toetsing aan het voor deze afvalstromen aanwezige
afvalstoffenbeleid als geformuleerd in het LAP mogelijk is. De verwerking van de
aangevraagde en in het MER beschreven afvalstromen als vorm van niittige
toepassing in de BEC, past volledig binnen dat beleid.

Ad 5. Wij hebben de aangevraagde biomassastromen allen getoetst aan het LAP (zie
hiervoor deze considerans op pagina 15 - 18). HielUit is naar voren gekomen, dat

alle aangevraagde afvalstromen in de BEC mogen worden verwerkt als vorm van
nuttige toepassing met uitzondering van Euralcode 19 12 12 c (deze is slechts
vergunbaar mits het hier organisch materiaal ofhoutfracties betreft) en Euralcode
19 12 01 (is alleen vergunbaar indien materiaalhergeblUik niet mogelijk is).
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De coniniissie is van oordeeL, dat de essentiële infonnatie in het MER aanwezig is
en dat derhalve geen aanvulling op het MER noodzakelijk is. Alle benodigde
informatie is naar het oordeel van de Cominissie aanwezig 0111 het ii1ilieubelang
een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de aanvraag om onderhavige
milieuvergunning.
Wel heeft de Commissie een aantal opmerkingen en aanhevelingen welke wij bij
de besluitvorming hebben betroldzen:

1 In het MER wordt op diverse plaatsen gesteld, dat "het enige voordeel van
meestoken in een kolencentrale de hogere elektriciteitsproductie is". Alle
emissies zijn naar berekening hoger. Hierbij wordt een belangrijke en1issie

consequent niet genoemd, namelijk de vermeden fossiele C02 iiitstoot. De
Commissie merkt op dat de vermeden fossiele C02 uitstoot bij het
voornell1en aanmerkelijk geringer is dan bij verwerking van dezelfde
hoeveelheid bioiuassa in een 11ieer rendabele kolencentrale.
De achterliggende gedachte van dit initiatief is dat de biomassa wordt
verwerkt in een centrale met een hoger energetisch rendement (t.o.v. een AVI)
en minder COz uitstoot per kWh. Vanuit dat perspectief adviseert de
COIDinissie om beter te onderbouwen waarom meestoken van deze brandstof
in een iiioderne hoogeffciënte kolenlbioiiiassacentrale, voorzien van
adequate mitigerende maatregelen om de uitstoot van andere stoffen te
beperken, niet tot de mogelijld1eden behoort.

2 In het voorkeuralternatiefwordt uitgegaan van de installatie van een

doekenfilter en injectie van actieve kooL. Dit resiilteert in een extra drukval
van ca. 2000 Pa (Tabel 4.22). Deze extra diukval zal resulteren in een verlaging
van het rendement en de elektiiciteitsproductie. Deze verlaging wordt in het
MER echter niet verdisconteert. De Commissie merkt op dat het netto
rendement naar verwachting in de praktijk minder dan 27 % zal bedragen.
De Commissie verzoekt om ten behoeve van de besluitvorming het
netto rendement van de BEC te onderbouwen en hierbij rekening te hoiiden
met de bovengenoemde extra dlUkvaL.

3 De stoomparameters (ca. 450°C, 60 bar) zijn gebaseerd op gegevens van BEC's
in Duitsland. Bij deze parameters hoort een bruto en netto elektrisch
rendement van ca. 30 % en 26M27 %. De Commissie wijst er op dat er iiinliddels
ook BEC's in ontwildzeling zijn met hogere stoomcondities (bijv. 500°C,

90 bar), wat tot een aanmerkelijk hoger blUto en netto rendement leidt
(respectievelijk 32 % en 29 %). De Commissie verzoekt om ten behoeve van de
besluitvorming over de milieuvergunning te onderbouwen waarom deze
hogere stoomparameters voor de BEC te Rozenburg niet mogelijk zijn.

4 In Tabel 4.12 wordt het rendementsverlies als gevolg van de
biomassabrandstofvoorbewerking bij meestoken in een kolencentrale op
ca. 4 % gesteld. Uit tabel 4.14 blijkt dat iiitgegaan wordt van 10 % verblUik
van de eigen energieproductie voor bioinassavoorbewerldng, bij inzet van de
brandstof in een wervelbedverbrander. Hiermee wordt een voordeel van
roosterverbrander ten opzichte van verstoken in een kolenbiomassacentrale
of een wervelbedverbrander aangegeven.
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De COllllllissie adviseert om een onderbouwing te geven van het bovenstaand
rendeiuentsverlies van 4 % en eigen verbruik van 10 %.

5 Het additionele energieverbruik van de multicycloon in vergelijking met het
E-filter wordt in het MER laag ingeschat. De Commissie adviseert om het
additionele energieverbniik en afvangstrendement ten behoeve van de
besluitvomüng te onderboiiwen.

6 Onduidelijk is of bij het mma iiit het MER de emissies wel daadwerkelijk
iuaxiinaal worden gereduceerd. De Commissie adviseert om na te gaan in
hoeverre de emissies van fijn stof en HeL nog verder kunnen worden
teruggedrongen (effciency van doekfiter, toepassing E-fiter i.p.v. cycloon,
etc.).

7 In de iichtlijnen staat aangegeven dat AVR geen beimgras, stro, C-hont e.d.

gaat verbranden. Het MER stelt op pag. S.5 ' pag. 4.9 en verder dat dit wel
mogelijk moet zijn (m.u.v. C-hoiit) in verband met de flexibiliteit. Bij het
ontwerp is ook rekening gehouden met deze brandstoffen. Aan de andere
kant kOluen bermgras, stro, etc. niet ineer terug bij de beschrijving van het
acceptatiebeleid. De Coinmissie adviseert Oln ten behoeve van de
besluitvorming eenduidig weer te geven ofbermgras, stro, etc. wel of niet
worden verbrand.

8 Gesteld wordt (pag. 4.31) dat bij een acute noodstop (bijv. ten gevolge van
stroomuitval) slechts gedurende 15 minuten pyrolysegas ontwild,eling
plaatsvindt. Onderbouw ten behoeve van de besliiitvorming de diiur waarin
pyrolysegas wordt ontwild,eld met een berekening. Hierbij moet de actuele
biomassa hold-up op het rooster worden betrold,en, alsmede het
temperatuurverloop (na stoppen van de luchttoevoer) in de verschilende
roosterzones.
Ga tevens in op de werking (i.p.v. reactie) van het RGR-systeem op het aanbod
van hoeveelheden pyrolysegas (onder druk). Ga na of er aanvullende
voorschriften moeten worden opgenomen in de vergunning.

9 De Commissie adviseert om na te gaan in hoeverre aanvullende inaatregelen
getroffen kunnen worden, ter bevordering van reststoffenhergebruik.

10 In het MER zijn geen alternatieven uitgewerkt voor thermische lozing. De
Commissie adviseert 0111 ten behoeve van de besluitvonning inzichtelijk te

maken waar01n bijvoorbeeld levering van warinte aan
industrielstadverwarming niet als alternatief is onderzocht.

Ad 1. In het MER is in paragraaf 4.5.3 ingegaan op het aIternatiefmeestoken in een
kolencentrale. Hierbij is de BEC vergeleken met een conventionele kolencentrale,
voorzien van een E-filter, een Rookgasontzwavelingsinstallatie (ROl) en een
DeNOx-SCR. Geconcliideerd is dat meestoken in een kolencentrale meer energie

oplevert, inaar dat de emissies van diverse componenten toenemen (ook einissies
per GWh geproduceerde elektiiciteit). Dit is in tabel 4.13 van het MER
weergegeven, waaruit ook blijkt dat de C02-emissie per GWh lager is bij
meestoken.
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In het MER is inderdaad niet vermeld dat de vermeden emissie van C02 uit fossiele
brandstof bij meestoken evenredig hoger is. Dit had meer specifiek kiinnen worden
aangegeven. De vermeden emissie van fossiele C02 van de BEC (stand-alone) is

gesteld op maximaal 173.000 ton fossiele C02 per jaar (paragraaf 4.6). Bij
l1eestoken van dezelfde hoeveelheid biomassa in een kolencentrale neemt dit toe
tot 243.000 ton C02 per jaar.
Overigens is het niet zo dat het rneestoken van de voorziene brandstoffen in een
kolencentrale per definitie niet mogelijk is. Er zijn diverse kolencentrales waar
momenteel biomassa (weliswaar andere soorten) wordt meegestookt. In de
kolencentrale Nijmegen is langere tijd afvalhout meegestookt. Deze is hier
inmiddels mee gestopt. Gebleken is namelijk, zoals ook in het MER is beschreven,
dat vaak strenge eisen worden gesteld aan de aard en de samenstelling van de
brandstof (verregaand verkleinen en geen stoorstoffen). De voorziene aangeboden
afvalstromen bij de BEC zijn naar verwachting moeilijk inzetbaar in een

kolencentrale.
Daarbij komt nog het volgende. Initiatiefnemer heeft een (locatie)MER opgesteld

voor een biomassaenergiecentrale in Rotterdam Botlek. Zoals in het MER
beschreven is het meestoken van de biomassa waar het hier om gaat slechts een
referentiealtematief, omdat initiatiefnemer dit alternatief niet op de in het MER
aangeduide locatie wil realiseren.
De conseqiientie voor de besluitvoiming is dan als volgt. Op zichzelf hebben wij
afdoende inzicht in de milieueffecten van de BEC in relatie tot andere
alternatieven waaronder het meestookalternatief. Er is geen beleidsIlier en daarop
gebaseerde besluitvorining op grond waaivaii wij van mening zijn. dat een
dergelijk initiatief niet doelmatig zou zijn. Een doelmatigheidstoets is overigens
sowieso niet aan de orde omdat de ter verwerking in de BEC aangevraagde
biomassastromen allen in het lA zijn beschreven zodat volledig toetsing aan het
voor deze afvalstromen aanwezige afvalstoffenbeleid mogelijk is. De verwerking
van deze afvalstromen als voim van nuttige toepassing in de BEC past volledig
binnen dat beleid.
Op basis daarvan zijn wij de mening toegedaan over toereikende beleids- en
l1ilieii-informatie te beschikken voor onze besluitvorming.

Ad 2 Bij toepassen van een extra doekfilter neemt de drukval inderdaad toe. Het
extra verbruik ten gevolge van deze drukval is ook in het MER vermeld: zie tabel
6.4, waarin een extra elektriciteitsverbruik van 100 kWe is vermeld. Uitgaande van
een diukval van 2000 Pa over het doekfiter zal het eigen verbruik maximaal met
200 KVve toeneinen. Dit betekent een afname van het elektrisch rendenient van

maximaal 0,25% (bij een t1iermische input van 80 MWth).
Dit verschil valt binnen de nauwkeurigheid van de bepaling van de rendementen,
met de beschikbare gegevens op het moment dat het MER werd opgesteld. In tabel

4.3b is vermeld dat het bruto respectievelijk netto rendement tenminste 30%
respectievelijk 27% zal zijn. De uiteindelijke rendementen z(jn pas vast te leggen
als de installatie in detail is ontworpen. Wij hebben dat element bij onze
besluitvoiming afgewogen.

Ad 3. De keuze van de stoomparanieters is door de initiatiefnenier naar ons oordeel
zorgvldig overwogen. Hierbij is een nauwgezette afweging gemaakt tussen de
voordelen versus de nadelen van hogere stoomparameters (en dus een beter
rendement). Een beter rendement is ook economisch aantreldeelijk voor de
initiatiefnemer, vanwege de extra opbrengsten uit de elektriciteitslevering.
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AVR heeft veel ervaring met de problematiek van cOlTosie, met de vergelijkbare
A VI-installaties. Ook b\j biomassaketels kan vergelijkbare corrosie optreden. Deze
corrosieproblenien kunnen zowel bij roosterovens als bij wervelbed ovens optreden.

Hierover wordt ook regelmatig gerapporteerd in de literatuur (bijvoorbeeld:
Hohniann en Mohr, 2005, Hochteinperaturkorrosion in Biomassekesseln, VGB

Power Tech, 6/2005).

Gezien het brandstotpald(et en de mogelijke wisselende samenstelling is naar het
oordeel van de initiatiefnemer het zowel econoiiiisch als technisch niet aan te
bevelen om naar (te) hoge stoomparameters te gaan. Dit is in paragraaf 4.5-4.8 van
het MER onderbouwd. Alleen b\j verwerken van uitsluitend schone biomassa zijn
waarschijnl\jk hogere stoomparameters acceptabeL. Bovendien heeft het risico op
storingen als geschetst in het MER ook een milieuhygiënisch nadeeL. Wij kunnen
ons daiiook goed vinden in de keuze van de iiiitiatiefneiuer.

Ad 4. Bij verwerken van biomassa in een kolencentrale is een uitgebreide
voorwerldng nodig: verkleinen, zeven, verw~jderen van stoorstoffen (zoals stenen,
ferro en non-ferro metalen (met magneten)), transportbanden en dergelijke. B\j de
kolencentrale in Niju1egen is hiermee veel ervaring opgedaan (P. Penninks. 2005,

Biomasse: Vergasungs- und Mitverbrennungsprojekte in den Niederlanden, VGB

KrafterksTechnik 5/2000). Ook bij wervelbed,verbranding is een dergelijke
voorbewerking nodig. Algemeen wordt een eigen elektrisch verbniik van 10% van
de geproduceerde elektriciteit genoemd om de biomassa voldoende te verkleinen
en voor te bewerken. Vooral het breken (van grove delen in het afvalhout) en het

nog verder verkleinen kost veel energie. Dit richtgetal is in het MER aangehouden.
De berekening van het uiteindelijke rendement bij meestoken is wellicht niet
duidelijk toegelicht. Bij het MER is uitgegaan is van een kolencentrale die een
netto rendement heeft van 42%. Indien 10% van de elektriciteitsproductie door de
biomassa is benodigd voor de voorbewerking, dan wordt het uiteindelijke netto
rendement (circa) 38% (42% minus 10% van 42%).
Bij de vergelijking met wervelbedverbranding (tabel 4.14 van het MER) is deze 10%

eigen verbruik eveneens gehanteerd. Hierbij is het uiteindelijke netto rendement
op 27% (oflager) gesteld, omdat het moeilijk is om de verschilen in rendement
tussen roosteroven en wervelbedoven nauwkeurig in beeld te brengen: dit is van
erg veel factoren afhankelijk. Dit is ook in de tekst van paragraaf 4.5.4.1 van het
MER toegelicht.

Ad 5. Het eigen verbruik van de cycloon wordt voornamelijk bepaald door de
drukvaL. Deze drukval zal circa 2000 Pascal bedragen, hetgeen overeenkomt met de
100 kWe in tabel 4.21. Een E-filter heeft een lagere drnkval. maar verbruikt ook
elektriciteit voor het hoogspanningsdeeL.
Indien het eigen verbrnik van de cycloon zou worden verdubbeld (4000 Pascal
drukvaL, 200 kWel is het netto rendement ten gevolge van het extra verbrnik ten
opzichte vaii een E-fiter 0,1875% lager (150 kWe extra op een input van 80 MWtIi):
dit valt ruim binnen de nauwkeurigheid van de inschatting van de rendementen,
zoals hierboven reeds is toegelicht.

Ad 6. Wat betreft (fijn) stof: Omdat er een doekfilter wordt toegepast is de afvangst
van stof/vliegas iiiaximaal: het vangstrendement van een doekfilter is immers
beduidend beter dan een E-filter (of andere afscheidingstechnieken). De verwachte
jaargemiddelde emissie van stof bedraagt hierdoor 1 mg/Nm3 (in het
voorkeursalterna tiet).
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Het toepassen van een E-fiter gevolgd door een doekfiter is naar ons oordeel niet

zinvol: het doekfilter is bepalend voor het rendement. Voor stofverwijdering is een
doekfiter naar ons inzicht de beste techniek.

De jaargemiddelde emissies van HCI zijn naar verwachting 2 mg/Nm3. Dit is zeer
laag, als gevolg van het toepassen van een tvveetraps natte wasser: de techniek lTIet

het hoogste vangstrendement voor zure componenten (bijvoorbeeld vergeleken
met een droge verwijdering).
Overigens wordt bovenstaande in de BREF WI bevestigd.

DATUM
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Ad 7. Tijdens het opstellen van de startnotitie c.q. de richtlijnen was nog niet
geheel duidelijk wellce stromen er wel en niet in de BEC verwerkt zouden gaan
worden. In de vergunningsaanvraag (en ook in het MER) zijn de stromen allen
gedefinieerd en zijn ook de Euralcodes aangegeven. HielUit blijkt, dat bermgras en
stro wel zullen worden geaccepteerd. Deze vallen namelijk onder Euralcode
0201 99, zijnde "Niet elders genoemd afval uit landbouw, tuinbouw, aquacultuur
en bosbouw". C-hout wordt zeker niet verwerkt.
De acceptatie van bermgras en stro heeft geen enkele milieuhygiënische
conseqiientie anders dan die reeds in het MER zijn beschreven. Ook voor de
besluitvorming omtrent deze biomassastromen biedt het MER ons inziens dan ook

voldoende informatie.

Ad 8. De installatie zal worden voorzien van een hulpmotor op de
zuigtrekventilator die tijdens een noodstop in bedrijf komt en steeds een kleine
hoeveelheid afgassen zal afvoeren naar de schoorsteen (circa 10% van de noimale
hoeveelheid). Hierdoor zal de installatie ook bij ernstige stoiingen steeds op
onderdruk blijven. De installatie is voorzien van een noodstroomaggregaat die de
voeding van deze hulpmotor zal verzorgen. Verder voedt dit aggregaat ook andere
belangrijke onderdelen van de installatie, zoals de waswatercirculatiepompen van
de natte wassers. Een en ander is toegelicht in paragraaf 4.3.7.4 van het MER.

Bij een noodstop blijft de stroomvoorziening van de rookgasreiniging dus
gewaarborgd en zal tevens zijn werking voor een groot deel behouden:
- het doekfiter blijft op stroom en zal stof, dioxines, kwik, koolwaterstoffen etc.

blijven veiwijderen. Op het doekfiIter bevindt zich een laagje adsorbens dat
gediirende langere tijd - enkele uren- nog actiefblijft, zeker bij de lagere
rookgasstroom;

- ook de natte wassers blijven in circulatie, zodat 111et name zure componenten
nog steeds uitgewassen worden.

- de DeNOx (SNCR) wordt uitgeschakeld omdat deze alleen bij hogere

vuurhaardtemperaturen kan werken.

Zoals aangegeven in het MER en de aanvraag zal ook aan de vereisten uit het Bva

kunnen blijven worden voldaan.
Uit praktijkervaring bij bestaande roosterovens (bij AVI's) is gebleken dat het circa
15 minuten duurt totdat het vuur op het rooster (vrijwel) volledig
gedoofdlgesmoord is. Door het stoppen van de toevoer van de verbrandingslucht
stopt de verbranding en daalt de temperatiiur in de vuurhaard zeer sneL, evenals

de stoomproductie. Na circa 15 minuten is de vuurhaard temperatuur al flnk
gezakt, zeker onder de 350-400 oe. Omdat de ketel op een temperatuur van
250 - 300°C wordt bedreven zal de daling vervolgens langzamer gaan verlopen: de
grote massa van de ketel koelt slechts zeer langzaam af.
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De exacte tijdsduur van deze afkoeling c.q. in hoeverre er nog pyrolyse plaatsvindt
is naar ons oordeel moeilijk eenduidig vast te stellen. Dit is namelijk afhankelijk
van de ketelafinetiiigen, de roosterafmetingen, de verdeling van de biomassa over
het rooster, de hoeveelheid die reeds verbrand is, de hoeveelheid luchtinlek (die
altijd plaatsvindt, ook wanneer de plant getript is en de lucht is dichtgezet), etc.
Omdat de ketel op onderdruk blijft en ook de rookgasreiniging van stroom blijft
voorzien, is de invloed op het inilieu echter veiwaarloosbaar klein, zeker omdat
dergelijke sitiiaties zeer slechts beperkt optreden.
Doordat er een onderdruk wordt gehandhaafd zal er in de installatie een geringe
"valse lucht inlek" plaatsvinden, waardoor de installatie waarschijnlijk al snel is
gespoeld van pyrolysegassen en ook eventuele ontbrandinglexplosie van

onverbrande gassen niet inogelijk is.
Niettemin zijn wij met de Commissie van oordeel dat hierover meer duidelijkheid
kan worden verkregen via een zogenaamde veiligheidsstudie (HAOP). \"'ij hebben

(zie ook hiervoor in deze considerans op pagina 36) dan ook een voorschrift aan de
vergunning verbonden op basis waarvan voorafgaande aan de feitelijke
ingebruikname en als onderdeel van het VBS een HAOP dient te zijn iiitgevoerd
voor de BEC. Hieiuit voortloeiende beschermingsmaatregelen dienen ook
voorafgaande aan de feitelijke ingeòruikname te zijn geïmplementeerd.

Ad 9. Wij hebben dit advies opgevolgd en verwijzen daarbij kortheidshalve naar
het kopje "PREVENTIE" op pagina 37 van deze considerans.

Ad 10. In paragraaf 5.5.2 is toegelicht hoeveel de thermische lozing zal bedragen.
Het koelwater wordt geloosd met een gemiddelde teu1peratiiur van circa 22 oe en
een maximum van circa 35°C (bij extreem hoge zomertemperaturen). Deze
warmtelozing is van een zodanig lage kwaliteit (lage exergetische waarde) dat
hergebiuik niet mogelijk is. Bij geen enkele centrale wordt deze warmte
hergebiuikt. Dit is dan ook niet nader iiitgewerkt in het MER.

Wel is de levering van warmte op een hoger exergetiscli niveau uitgewerkt.
Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 4.4.6 van het MER en naar onze reactie
hieromtrent van de Zuid-Hollandse Milieufederatie (zie ad 3.).

EINDCONCLUSIE

.Einilffnçlmüe
Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de
gewaagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te
weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming
bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.
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BESLUIT

BesI!1It
Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wm en de Awb hebben
wij besloten aan AVR-Afalverwerking B.V. een deelrevisievergunning te verlenen
voor het veranderen van de inrichting door:

. de definitieve uitbediijfiiame en veiwijdering van de twee bestaande
draaitrommelovens (DTO's) en daarmee samenhangende bediijfsonderdelen: de
Homogeniseerinstallatie (Hl), de CPR 15-2 opslagvloer en het tankenpark 8/9;

- de realisatie van een iiieuwe installatie voor de conversie van biomassa in
energie, bekend onder de term Biomassa Energie Centrale (BEC) globaal ter
plaatse van de veiwijderde DTO's en Hl;

aanpassing van de geluidseiuissie en -Îliiiiiissie afkoll1stig van de gehele
inrichting als gevolg van de realisatie van de BEC, de definitieve uitbedrijfname
van de DTO's en daarmee samenhangende bediijfsonderdelen en reeds genomen
geluidmaatregelen sinds het van kracht worden van de laatste revisievergunning
c.q. nog te nemen geluidsmaatregelen;

- deze vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen;

de aanvraag (met iiitzondeiing van bijlage 13) en alle daarbij overgelegde
stuldcen zoals de aanvullend aangeleverde gegevens bij brief d.d. 26 oktober (brief
met kenmerk AVR-PGW/2006-113/EVj, onderdeel te laten uitmaken van deze
vergunning;

dat de volgende voorschiiften uit de vigerende revisieverguiiiiing van 21 oktober
2004 met kenmerk 340618/20176136 geheel komen te vervallen: BL.7.2, alle
voorschriften uit hoofdstuk B5, B7.L.14 tlm B7.L.17, B7.1.21, B7.1.22, alle

voorschriften uit paragraafB7.8, alle voorschriften iiit hoofdstuk C2 en alle
voorschriften uit hoofdstuk C3;

- de voorschriften BL.1.5, BL.4.1, B4.3.2, B7.1.9, B9.3.1, B10.2.1, 312-4.4 en B15.3.1 uit

de vigerende revisievergunning van 21 oktober 2004 met kenmerk

340618/2176136 geheel te laten vervallen en te vervangen door respectievelijk de
voorschriften A B1.1.5, A Bl.4.i, A B4.3.2, A B7.L.9, A B9.3.1, A BI0.2.1, A B12-4-4

en A B15.3.1 geldende voor de gehele inrichting;

bijlage 1 uit de vigerende revisievergunning van 21 oktober 2004 met kenmerk

340618/20176136 geheel te laten vervallen en te vervangen door een nieuwe
bijlage 1, zoals aan deze vergunning gehecht en daarvan onderdeel uitmakende;

. Aan dit besluit de hierna vermelde begiippenlijst (A), voorschriften (B) en bijlagen

(C) te verbinden.
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A BEGRIPPEN, AFKORTINGEN

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NV-norm, AI-blad, BRL,

CPR, PGS ofNPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrelddng heeft op
de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt
bedoeld de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum
uitgegeven aanvullingen of cOI'reetiebladen dan wel -voor zover het op voornoeuide
datiiiii reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft-
de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die
constnicties, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het
voorschrift anders is bepaald.

ABI:

Afal wa terbehandelingsinstallatie

BEC:

Bioiiiassa Energie Centrale.

BEDRIJFSDUURCORRECTIE:

COlTectie als bedoeld in de IIHandleiding meten en rekenen industrielawaai
IL-HR-13-D1", zijnde de logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de

geluidbron gedurende de beoordelingstijd in werking is, en de diiur van die
beoordelingspeiiode.

BEDRIJFSENERGIEPLA:

Een bedrijfsenergieplan is een uittreksel van het gedetaileerde en vertrouwelijke
energiebesparingsplan en geeft een overzicht van maatregelen die het bedrijf
denkt te gaan nemen om het energiegebruik zodanig terug te dringen dat wordt
voldaan aan gestelde doelstellingen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het iiiilieu meest
doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het
inilieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet
mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking
genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting
drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt
onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop
zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoeiing en de
wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BIOMASSA:

Volgens de Eiiropese richtljn 2001/77/EG biologisch afbreekbare fractie van

producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van
plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstaldzen, die
geheel biologisch afbreekbaar zijn, alsmede de geheel biologisch afbreekbare
ti-actie van industrieel en huishoudel(jk afvaL.
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BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Fysieke voorziening die de kans op emissies ofinimissies reduceert.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Tyering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke
bedrijfsmatige activiteit.

DIFFUSE EMISSIES:

Niet gekanaliseerde emissies.

EINDSITATIEONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen
van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de
eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het l1eiuen van
grond(water)monsters.

EMISSlEGRENSW AADE:

Massa gerelateerd aan bepaalde parauieters, dan wel concentratie of niveau van
een eiiiIssie uit een of ineer bronnen, die gedurende een bepaalde periode niet niag
worden overschreden.

EMISSIESTREEFWAADE:

Massa gerelateerd aan bepaalde paraineters, dan wel concentratie of niveau van
een eiiiissie uit een of meer bronnen, die op basis van een inspanningsverplichting
gedurende een bepaalde peiiode minimaal moet worden nagestreefd.

GELUIDGEVOELlGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur
krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982,465).

GPBV-INSTALLATIE:

Installatie als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging.

HAOP:
HAard and OPerabiIity study (Storinganalyse)

INBEDRIJFNAME

Het moment waarop de oven van de BEC wordt gestookt met afvalstoffen,
uitgezonderd de periode van 48 uur waarin de oven een zogenaainde eerste "60%

run" heeft ondergaan waarbij voor de eerste maal afvalstoffen worden verbrand en
daarna afstoken plaatsvindt.
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iso:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en
uitgegeven Honn.

MATREGELVARI 4
Maatregelen als beschreven in tabel 11 van het akoestisch actualisatierapport

(fase 3), rapportnummer 2006.0311-11, d.d. 30 juni 2006.

MAATREGELVARIA 5
Maatregelen als beschreven in tabel 3 van het akoestisch rapport met nummer
2oo6.1330~o4 van 30 juni 2006.

MAiMAE GELUIDNIVEAU (LAmax):

Het maximaal gemeten A-gewogen geliiidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd
met de meteocorrectieteriii Ciii.

MTG

Maximaal toelaatbare geliiidsbelasting.

NEN-EN 15259:2005

Luchtkwaliteit - Meetmethoden einissies van stationaire bronnen - Meetstrategie,
meetplanning, vastlegging en ontwerp van meetlocaties.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen '5, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen,
Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en mileuveiligheid.

PROTOCOL:

Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte
handelingen.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden
kenmerkend zijn Voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te
beschouwen etmaalperiode.

SCHADELIJiæ STOFFEN:

Stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid
gevaren van beperkte aard kunnen opleveren.
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B VOORSCHRIFTN

B i AlGEMEEN

B 1.1 Eerdere vergunningen

B 1.1.1 De begrippen, richtljnen en afkortingen onder hoofdstuk A en de

voorscluiften onder h"ofdstuk il van de vigerende revisievergiinning van
21 oktober 2004 met kenmerk 340618/20176136 blijven ook van kracht op
het deel van de inrichting waarop het onderhavige besluit betrelddng
heeft zulks met uitzondering van de volgende voorschriften uit de
vigerende revisievergunning:

B1.1, B1.2.3, B1.8.2, B1.8.3;

EZ.l, E2.2, B2.3.1,B2.3.2;
B3;

B4.1, B4.2.2, B4.2.3, B4.2.9, B4.2.14, B4.4;

B6.i, B6.2;

B7.1.9;

B8.1.2 tlm B8.1.4;

B9.5;

B12.2.19, B12.3.18;

B13.1.1;

B14;

B15.1, B15.2, B15.3.1;

B16;

B18.1, B18.2.

A B1.1.5 In afwijking van voorschrift B1.1.4 (revisievergunning van 21 oktober
2004) geldt, dat voor de verwerking van bepaalde categorieën van
afvalstoffen, die als zodanig zijn genoemd in bijlage 1 b\j deze
vergiinning, vergiinning wordt verleend tot 1 januari 2010. Het gaat
daarbij om de volgende Euralcodes: 06 03 11 "c, 06 06 02 " c, 06 06 03 C,

11 01 09 '" c en 11 01 10 C ".
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A Rl-4.1 In aanvulling op het op te stellen milieujaarverslag op grond van het
"Besluit milieuverslaglegging " dienen aan het bevoegd gezag tevens de
volgende gegevens te worden overgelegd in de onderstaande
rapportagefrequentie, al of niet gelijktijdig met de indiening van het
IDilieujaarverslag:

1. Emissies Ra's, EHA, VO's

en REC die overeenkomstig
vigerende wet- en regelgeving
en iuilieuvergunningen
l110eten worden gemeten

2. Aantal uren by-pass enlof

uit bedrijf zijn van (een deel
van de) rookgasreiniging
Ra's, EHA, VO's en REC,

oorzaak en voorgestane
oplossingen

3. Het totaal aantal vervoei'

bewegingen per transport-
mediiim (per as, per spoor,
over water) c.q. vervoerde

hoeveelheden per

transportmedium (per
pijpleiding) en het aandeel
van de aangevoerde
afvalstoffen en hulpstoffen en
afgevoerde afval- en

reststoffen over deze
gebruikte transportmedia

4. Hoeveelheden gebruikte

hulpstoffen ingedeeld naar
aard en soort

5. Energieprestaties cf.

format Fa-industrie
6. Voortgang plan van

aanpak b~j het Veiligheids-
rapport

Binnen zes weken na
afloop van ieder
kwartaal; Conform
voorschrift 2.14 van de
bijlage van het Rva
Binnen zes weken na
afloop van ieder
kwartaal

C1.2.15

C4.2.11

(B 4.1.3)

Ci.2.17

Jaarlijks met het
niileujaarverslag

B8.1.1

Jaarlijks met het
inilieujaarverslag

Jaarlijks met het
milieujaarverslag

Jaarlijks met het
inilieujaarverslag

B6.3.1

A R4.3.2 Ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing mag geen geiiroverlast
veroorzaakt worden door de inrichting.

A R7.1.9 Ten behoeve van alle tankenparken, de slaldeenband van de roosterovens
en de ASI-II dienen stationaire brandbeveiligingsinstallaties aanwezig te
zijn.
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A B9.3.1 In situaties waarbij gelet op de aard en samenstelling van de over te
brengen stoffen gevaar voor explosies aanwezig is, dient bij dat
overbrengen uit een tankauto, ketelwagen of scheepstanlc de
dampruimte van de tank waamit gepompt wordt te worden aangevuld
met een inert gas. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende
situaties:

het overbrengen van caustic water in de tankenparken van de
CW-installatie;
het overbrengen van gevaarlijke afvalstoffen in het K2-tankenpark.

A B10.2.1 De elektrische installatie(s) ten behoeve van in ieder geval de BBC, Ra's,

MED's, REV's, CW en bijbehorende zuiveiingstechnische voorzieningen

zoals de rookgasreiniginginstallaties en de afvalwaterzuivering-
installaties alsmede de brandblusvoorzieningen, moet(en) z\jn
aangesloten op een nood(stroom)voorziening, zodanig dat de veiligheid
van de inrichting alsmede het werken binnen de aan deze vergunning
gestelde voorschriften kan worden gewaarborgd.

A B12.1.8 Het vullen van proces installaties moet via een gesloten systeem
plaatsvinden. Hieronder wordt niet verstaan, de:

doseiing van de Ra's vanuit de opslagbunkers;
dosering van de EHA vanuit de opslagbunkers;

dosering van de BEC vanuit de opslaghal;

doseiing van de diverse installaties van de ASllI.

A B12,4.4 Tanks alsmede toebehoren, behorende tot de tankenparken
Laureiishaven en het KZRtankenpark 1110eten zijn ontworpen, vervaardigd,
gekeurd en herkeurd (herbeoordeeld) overeenkomstig de "Regels voor
toestellen onder druk", vigerend tijdens ontwerp en fabricage.

A B15.3.1 Onder de in deze paragraaf bedoelde hiilpstoffen worden verstaan:
REV's: chloorbleekloog, natronloog;

CW: natronloog (33%-ig) en zwavelzuur;
Ra's 0 t/m 6: chloorbleeldoog, control OS7780 GE Betz, Optisperse
HP5492, Steamate NA0840, natronloog, gebluste kalk, zoutzuur;
EHA: chloorbleekloog, control OS7780 GE Betz, Optisperse HP5492,

Steamate NAo840, natronloog, natriuinsulfide, ZOlitziiur.

B 1.2. Deze vergunning

B 1.2.1 De vergunningaanvraag (met uitzondering van bijlage 13) en alle daarbij
overgelegde stuld(en zoals de aanvullend aangeleverde gegevens bij brief
d.d. 26 oktober (biief met kenmerk A VR-PGWI2006-113IEV) maken

onderdeel uit van deze vergunning, één en ander voor zover de
voorschriften hier niet strijdig mee zijn. In dat laatste geval prevaleren de
voorschriften uit deze vergunning.
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B 1.2.2 In geval van een onderbreking langer dan tvee 11laandeii van de

werkzaamheden betrekking hebbende op enig bedrijfsonderdeel van de
BEC, bij bedrijfsbeëindiging of bij failissement van de vergunninghouder
moeten alle op dat bedrijfsonderdeel of die betreffende vennootschap
betrekking hebbende en in de inrichting aanwezige (gevaarlijke)

(afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving
worden afgevoerd, binnen een termijn van twee 11laaiiden nadat die
daarop betrekking hebbende werkzaamheden zijn gestopt.

B 1.3 Acceptatie en be- of verwerking, administratieve organisatie en inteine
controle

B 1.3.1 Ten behoeve van verwerking in de BEC mogen alleen de in bijlage 1
genoeuide afvalstromen lTIet bijbehorende Euralcodes worden
geaccepteerd een en ander onder de daarin genoeinde voorwaarden.

B 1.3.2 De vergunninghouder is te allen tijde verplicht te handelen
overeenkomstig de documenten die behoren tot het zogenaamde
AV-AO/IC (bijlage 12, behorende bij de aanvraag om vergiinning) en
daarin met inachtnauie c.q. door toedoen van onderstaande voorschriften
aangebrachte iiiutaties.

B 1.3.3 Wijzigingen in de documenten die behoren tot het zogenaamde AV-AO/IC

(bijlage 12, behorende bij de aanvraag om vergunning en de daarin
aangebrachte mutaties) waarbij wordt afgeweken van de richtlijnen zoals
opgesteld in de "Richtltjn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid ", de
"uitgangspunten voor de AaiIC" en de randvoorwaarden voor de
1110nsternaine- en analyseprocedure zoals vastgelegd in het Eindrapport

De verwerking verantwoord d.d. februari 2002 en zoals opgesteld door de
Werkgroep "Uitvoering aanbevelingen Commissie HOI's en
inspectieonderzoek" dienen voorafter goedkeuring te worden gezonden
aan het bevoegd gezag.

Btj het verzoek tot wijziging wordt vermeld:
de reden tot wijziging;
de aard van de wijziging;
de reden tot afwijking van de richtlijnen.

B 1.3.4 Het is vergunninghouder verboden om zonder schriftelijke mededeling
aan het bevoegd gezag overige dan de in voorschrift B1.3.3 genoemde
wijzigingen aan te brengen in de dociimenten die behoren tot het
zogenaamde AV-AO/IC (bijlage 12, behorende bij de aanvraag om
vergunning en de daarop aangebrachte wijzigingen).
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B 1.3-5 Binnen zes iuaanden na het in werking treden van deze vergunning
dient:

het AV-AO/IC in overeenstemming te zijn gebracht met de
voorschriften in deze vergunning;
het AV-AO/IC te zijn aangepast overeenkomstig het gestelde als
aangegeven in "appendix g Gewijzigde documenten b(jlage 12:
Acceptatie- en administratie, 05026Mo07 (memo aanvulling
aanvraag)(c2-2), oktober 2006", behorende bij de brief van AVR van
26 oktober 2006 met kenmerk AVR-PGW/2006-113/EV;

en ter goedkeuring te zijn aangeboden aan het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag kan daarbij nadere eisen stellen.
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B 2 FINANCIËLE ZEKERHEID

B 2.1.1 De door Holding A VR Bedrijven N.v. vrijwilig gestelde zekerheid in de
vonD van een concern garantie (bijlage 6 van de vigerende vergunning
van 21 oktober 2004) geldt voor het nakomen van krachtens
deze vergunning voor A VR-Afalverwerking BV geldende
verplichtingen ten aanzien van het opslaan van de in deze vergunning
aangegeven (gevaarlijke) afvalstoffen enloften aanzien van het beheer en
de verdere verwijdering van (gevaarlijke) afvalstoffen.

B 2.1.2 De financiële zekerheid moet in stand worden gehouden tot het 1110Dient
waarop degene die het deel van de inrichting drijft waarop de BEC
betrekking heeft, na het beëindigen van de activiteiten waarop financiële
zekerheid is gesteld, dan wel na het beëindigen van alle activiteiten in de
inrichting, op een naar het oordeel van het bevoegd gezag toereikende
wijze de afvalstoffen nuttig heeft toegepast ofverwijderd.
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B 3 BODEM

B 3.1 Bodembescherming

B 3.1.1 Met betrekking tot alle in verband met de BEC aanwezige

bodembedreigende activiteiten dienen afdoende bodembeschermende
voorzieningen te zijn getroffen die leiden tot een verwaarloosbaar risico

(A) in de zin van de NRB, één en ander overeenkomstig de bij de aanvTaag
gevoegde bodemrisico-analyse.

B 3.1.2 Voorafgaande aan de inbediijfname van de BEC dient door

vergunninghouder een plan met beheerniaatregelen voor de
hodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag te worden
toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn
uitgewerkt:
a. wellce voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
h. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c. de wijze van inspectie (visueeL, iiionsterneniing, metingen etc.);
d. waaruit het onderhoud bestaat;
e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen

signaleren;
f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt

beperkt;
g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van

bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoiid en de

afhandeling van bodemiiicidenten;
Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.

B 3.2 Nulsituatieonderzoek van de bodem

B 3.2.1 Ter vaststellng van de kwaliteit van de bodem als referentiesitiiatie dient
voorafgaande aan de bOllW van de BEC een bodembelastingsonderzoek

naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk twee
maanden voorafgaande aan de bOllW van de BEC aan het bevoegd gezag te

zijn overgelegd.
Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de
inrichting waar bodenibelasting zou kunnen ontstaan en te worden
uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen
en BSB of een andere gel~jkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN

5740.
Monsterneming en analyse van de 1110nsters dient te zijn uitgevoerd
conform NEN 5740.
De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt
overgegaan te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag.
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B 3.3 Eindsituatieonderzoek van de bodem

B 3.3.1 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter
vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek
naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden
uìtgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen
en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de

NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering

wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De

resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie 111aanden na het
uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

B 3.3.2 Het eindsituatieonderzoek TIioet worden verricht op die locaties van de
inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste)
herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in
de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden.
Monsteinen1Ing 11loet direct na beëindiging van de activiteiten
plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn
uitgevoerd conform NEN 5740.

Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel

(laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het
eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
herhalingsonderzoek

B 3.4 Herstelplicht (bodemsanering)

B.3-4.1 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond enlof
grondwater) is verontreinigd kan het bevoegd gezag binnen 6 maanden
na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het
btj hun college op andere w(jze bekend worden van de verontreiniging,
verlangen dat de eerder vastgestelde niilsituatie van de bodemkwaliteit
wordt hersteld.

B 3.4.2 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van
saneren dient sanering plaats te vinden conform door het bevoegd gezag
te stellen nadere eisen.
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B4 LUCHT

B 4.1 Emissies uit de schoorsteen afkomstig van het verbrandingsproces

B 4.1.1 Kalibratie van de CO-iueting over de middelingsperiode van 10 minuten

dient plaats te vinden overeenkomstig KBN2 van NEN-EN 14181.

B 4.1.2 De BEC dient tenminste te voldoen aan de in het Eva gestelde eisen,
behoudens het bepaalde in voorschrift B 4.1.3.

B 4.1.3 In afwijking van voorschrift B4.1.2 gelden de in onderstaande tabel

aangegeven emissiegrenswaarden enjaargeiuiddelde

emissiestreefwaarden. De grenswaarden betreffen daggemiddelde
grenswaarden voor de continu gemeten emissieparameters, en betreffen
op drie subiuetingen gebaseerde periodieke 111etingen overeenkOll1stig

voorschrift 2.7 van de bijlage van het Eva (de genoemde waarden zijn
allen uitgedrukt in mg/Nm3 toegepast op droge rookgassen, 11 vol% 02
tenzij anders aangegeven).

,
I -

. 'A~lAl

CO - ') ::3°
C,H, 5 :: 2

NO, :) ~ 65

Stof 5 ~ 1

HCI 8 :: 2

sa, 30 ~ 5

NH 5 ~ 3

, uitU'

i

HF 0,5 ~ 0,2

Zware 0,5 ~ 0,05
metalen
Cd +11 0,03 ~ 0,005
Hg 0,02 ~ 0,005

PCDD/PCDF 0,075 ~ 0,0°5

Ing/Nm31

') hier geldt de emissiegrenswaarde op grond van het Bva
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B4.1.4

B4.1.5

B4.1.6

B4.1.7

B 4.1.8

B4.1.9

De jaargemiddelde emissiestreefwaarde wordt berekend op basis van het
rekenkundig gemiddelde van:

de daggemiddelde ineetwaarden voor de continue gemeten
paraineters of
de periodiek uitgevoerde inetiiigen voor de periodiek gemeten
paraineters

en dienen te worden geregistreerd en gerapporteerd waarbij hetgeen
hierover is bepaald in voorschrift 2.14 van de bijlage van het Bva van
overeenkomstige toepassing is.

Ten aanzien van de in voorschrift B4.1.3 genoeiiidejaargemiddelde
streefwaarden geldt een inspauiiingsverplichting. Vergunninghouder of
drijver van de inrichting dient de installatie daarbij zodanig te bedrijven
dat zo laag mogelijke emissies naar de lucht worden bereikt.

Teneinde te kunnen bepalen wat de laagst mogelijke luchtemissies z\ín
als bedoeld in voorschrift B 4.1.4, dient vergunninghouder binnen twaalf
lllaanden na inbedrijfname van de BEC voor de continu te iiieten
parameters de range te bepalen waarbinnen de daggemiddelde
emissie fluctueert en hierover te rapporteren aan het bevoegd gezag.

Binnen dertien maanden na inbedrijfname van de BEC dient

vergunninghouder schriftelijk aan te geven welke maatregelen worden
genomen om te borgen dat de emissies zoveel mogelijk binnen de range
als bedoeld in voorschrift B4.1.5 blijven, teneinde zo laag mogelijk
emissies te krijgen. Het bevoegd gezag kan hieromtrent nadere eisen
stellen.

Overeenkomstig voorschrift 2.2, lid 3 van de bijlage van het Bva wordt
toegestaan, dat waterstoffuoride (HF) peiiodiek wordt gemeten
overeenkomstig de in het Bva opgenomen bepalingen.

NH, dient contiiiue te wor¡;en gemeten in de rookgassen na de laatste
rookgasreinigingstap.

De bemonsteringen, analyses en 11letingen van NH3 dienen te worden
uitgevoerd volgens vigerende CEN-normen, dan wel bij het ontbreken
daarvan, volgens andere nornien die waarborgen dat gegevens van een
gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden verstrekt. Bij nadere
eis kunnen door het bevoegd. gezag norn1en worden aangewezen die in
ieder geval worden aangemerkt als normen die voldoen aan de
doelstelling van dit voorschrift.
In ieder geval dient ook de meetnorm NEN-EN 14181 voor coiitÍniie
inetingen in acht te worden genonien.
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B 4.1.10 De resultaten van de overeenkoiiistig voorgaand voorschrift verrichte
inetingen dienen:

te worden herleid tot een eniissie concentratie bij een genorinalíseerd
zuurstof gehalte overeenkomstig de formule zoals genoemd in
voorschrift 2.10 van de bijlage van het Eva; Daarbij kan worden
uitgegaan van een genormaliseerd zuurstof gehalte van 11 %;

te worden herleid tot een teniperatuur en druk zoals genoenid in
voorschrift 2.11 van de bijlage van het Rva.

De voorwaarde zoals gesteld in voorschrift 2.13 van de bijlage van het Bva
wordt ook van toepassing verklaard op de herleidingmethodiek iiit dit
voorschiift.

B 4.1.11 De slechtst denkbare bedrijfsomstandigheden, waarbij verblijftijd,
ininünuintemperatuur en zuurstofgehalte van de rookgassen op grond
van voorschrift 2,5, onder b, van de bijlage van het Rva iiioeten worden
genieten, betreffen de o111standigheden waarbij sprake is van een

thermische input resulterend in respectievelijk 105% en 60% van de

nominale continue thern1Ische last.

B 4~i.12 De bemonster~ en nieetpunten van de rookgassen dienen conforni de

criteria genoemd in NEN-EN 15259 : 2005 te worden gesitueerd. Voor de
samenstellng van de reststoffen moeten de bemonsterings- en
meetpunten in de interne transportsystemen of ter plaatse van de opslag
worden aangebracht.

B 4.1.13 Overeenkomstig voorschrift 2.14 van de bijlage van het Bva en in l\in met
voorschrift A B1.4.1 dient de vergunninghouder binnen zes weken na
afloop van ieder kwartaal te rapporteren over de op basis van het Bva en

deze vergunning uitgevoerde proces~. en1Issie~ en overige vereiste
registraties. Toetsing aan de jaargemiddelde streefwaarde vindt in ieder
geval plaats in elk lopend kalendeijaar, waarbij alle over dat betreffende
kalendeijaar betrokken gegevens tot met het kwaitaal waarop de
kwartaalrappoitage betrekking heeft worden betroldzen.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de registratie, uitwerking
en rappoitage.

B 4.2 Overige emissies (stofvorming)

B 4.2.1 De restemissie concentratie aan stofuit het filter van een silo of
afzuiginstallatie bij het lossen of vullen van een vrachtwagen, mag niet
meer bedragen dan 5 mg/Nm3.

B 4.2.2 Buiten de opslaghal van de BEC mogen geen afvalstoffen worden

opgeslagen, behoiidens bij het proces vrijkomende reststoffen. Deze
moeten als volgt worden opgeslagen:

in silo's (vliegas);

in daaitoe geschikte opslagcontainers (bodemassen, ABI-fiterkoek);

op de slaldzenberg na behandeling in de RVI (bodemassen).
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B 4.2.3 Vanuit de opslaghal van de BEC mag geen verspreiding van

(verontreinigd) stof plaatsvinden. Daartoe dient bijvoorbeeld gebruik te

worden geuiaakt van een toereikende sproei-installatie eu/of het gesloten
houden van de deuren van de sorteerhal in situaties waarin geen aan~ of
afvoer plaatsvindt.

B 4.2.4 De uit de opslaghal van de BEC en bij de voorbewerkingsprocessen

afgezogen lucht moet door één of meerdere doelmatige
stofflterinstallaties worden geleid.

B 4.2.5 De uit de stofflterinstallatie(s) vTijkomende lucht als bedoeld in
voorgaand voorschrift, dient zodanig te worden gereinigd, dat de
resteinissie concentratie aan stof niet meer bedraagt dan 5 111g/Nm3.

B 4.2.6 Voorafgaande aan de inbedrijfiiame van de BEC dienen de
stofflterspecificaties van de leverancier van alle in gebiuik te neiiien
stofflterinstallaties aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Uit
deze stofflterspecificaties dient eenduidig te blijken dat aan de in deze
vergunning genoemde resten1Issieconcentratie-eisen in de situatie
waarvoor de stofflters worden gebiuikt kan worden voldaan.

B 4.2.7 Binnen twaalf maanden na inbedrijfname van de BEC dient van elke
puntvormige emissiebron (met uitzondering van de schoorsteen) door
middel van een 111eting te worden aangetoond dat aan de emissie-is van
de desbetreffende puntbron wordt voldaan. De bevindingen van de
enlissieiuetingen 1110eten worden vastgelegd in een rapport dat binnen
twee maanden na het iiitvoeren van de metingen aan het bevoegd gezag
moet worden overgelegd.

B 4.2.8 De gebniikte fitererende afscheiders dienen in goede staat van

onderhoud te worden gehouden zodanig dat de werking ervan te allen
tijde optimaal is en zodanig dat te allen tijde aan de restemissie
concentratie-eisen uit deze vergunning kan worden voldaan..

B 4.2.9 De in deze paragraaf genoemde concentraties mogen niet worden bereikt

door het bijmengen van schone lucht.

B 4.3 Overige emissies (lekverliezen)

B 4.3.1 Uiterlijk binnen zes maanden na inbediijfiiame van de BEC dient een

stiucturele aanpak van diffse emissies door lekverliezen in werking te

zijn. De aanpak dient overeenkomstig het gestelde in het "Meetprotocol
voor lekverliezen" (Infomil) te zijn. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk,
indien sprake is van een aantoonbaar betere methode.
Het bevoegd gezag kan ten aanzien van het plan van aanpak nadere eisen

stellen. De aanpak moet in ieder geval bestaan uit:
een inventaiisatie van het aantal relevante afdichtingen en een
bepaling van de jaareinissie naar bronsoort;
een systeinatiek om diffse en1issies op te sporen;
een onderzoeksprograinina om actie te neinen indien leldmges
worden gevonden;
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B 4.3.2 Metingen van lekverliezen 11loeten worden uitgevoerd overeenkOll1stig de
EPA methode 21 met behulp van een draagbaar detectieapparaat. De
inetingen dienen gecorrigeerd te worden voor de concentratie
gerelateerde responsiefactor. In plaats van afzonderlijk te ijken met het
te meten gas Diag gebruik gemaakt worden van de conectiefactoren van
het detectieapparaat indien deze bekend z(jn.

B 4.3.3 De rapportage van het in voorgaande voorschriften bedoelde onderzoek

alsinede een daarin geïntegreerd plan van aanpak dient voorafgaande
aan de inbedrijfname van de BEC ter goedkeuring te zijn voorgelegd aan
het bevoegd gezag.

B 4.3.4 De maatregelen zoals verwoord in het in voorgaand voorschrift bedoelde
plan van aanpak dienen binnen de daarin aangegeven ter111ijiien te zijn

uitgevoerd.
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B 5 AFAl EN RESTSTOFFEN

B 5.1.1 Reststoffen die vrijkomen bij het be- of verwerken van afvalstoffen mogen
voor een periode van maxiniaal één jaar worden bewaard binnen de
inrichting, tenzij daarinee de maxiniale opslagcapaciteiten worden
overschreden zoals deze in bijlage 9 van de aanvraag zijn weergegeven. In
dat geval vigeren de maximale opslagcapaciteiten.

B 5.1.2 In afwijking van het voorgaand voorschrift geldt voor de opslag van

bodemas een iiiaxiniale opslagterniijn van drie jaar, tenzij daarmee de
maximale opslagcapaciteit wordt overschreden zoals deze in bijlage 9 van
de aanvi'aag is weergegeven. In dat geval vigeert de maximale
opslagcapaciteit.

B 5.1.3 Uiterlijk binnen vijftien maanden na inbedrijfname van de BEC dient de
cheinische sanienstelling en indeling in de Euralcodering van de ter
plaatse van de inulticycloon en het doekenfilter vrijkOll1ende vliegas sen
afzonderlijk te zijn vastgesteld en gerapporteerd aan het bevoegd gezag.

B 5.1.4 Uiterlijk tot vierentwintig maanden na inbedrijfiiame van de BEC mogen
de ter plaatse van de multicycloon en het doekenfiter vi-ijkomende
vliegassen worden opgemengd en gezamenlijk worden opgeslagen.

B 5.1.5 Afhankelijk van de resiiltaten van de rapportage uit voorschrift B 5.1.3
moeten de ter plaatse van de multicycloon en het doekenfiter
vrijkomende vliegas sen afzonderlijk worden opgeslagen indien één van
de Euralcodes waarin de betreffende vliegassen zijn ingedeeld niet de
aanduiding van gevaarlijk afval heeft.

B 5.1.6 Van het voorgaande voorschrift kan slechts dan worden afgeweken
indien een verschilende Euralcodering voor de twee onderscheiden
vliegassen niet leidt tot een hoogwaardiger verwerkingsmethode elders
voor een van de vliegassen, zuIl" ter beoordeling van en na schriftelijke
goedkeuring door het bevoegd gezag.
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B 6.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) veroorzaakt door de

tot de gehele iniichting behorende toestellen en installaties en door de
tot de gehele inrichting behorende velTichte werkzaamheden enlof
activiteiten in de huidige situatie (zonder BEC, zonder EHA, zonder
geluidreducereiide maatregelen), inag tot 1 januari 2010 ter plaatse van
de imiuissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet
ineer bedragen dan:

ONS KENMERK

6 Rozenburg Oost 77540.5 435"67.4 5 4" 40.3 40.1

(Zip 20)

8 Hoek Prof. 79235 434710 10 50 45 44

Gerbrandyweg na

spooi~egovergang

(VP 1)

9 Oeverbospad 78395 435835 10 43 41 41

Vlaardingen (VP 2)
10 Halverwege 77840 434195 10 48 46 46

Botlelcstraat (VIP 3)

B 6.1.2 Het langttjdgemiddeld beoordelingsniveaii (LAr, LT) veroorzaakt door de

tot de gehele inrichting behorende toestellen en installaties en door de
tot de gehele inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of
activiteiten in de huidige situatie (zonder BEC, zonder EHA), mag vanaf
1 januari 2010 ter plaatse van de inin1Issiepunten die zijn aangegeven in
de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

(huidige situatie zonder BEC, zonder ERA, na het treffen van de geluid reducerende

volgens

6 Rozenburg Oost 77540.5 435167.4 5 40 39 38.5

(ZiP 20)
8 Hoek Prof. 79235 434710 10 50 45 43

Gerbrandyweg na

spoorwegovergang

(VP 1)
9 Oeverbospad 78395 435835 10 42 40 40

Vlaardingen (VIP 2)
10 Halverwege 77840 434195 10 48 46 46

Botlelcstraat (VP 3)
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B 6.1.3 Indien de BEC niet voor 1 januari 2010 gerealiseerd wordt, dan moeten

op 1 januari 2010 de geluidreducerende inaatregelen volgens
ma¡itregelvariant 4 uitgevoerd zijn.

ONS KENMERK

B 6.1.4 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA', LT) veroorzaakt door de

tot de BEC behorende toestellen en installaties en door de BEC behorende
verrichte werkzaainheden eu/of activiteiten, waarvoor de vergunning is
aangevraagd, 11lag ter plaatse van de inilnissiepunten die zijn aangegeven
in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

6 Rozenburg Oost 77540.5 435167-4 5 30 29 29

(ZIP 20)
8 Hoek Prof. 79235 434710 10 27 25 25

Gerbrandyweg na

spoorwegovergang

(VP 1)
9 Oeverbospad 78395 435835 10 33 32 32

Vlaardingen (VIP 2)
10 Halverwege 77840 434195 10 32 31 31

Botlekstraat (VP 3)

B 6.1.5 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA', LT) veroorzaakt door de

tot de EHA behorende toestellen en installaties en door de EHA

behorende verrichte werkzaamheden enjof activiteiten, waarvoor op 21
oktober 2004 vergunning is verleend, mag ter plaatse van de
immissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet ineef
bedragen dan:

6 Rozenburg Oost 77540.5 435167-4 5 30 26

(ZIP 20)
8 Hoek Prof. 79235 434710 10 40 36 36

Gerbrandyweg na

spoorwegovergang

(VIP 1)

9 Oeverbospad 78395 435835 10 29 27 27

Vlaardingen (VIP 2)
10 Halverwege 77840 434195 10 36 31 31

BotIekstraat (VIP 3)
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B 6.1.6 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (lAr, LT) veroorzaakt door de
tot de gehele inrichting behorende toestellen en installaties en door de
tot de gehele inrichting behorende verrichte werkzaamheden enlof
activiteiten na realisatie van de BBC, inaar zonder de EHA, inag ter
plaatse van de imiuissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande
tabel niet meer bedragen dan:

DATUM

29 november 2006

ONS KENMERK

(huidige situatie met BEC, zonder EBA, na het treffen van de geluid 
reducerende maatregelen

6 Rozenburg Oost 77540.5 435167-4 5 40 39 38.9

(ZIP 20)
8 Hoek Prof. 79235 434710 10 50 45 43

Gerbrandyweg na

SpOOIlNegovergang

(VIP 1)

9 Oeverbospad 78395 435835 10 43 41 41

Vlaardingen (VIP 2)
10 Halverwege 77840 434195 10 48 47 46

Botlekstraat (VIP 3)

B 6.1.7 Tegelijkertijd met de inbediijfname van de BEC dient maatregelvariant 5
als beschreven in tabel 3 van het akoestisch rapport met nr. 2006.1330-04

van 30 juni 2006 gerealiseerd te ztjn.

B 6.1.8 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA,LT) veroorzaakt door de

tot de gehele inrichting behorende toestellen en installaties en door de
tot de gehele inrichting behorende ven-ichte werkzaamheden enlof
activiteiten na realisatie van de BEC en de EHA, mag ter plaatse van de
imnlÎssiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet ¡neer
bedragen dan:

(huidige situatie met BEC en met EBA, na het treffen van de geluid reducerende maatregelen

5)

Waar- Dag '''n"'' Naciit-
-~"~

- _.

~~, --
XNr

¡ir
,_v, ~.

it!(A)J .

_v;~l!;'ì; -, -
6 Rozenburg Oost 77540.5 435167.4 5 40 39 38.4

(ZIP 20)

8 Hoek Prof. 79235 43471.0 10 51 46 44

Gerbrandyweg na

spoorwegovergang

(VIP 1)

9 Oeverbospad 78395 435835 10 43 42 42

Vlaardingen (VIP 2)
10 Halveiwege 77840 434195 10 48 47 46

Botlekstraat (VP 3)
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B 6.1.9 Het maximale geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door de tot de gehele
inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de gehele
inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten,
waarvoor de vergunning is aangevraagd, mag ter plaatse van de
iuimissiepunten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer
bedragen dan:

DATUM

29 november 2006

ONS KENMERK

6 Rozenburg Oost 77540.5 435'67.4 5 53 53 53

(ZIP 20)
8 Hoek Prof. 79235 434710 10 53 53 53

Gerbrandyweg na

spoorwegovergang

(VP 1)

9 Oeverbospad 78395 435835 10 57 57 57

Vlaardingen (VIP 2)
10 Halvervege 77840 434195 10 56 56 56

Botlekstraat (VIP 3)

B 6.1.10 Het Bieten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van
de meetresiiltaten moet plaatsvinden overeenkomstig het Meet- en
rekenvoorschrift industrielawaai niet in achtneiiiing van de akoestische
modelregels van de DCMR Mileudienst Rijnmond.

B 6.1.11 Binnen zes maanden na inbedrijfname van de BEC enlof de EHA, maar

uiterlijk op 1 juli 2010 moet aan het bevoegd gezag

(ria DCMR Milieiidienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam t.a.v.
de directeur) een rapport ter goedkeuring worden gezonden. In dit
rapport moet door middel van berekeningen enlof metingen worden
aangetoond dat aan de voorschriften in dit hoofdstuk wordt voldaan.
Indien niet wordt voldaan aan de voorscluiften opgenoinen in dit
hoofdstuk, dan moet in het rapport zijn opgenomen wellce aanvullende
maatregelen zijn getroffen of zullen worden getroffen. De in
bedrijfStellng van de inrichting moet worden gemeld aan het bevoegd
gezag (p/a DCMR Milieudienst Rijnmond).
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B 7 ENERGIE

B 7.1.1 Voorafgaande aan de inbedrijfname van de BEC moeten de resultaten van

een energiebesparingonderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag

zijn gezonden. De resultaten van dit onderzoek moeten wordt vastgelegd
in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat:

beschrijving van het betreffende bedrijfsonderdeel;
beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht
van de energiebalans van het totale bedrijfsonderdeel en een
toedeling van tenininste 90% van het totale energiegebruik aan
installaties en (deel)processen; ook dienen de balansposten die relaties
hebben met andere bedrijfsonderdelen aan te sliiiten bij die
balans posten van die andere bedrijfsonderdelen;
een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en(of
maatregelen toegespitst op de installaties en (deel)processen die
volgens de energiehuishoiiding de grootste bijdrage in het totale
verbruik hebben;

per energiebesparende maatregel de volgende gegevens:

de jaarlijkse energiebesparing;
de (meer) investeringskosten;

de verwachte economische levensduur;
de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de

(negatieve) energietarieven zoals die tijdens het onderzoek voor
het bedrijf gelden;
een schatting van eventiiele bijkomende kosten of baten anders

dan energiebesparing;
de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de
baten;
een overzicht van mogelijke organisatorische en good
housekeeping maatregelen die leiden tot energiebesparing.

B 7.1.2 Vergiinninghouder moet op basis van het rapport een bedrijfsenergieplan
opstellen volgens het in bijlage E van de circiilaire "Energie in de
milieuvergunning" van oktober 1999 voorgeschreven modeL. In het plan

moeten maatregelen met een telUgverdientijd tot en met vijf jaar
worden opgenoinen. Afijkingen van deze niaatregelen iiioeten worden
geniotiveerd.

B 7.1.3 De vergunninghouder moet het goedgekeurde bedrijfsenergieplan
binnen de daarin gestelde terinijnen uitvoeren.
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B 8 BRADVEILIGHEID

B 8.1 Algemeen

B 8.1.1 Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning

moet bij het bevoegd gezag een brandveiligheidsplan ten aanzien van de
gehele installatie (en toebehoren) van de BEC zijn ingediend. In dit plan
iiioeteii de. door de vergunninghouder, te treffen preventieve,
preparatieve en repressieve maatregelen en voorzieningen ter bestrijding
van brand zijn beschreven.

B 8.1.2 Het brandveiligheidsplan moet door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd,

hetgeen blijkt iiit een schriftelijke verklaring. De installatie(-delen) mag

(mogen) pas in werking worden gesteld, indien de in het goedgekeurde
brandveiligheidsplan beschreven maatregelen en voorzieningen zijn
geïmplementeerd.

B 8.2 Bereikbaarheid

B 8.2.1 De BEC dient rondom voor brandweervoertuigen bereikbaar te zijn. De
minimale breedte van toegangswegen moet 3,5 meter (4 meter ter hoogte
van gevels) zijn. Doorrijhoogten dienen niiniuiaa14,2 ineter te zijn.

B 8.3 Bluswatervoorziening

B 8.3.1 Bij wijzigingen in het centrale bluswatervoorziening dienen de

iiitgangspunten uit het Tebodin-rapport 'Renovatie bluswatersysteem
locatie Rozenburg Pre-ngineering' (keuiuerk 7112 001, revisie C van mei

2002) te worden aangehouden.

B 8.3.2 Bij wijzigen in de centrale bInswatervoorziening ten opzichte van het

Programma van Eisen 'bluswatervoorziening' (keuinerk 226z1.710.z62I,
revisie B d.d. 04-07-2003) dienen deze voor aanleg ter goedkeUiing te
worden ingediend bij het bevoegd gezag. Vergunninghouder dient in het
bezit zijn van een door geaccrediteerde inspectie-instellng tye A
(conforii NEN-EN-ISO 17020) afgegeven goedkeurend inspectierapport. De

goedgekeurde wijzigingen dienen overeenkomstig te worden aangelegd.

B 8-4 Preventiemaatregelen

B 8.4.1 Vergunninghouder dient zich ten aanzien van het opslaggeboiiw te
conforineren aan in de bouwprocedure door dS+V gehanteerde
uitgangspunten en de goedgekeurde berekening conform het beslisiiodel
beheerbaarheid van brand (BZK, nov. 1995) en de handreiking
beheersbaarheid van brand (RHRR & dS+V, 04060V1710, juni 2004).
Het opslaggebouw mag niet eerder in gebniik worden genomen dan
nadat vergiinninghouder, op basis van de LPS 1233, in het bezit is van een
goedgekeurd inspectierapport. Deze dient door een voor deze verrichting
geaccrediteerde inspectie A-instelling (conform NEN-EN-ISO 17020) te zijn

afgegeven.
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Uit het goed te keureninspectierapport moet blijken dat de
brandbeveiligingsinstallatie is aangelegd en opgeleverd conform het
Basisdocument Brandbeveiliging (BdB).
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B9 (EXTRNE) VEILGHEID

B 9.1.1 Alle compiitergestuurde procesbeveiliging zoals die tegen lekkages,
overvulling en de ongewenste uitworp van luchtverontreinigende stoffen
dienen op een effectieve wijze te zijn beschermd tegen
elektromagnetische storing van buiten en overspanning (bijvoorbeeld als
gevolg van blikseminslag). Deze bescherming moet zowel het defect
raken van het systeen1, als de informatie.inhoud van de te verwerken
gegevens betreffen.

B 9.1.2 Voor ingebriikname van de BEC dient een HAZOP-studie te worden

uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende beschermingsmaatregelen dienen
voor feitelijke ingebriikname van de REC te zijn geïmplementeerd.
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Bio OPSLAG VAN VlOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

B 10.1.1 De opslag van TMT-15, poly-electroliet, ijzerchloiide en antischuim dient
plaats te vinden overeenkomstig hoofdstuk 3 van PGS 15, met
uitzondering van voorschrift 3.2.1.3. In tegenstelling tot de maxiinale
opslagIioeveelheden als genoemd in voorschrift 3.2.1.2 van PGS 15 gelden
de maxima als genoemd in bijlage 9 ("Opslag") van de aanvraag.
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Bii. GEVAAIJKE, BIJTNDE STOFFEN, IN BOVENGRONDSE TANKS

B 11.1.1 De opslag van ammonia, natriumfosfaat en NH3/NaOH (ofSteamate)
dient plaats vinden overeenkomstig de voorschriften uit hoofdstuk B15.3
van de vigerende vergunning van 21 oktober 2004 inet keuinerk
340618/20176136 met uitzondering van voorschrift B15.3.1.
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B 12 NAZORG

B 12.1.1 Uiterlijk drie iuaanden voordat de activiteiten sanienhangende 111et deze

vergiinning worden beëindigd moet hiervan schriftelijk melding worden
gedaan aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens de
volgende gegevens worden overgelegd:

De wijze waarop de aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige
milieuschadelijke stoffen zliIlen worden verwijderd;
De toekomstige bestemming en gebiuik van de gebouwen en
installaties en het terrein voor zover dit bij de vergunninghouder
bekend is. Het bevoegd gezag læn nadere eisen stellen ten aanzien van
het buiten werking stellen van dit deel van de inrichting.
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ZIENSWIJZE EN ONTWRPBESCHiiaaNG

ZieJ)swiiLe_ en ontw,eml.esçI:ilsJçíng
Binnen zes weken na de dag waarop de ontwembeschildcing ter inzage is gelegd,
kan een ieder daartegen een zienswijze inbrengen bij GS van Zuid-Holland, pla
DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV, Schiedam.
Hierna ziillen wij een definitiefbesliiit opstellen waartegen belanghebbenden
beroep kunnen instellen.

BEROEP

lkroep
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet
milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes
weken vanaf de dag na de dag waarop een exeniplaar van de beschilddng ter inzage
is gelegd, beroep instellen btj de Afdeling bestiiursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Als tegen dit besliiit beroep
wordt ingesteld kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
worden ingediend (art. 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 Awb). Dit
verzoek l110et worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

IN "VERiaNG TREDEN BESLUIT

lnWerlçingtregen b!"shiit
Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken.
Indien een belanghebbende gedurende de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening indient, treedt het besluit niet in werlcing voordat op dat
verzoek is beslist.
Voor zover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van
een inrichting dat ook is aan te iuerken als bouwen in zin van de Woningvet,
treedt deze vergunning niet eerder in werldng dan, nadat de bouvvergunning is
verleend.
Deze vergunning vervalt, als de inrichting niet binnen drie jaar nadat de
vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid, en in werking is.

AADACHTSPUNTN

AanclaçhtspiI!ten
Wij wijzen de vergiinninghouder op het volgende:
Als er verontreinigende stoffen in de bodem, lucht of water zijn gekomen (bijv.
door ongewoon voorval) moet de vergunninghouder dit melden bij het bevoegd
gezag;
Daall1aast ook inoet de vergunninghouder meteen maatregelen treffen oni verdere
verontreiniging van bodeiii, lucht of water te voorkoinen.
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Bovenstaande punten zijn gebaseerd op artikel 17.1 en 17.2 van de Wm.
Het telefoonnuinmer van de klachtentelefoon van de provincie is 070 ~ 441 61 11.
Van de meldkamer bij de DCMR Milieudienst Rijnmond is het telefoonnummer
010 - 473 33 33.

Ook kunnen olllwonenden, bij hinder van de inrichting, klachten indienen op
bovenstaande telefoonnuinniers.
De klachtentelefoon en de meldkamer zijn dag en nacht bereikbaar.

Als de vergiinninghouder, op grond van de voorschriften, plannen ter goedkeuring
moet opsturen zullen wij deze plannen beoordelen. Afhankelijk van de inhoud
keuren we de plannen goed of af. Tegen een af- of goedkeUling kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaar en beroep aantekenen.

Gedepiiteerde Staten van Ziiid-Holland,
voordezen,

mr. R. Visser,
hoofd afdeling Reststoffen en Bodem van de DCMR Milieudienst Rijnmond.
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Verzonden: 4 december 2006

Een exemplaar van dit besliiit is gezonden aan:
- AVR-Afalverwerking BV, Postbus 59144,3008 PC Rotterdam;

- Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, t.a.v. de heer N. TaaL, Postbus 556,

3000 AN Rotterdam;
- VROM Inspectie Regio Zuid-West, PoStbiiS 29036, 3001 GA Rotterdam;

- Commissie voor de Mileiieffectrapportage, Postbus 2345, 3500 GH Utrecht;

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedsellcwaliteit, Directie West,
Postbus 19143, 3501 DC Utrecht;

Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Afdeling Coördinatie Milieutaken
Rotterdam, Europoint lI, kamer 5.04, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam;
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en afvalwaterbeheer, Postbus 17,
8200 AA Lelystad;

Zuid- Hollandse Mileiifederatie, Goudsesingel6, 3100 KA Rotterdam;
Stichting Natuur en Milieii, Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht;

RACM, t.a.v. Geertje Korf, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort

Provincie Zuid-Holland, bureau MER, t.a.v. de heer M. Rorai, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag;

RHRR Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond, Openbare

Veiligheid, t.a.v. de heer M. Nijssen, Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam;
- Burgemeester en Wethouders van Rozenburg, Postbus 1023,3180 AA Rozenburg;
. Burgemeester en Wethouders van Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maasluis;
- Burgeineester en Wethouders van Vlaardingen. Postbus 1002, 3130 EB

Vlaardingen;
Burgemeester en Wethoiiders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG

Schipluiden;
- Burgemeester en Wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk:

Burgemeester en Wethouders van Hellevoetsluis, Postbus 13,3220 AA
Hellevoetsluis;
Burgemeester en Wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje;
Burgemeester en Wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle;

. Burgemeester en Wethouders van Spijkenisse, Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse;
Burgemeester en Wethoiiders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam;

Burgemeester en Wethoiiders van Oiid Beijerland, Postbus 2003, 3262 GM
Oiid Beijerland;
Bibliotheek van Rotterdam, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam;
Deelgemeentebestuur Hoogvliet, Postbus 600, 3190 AN Hoogvliet
Hiilpsecretarie Peruis, Vroomstraat 14, 3195 VP Pernis;

- Bibliotheek van het Ministerie van VROM, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag;
- Mobilisation for tl1e Environment, t.a.v. de heer drs. ing. J. G. Vollenbroek,

Waldeck Pyriiiontsingel18, 6521 BC Nijmegen;
. Ai'beidsinspectie, kantoor Rotterdam, Postbus 9580, 3007 AN Rotterdam.
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Tabel met Eural codes van afValstromen, die onder vooiwaarden
kunnen worden geaccepteerd voor verwerking

op de RO's, EHA, BEC, HV, ASI-Il en CW



Bijlage 1

Toelichtingllegenda bij bijlage 1, als onderdeel van de milieuvergunning van AVR, Professor Gerbrandyweg 10
te Rotterdam- Botlek ("Tabel met Eural-odes van afvalstromen, die onder voorwaarden kunnen worden
geaccepteerd voor verwerking op de Ra's (inclusiefEHA), BEC, HVN, ASI-ll en CW").
Deze toelichting niaakt onlosiiiakelijk onderdeel uit van de 11lilieuverguiiuing van A VR, Professor

Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek.

1. De Euralcodes zijn vergund voor die installaties die in de betreffende kolommen als zodanig zijn

aangegeven en onder de in de laatste kolom aangegeven voorwaarden.

2. De Euralcodes zijn vergund voor een tern1ijn die loopt tot 1 januari 2015 tenzij anders is aangegeven in
de laatste kolom van de tabel in bijlage 1, in welke geval een maximale vergunningtermijn geldt die
loopt tot 1 januari 2010. De Euralcodes voor de BEC zijn vergund voor onbepaalde ttjd.



Bijlage 1: Tabel met Eural-codes van afvalstl'men, die onder voon\'aarden kunnen worden geaccepteerd voor venverking op de RO's, EHA, BEC, HV, ASI-U en CW.

Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Sector- Verkorte omschrijving minimumstandaard cfIAP c.q. Eventuele acceptatie- ofvervv-erldngsvoorwaarden (1)
(HV) (AS! 11) (CWT) (RO's) (EHA) (REC) plan wijze van afvalbeheer cfWm

LA
0103 04 ~ c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het IA I!enoemd.
010305' c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
010307' c n.v.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het LAP çrenoemd.
010407'c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP o-enoemd.
010505" c 23 Scheiding d.m.v. destilatie in een herbruikbare olie en Acceptatie en vervverking uitsluitend toegestaan

een minerale stof. indien een vergunninghouder die deze afvalstroom
volgens de in het LAP beschreven
minimumstandaard veiwerkt, schrifteiqk verldaart
dat veiwerking volgens de minimumstandaard in het
betleffende geval gelet op de specifieke

samenstelling niet mogelijk is.
010506~c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
020101 0201 01 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderinçr van de afvalstof.

0201 02 020102 28 Veiwijderen door verbranden.
020103 020103 020103 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor verwerldng in RO's ofEHA dient aanbieder

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de schriftelijk te verklaren, dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is, binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LAP gestelde criteria."
venvijderino- van de afvalstof.

020106 020106 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttge toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het IA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
venviidering van de afvalstof.

020107 020107 020107 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor veiwerldng in Ra's of EHA dient aanbieder
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de schriftelijk te verklaren, dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is, binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LAP gestelde criteria."
venviidering van de afvalstof.

02010S"C U.V.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het tA genoemd.
020199 020199 020199 2 Nuttge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor veiwerking in Ra's ofEHA dient aanbieder

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de schriftelijk te verklaren, dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is. binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LAP gestelde criteria."
verwijderiul! van de afValstof.

020201 020201 28 Verwijderen door verbranden.

020202 020202 28 Verwijderen door verbranden.
020203 020203 020203 28 Verwijderen door verbranden.

020204 020204 28 Verwjderen door verbranden.
020299 020299 28 Verwiideren door verbranden.
020301 02 03 01 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schrifteltjk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
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Eura1code Eura1code Eura1code Eura1code Eura1code Eura1code Sector- Verkorte omschr~jving minimumstandaard cf LAP c.q. Eventuele acceptatie- ofververkingsvoorwaarden Ci)
(HVNI (AS! III (aVI (RQ's) (EHA) (BEC) plan wijze van afvalbeheer cf\Vm

LA
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderim! van de afValstof.

020302 020302 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het tA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
venvijderinu van de afvalstof.

0203°3 02°3°3 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het tA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderinu van de afvalstof.

020304 020304 020304 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttge toepassing niet Voor verwerking in RO's ofEHA dient aanbieder
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de schriftelijk te verldaren. dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afValstroom niet mogelijk is, binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LAP gestelde criteria."
verwjderin2: van de afvalstof.

020305 020305 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren. dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
venvijderinu van de afvalstof

020399 020399 020399 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren. dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

020403 020403 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren. dat:
mogeltjk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderinu van de afvalstof.

020499 020499 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schrifteltjk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwijdering van de afvalstof.

020501. 020501. 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
venvijdering van de afvalstof.

020502 020502 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren. dat:
mogelijk is op grond vaIl de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

020599 020599 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schrifteltjk te verldaren, dat:
mogelijk is OP grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
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Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Sector- Verkorte omschrijving minimumstandaal'd cf LAP c.q. Eventuele acceptatie- ofverwerkingsvooiwaarden (1)
(HVN) (ASI II) (CWT) (RQ's) (EHA) (EEe) plan wijze van afvalbeheer cnVm

LA
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderinçr van de afvalstof,

020601 020601 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiidel'in2: van de afValstof.

020603 020603 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren. dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderin(J van de afValstof.

020699 020699 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiidering van de afvalstof,

02°701 02 07 01 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

020704 020704 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiidering van de afValstof.

020705 020705 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiidering van de afvalstof.

020799 020799 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria,"
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderinO" van de afvalstof.

030101 030101 0301 01 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor vervverking in RO's ofEHA dient aanbieder
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de schriftel~jk te verklaren, dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is. binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LA gestelde criteria."
verwjderin(J van de afvalstof.

030104~C - n.v.t, Minimumstandaard is niet ex liciet in het LAP (Jenoemd
°301OSC 0301 05 C °301OSC 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor venverking in RO's ofEHA dient aanbieder

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de schriftelijk te verklaren, dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is, binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LAP gestelde criteria."

venviidering van de afvalstof.
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LA
0301 99 030199 030199 030199 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde crîteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderino- van de afvalstof.

0302 01 ~. c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd
030202 'c n.v.!. Miiiiniumstandaard is niet expliciet in het IAP O"eiioemd
°30203'C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het IAP genoemd
030204.C u.v.t. Mil1imumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd
03°2°5" c n.v.t. Miuimumstandaard is niet expliciet in het IAP O"enoemd
030301 030301 03 03 01 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor verwerking in Ra's ofEHA dient aanbieder

mogelijk is op grond van de aard eu samenstellng van de schriftelijk te verklaren, dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is, binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LAP gestelde criteria."
verwiiderinO" van de afvalstof.

030305 03 03 05 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwiiderinf! van de afvalstof.

030308 030308 2 Nuttige toepassing, tenz\j nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vervl'jdering vaii de afvalstof.

03 03 1. 030311 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het UP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderim! van de afvalstof.

°30399 030399 03 03 99 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor verwerking in Ra's ofEHA dient aanbieder
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de schriftelijk te verklaren, dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is, binnen de in het
substantieel hoger liggeu dan de kosteu voor LAP gestelde criteria."
venvjderiuO" van de afvalstof.

040103'- - U.V.t. Minimumstandaal'd is niet exolidet in het LAP O"enoemd

040108 040108 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te ver1ùaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

I

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwiiderin2: van de afvalstof.

040109 0401°9 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de iiiliet LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwiiderimr van de afvalstof.

040199 0401.99 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttif!e toeoassinO" mOf!elik is, binnen de in het LAP O"estelde criteria."
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LA
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verviiderin2: van de afvalstof.

040209 0402 09 0402°9 20 Nuttge toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Alleen uitvaL, niet voor hergebruik geschikt textiel en
UitvaL, niet voor hergebruik geschikt textiel en herbniil(baar textiel waarvoor geen afzetmarkten
herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verbrand
bestaanmogeii wordenvetwijderd

0402 '10 0402 '10 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttge toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwijdering van de afvalstof.

0402 '14 ~ c 20 Nuttige toepassing in de vorm van materiaaJhergebruik Alleen uitval, niet voor hergebruik geschikt textiel en
Uitval, niet voor hergebruik gescliikttextiel en herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten
herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verbrand
bestaan mogen worden verviiderd

040215 c 0402 '15 c 20 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Alleen uitvaL, niet voor hergebruik geschikt textiel en
UitvaL, niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten
herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verbrand
bestaan mogen worden verwijderd

0402 '16 ~ c 20 Nuttige toepassing inde vorm van materiaalhergebruik Alleen uitval, niet voor hergebruik geschikt textiel en
UitvaL, niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten
herbniikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verbrand
bestaan mogen worden veivvijderd

°40217c °40217C 20 Nuttige toepassing in de vorOl van materiaalhergebruik Alleen uitvaL, niet voor hergebruik geschikt textiel en
UitvaL, niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten
herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verbrand
bestaan mogen worden verwjdetd

0402'19'c 5 Thermisch verwerken al dan niet na voordrorren
040220C °40220C 5 ll1ermisch verwerken al dan niet na voordroo-en
040221 04 02 2'1 20 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Alleen uitval, niet voor hergebruik geschikt textiel en

Uitval, niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten 
herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verbrand
bestaan mmren worden veiwijderd

040222 040222 20 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Alleen uitvaL, niet voor hergebruik geschikt textiel en
UitvaL, niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten
herbruil(baar textiel waarvoor geen afzetmarkten bestaan mogen worden verbrand
bestaan mogen worden verwiiderd

040299 040299 040299 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwiiderImr van de afvalstof.

0501 02 ~ 23 Reinigen van de slibfractie in een thermische
grondreinigingsinstallatie, verbranding in een AVI of
cementoven ook toegestaan.

050'1 03 ~ 23 Reinigen van de slibfractie in een thermische
grondreinigingsinstallatie, verbranding in een AVI of
cementoven ook toegestaan.

°50'1°4 "- I- 23 Reinigen van de slibfractie in een thermische

BIJLAGE 1
PAGINA 7137



Eui.alcode Euralcode Euralcode Euralcode Euralcade Euralcode Sector- Verkorte omsdirijving minimumstandaard cfIAP c.q. Eventuele acceptatie- ofververkingsvoorvaarden (1)
(HVN) (AS! 11) (CWT) (RQ's) (EHA) (BEC) plan wijze van afvalbeheer cfWm

LAP
grondreinigingsinstallatie, verbranding in een AVl of
cementoven ook toeO"estaau.

0501 05 ~ 23 Ontvateren en/of sedimentvervirijdering, destillatie of Alleen indien het vast ofpasteus afvalolie betreft is
nuttge toepassing verbranding in de RO 's toegestaan. Overige

afval oliën indien een vergunninghouder die deze
afvalstroom volgens de in het IAP beschreven
minimumstandaard verwerkt, schriftelijk verklaart
dat vervverJdng volgens de minimumstandaard in het
betreffende geval gelet op de specifieke
samenstelling niet mogelijk is.

05 01 06~. 23 Reinigen van de slibfractie in een thermische
grondreinigingsinstallatie, verbranding in een AVI of
cementoven ook toeiiestaan.

050109' c 5 l1iermisch verwerken al dan niet na voordrogen
0501.10 c 050110 C 5 Thermisch verwerken al dan nIet na voordrogen
050111 .

23 Nuttige toepassing met als hoofdgebruik brandstof, Alleen vast en pasteus oliehoudend afval mag
tenzii het 2'aatom vast en nastetts oliehoudend afval worden verbrand

050113 050113 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassingniet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijkis op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstrooirtniet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria...
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiderinO" van de afvalstof

0501. 14 0501 1.4 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttIge toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vetwjderingvan de afvalstof.

05°115 "- n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd
050603 "- n.v.t. Minimumstandaard is niet exvliciet in het LAP 2:enoemd
050604 05 06 04 2 Nuttge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren, dat:

mogelijkis op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criterIa."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verv,riideriiiir van de afvalstof

050699 050699 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderinl! van de afvalstof.

°50799 050799 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren. dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voot'
veiwiiderinÓ" van de afvalstof.

060199 060199 33 Edelmetaalhoudende zurenfbasen: terugwnning van Alleen overige (niet edelmetaal1ioudende
edelmetalen, gevolgd door concentratie van resterende zurennJasen) metaalhoudende afvalstoffen die niet
(edel)metalen d.m.V. ONO. voldoen aan de LA-criteria voor ONO zoals vermeld
Overige metaalhoudende afvalstoffen: concentratie in sectorplan 33 (paragraaf 4.2.5) mogen worden
d.m.v. ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in verbrand
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LAP
die concentraties zoals in het LA in sectorplan 33
(oara.!!'.1af 4::2.s) isaanetegeven,

0602 01 ~ - 33 Edelmetaalhoudende zurenfbasen: terugwinning van Alleen overige (niet edelmetaalhoudende
edelmetalen, gevolgd door concentratie van resterende zurenfbasen) metaalhoudende afvalstoffen die niet
(edel)lletalen d.m.v. ONO. voldoen aan de lAP-criteria voor ONO zoals vermeld
Overigeinetaalhoud eiide afVal stoffen : con tentratie in sectorplan 33 (paragraaf 4.2.5) mogen worden
d.m.v. ONO, voor zover verontreinigd met die ii1etalen in verbrand
die concentraties zoals in het LAP in sectorplan 33

I (oara2:raaf 4.2.5) isaano;egeven.
060203 ' 33 Edelmetaalhoudende zUlenfbasen: .terugwinriing van Alleen overige (niet edelmetaalhoudende

edelm:etalen, gevolgd door concentratie van resterende zurenfbasen) metaalhoudende afValstoffen die niet
(edel)metalen d.m.V. ONO. voldoen aan de LAP-criteria voor ONO zoals vermeld
Overige metaalhoudende afvalstoffefi:cotlCentiatie in sectorplan 33 (paragraaf 4.2.5) mogen worden
d.m.V. ONO, VOOr zover verontreinigd met die metalen in verbrand
die concentraties zoals in het LAP in sectorplan 33
(paragraaf 4.2.5) is aanO'eO'even.

060204' 33 Edelmetaalhoudende zurenfbasen: terugwinning van Alleen overige (niet edelmetaalhoudende
edelmetalen, gevolgd door concentratie van resterende zurenfbasen) metaalhoudende afvalstoffen die niet
(edel)metalen d.m.V. ONO. voldoen aan de LA-criteria voor ONO zoals vermeld
Overige metaalhoudende afValstoffen: concentratie in sectorplan 33 (paragraaf 4.2.5) mogen worden
d.m.V. ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in verbrand
die concentraties zoals in het LAP in sectorplan 33
(paragraaf 4.2.5) is aangegeven.

060205 'I 33 Edelmetaalhoudende zuren/basen: terugwinning van Alleen overige (niet edelmetaalhoudende
edelmetalen, gevolgd door concentratie van: resterende zurenfbasen) metaalhoudende afvalstoffen die niet
(edel)metalen d.m.v. ONO. voldoen aan de lAP-criteria voor ONO zoals vermeld
Overige metaallioudende afvalstoffen: concentratie in sectorplan 33 (paragraaf 4.2.5) mogen worden
d.m.v. ONO, voor zover verontreinigd met die metalen in verbrand
die concentraties zoals in het lA in sectorplan 33
(paragraaf 4.2.5) is aangegeven.

06031-i~C 32 Storten op een ez-deponie, .11 dan niet na bewerking. Het De vergunning voor deze categorie geldt tot
oplossen van liardingszouten in veel water, waarna maximaal 1 januari 2010
behandeling in een ONO plaatsvindt is niet toegestaan

060315~c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
060399 060399 2 Nuttge toepassing, tenztj nuttige toepassing niet Aanbieder dient scliriftelijk te verklaren. dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttge toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde crÎteria."
sübstantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiderina van de afvalstof_

060404 'c 32 Afscheiden en concentreren van kl/vik en zodanige Alleen kwikhoudende afvalstoffen met een
verwerking dat verspreiding in het mileu wordt kwikgehalte van meer dan 10 mg/kg mogen niet
voorkomen. Alleen bij een kvirikgehalte van minder 10 worden verbrand
mg/ka is verbrandinO' toe2:estaan.

060502~C 5 T1iermisdi verwerken al dan niet na voordl'O'en
060503C 060503 c 5 Thermisch venverken al dan niet na voordragen
060602 'c - 32 Zwavelhoudende afValstoffen meteen asrest van Alleen zwavelhoudende afvalstoffen met een asrest

maximaal 5% op gewiclitsbasis(bij 80b"C): nuttige van meer dan 5% op gewichtsbasis (btj 8oo"C) mogen
toepassing. Zwavelhoudende afvalstoffen meteen asrest \vorden verbrand. De vergunning voor deze afvalstof
van meer dan 5% op gemchtsbasis (bij 800°C): geldt tot maximaal 1 januari 2010
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LAP
venvijderen door storten 0 02 deoonie

060603c 060603C 32 Zwavelhoudende afvalstoffen meteen asrest van Alleen zwavelhoudende afvalstoffen met een asrest
maximaal 5% op gewichtsbasis(bij 800"C): nuttige van meer dan 5% op gewichtsbasIs (bij 800"C) mogen
toepassing. Zwavelhoudende afvalstoffen meteen asrest worden verbrand. De vergunning voor deze afvalstof
van meer dan 5% op gewichtsbasis (bij 800"C): geldt tot maximaal 1 januari 2010
veiwiìdreen door storten on C-2 deponie

0607 99 0607 99 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van: de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van inittige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwiidering van de afvalstof.

061002~C n.v.t. Minimumstandaard is niet eXDlidet in het LAP (Yenoemd.
06"130"1 .. n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd.
061302 '. n.v.t. Minimumstandaard is niet exolidet in het LAP 2:enoemd.
06"1303 06"1303 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samei1stellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiderincr van de afvalstof.

061305 .' n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd.
070101~ 07 oi 01

,
I1.V.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.

°70104 070104 . 31 Monostromen regenereerbare halogeenarl1e Alleen niet regenereerbare halogeenaime
oplosmiddelen: destilleren oplosmiddelen mogen worden verbrand. Voor
Niet regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen: vaststellng wat niet regenereerbaar is: zie criteria
verbranden. LAP, sectorplan 31, paragraaf 4.1.2

07 01 08~ 0701 08~ - 31 Destillatieresiduen moten worden verbrand.
070110~ - n.v.t. MinImumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
070111 ~c 5 Thermisch verwerken al dan niet na voordro2:en.
0702 01 ~ n.v.L Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
070204 ' 31 Monostromen regenereerbare halogeenaime Alleen niet regenereerbare halogeenarme

oplosmiddelen: destileren oplosmiddelen mogen worden verbrand. Voor
Niet regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen: vaststellng wat niet regenereerbaar is: zie criteria
verbranden. LAP, sectorplan 31, paracrraaf 4."1.2

070208~ 3' Destilatieresiduen moten worden verbrand.
0702 10 ~ n.v.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het LA genoemd.
070211 ~c 5 ll1ermisch verwerken al dan niet na voordro(Yen.

070213 07 02 13 070213 '9 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhei:gebruik
Uitval en niet herbruikbaar kunststofafval moet worden
verbrand.

°70216'C n.v.t. MInimumstandaard is niet exnlicîet in het lA p"enoemd.
070299 070299 070299 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van .deaard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van: nuttigetöepassing mogelijk is, binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
venvjderin(Y van de afvalstof.

070301~ TI.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lAP genoem(l.
070303~ 3' Verwiideren door verbranden of destilleren.
070304~ 31 Monostromen recrenereerbare halogeenarme Alleen niet regenereerbare halogeenarme
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(!NN) (AS! IJ) (CWT) (RO's) (EHA) (BEC) plan wijze van afvalbeheer cfWm

LAP
oplosmiddelen: destilleren oplosmiddelen mogen worden verbrand. Voor
Niet regenereerbare halogeenarl1e oplosi'niddelefi: vaststellng wat niet regenereerbaar is: zie criteria
verbranden. LA, sectorolan 31, paragraaf 4.1..2

070308+ 31 Destillatieresiduen moten worden verbrand.
07°31.0' u.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
07031.1'C 5 ll1enniscli verwerken al dan niet na voordroO'en.

070401 ~ n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
070404~ 31 Monostromen regenereerbare halogeenarme Alleen niet regenereerbare halogeenarme

oplosmiddelen: destileren. oplosmiddelen mogen 'ivorden verbrand. Voor
Niet regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen: vaststelling wat niet regenereerbaar is: zie criteria
verbranden. JAP,sectorplan 31, Dara~ra:af 4.1.2

070408+ 31 Destillatieresiduen moten worden verbrand.
07 04 1.0

.
n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.

°70411."c 5 TIiermisch verwerken al dan niet na voordroO'en.
070413"' c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
07 os 01

. - n.v.t. Minimumstandaard is niet exvliciet in het LA genoemd.
07 oS 04 . - 31 Monostromen regenereerbare halogeenarme Alleen niet regenereerbare halogeenarme

oplosmiddelen: destileren. oplosmiddelen mogen worden verbrand. Voor
Niet regenereerbai'ehalogeeúaIÏeoplosil1 id del eÎl: vaststellng wat niet regenereerbaai' is: zie criteria
vel'bránden. LA, sectorplan 31., parao-raaf 4.1.2

070508 + 31 Destillatieresiduen moten worden verbrand.
070S10~ n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
°70S-i1.""c 5 ll1ermisch verwerken al dan niet na voordro2'en.

07 oS 13
. c n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LAP genoemd

070599 070599 070599 2 Nuttige toepassing, tenz\j nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op gi'ond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hogel' liggen dart de kOsteri voor
verw"Ij dering van. de. afvalstof.

°70601' n.v.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het LA o-enoemd.
070604 ' 3' Monostromen regenereerbare halogeenarme Alleen niet regenereerbare halogeenarme

oplosmiddelen: destilleren. oplosmiddelen mogen worden verbrand. Voor
Niet regenereerbarë halogeenarmeoplosmiddeleh: vaststellng wat niet regenereerbaar is: zie criteria
verbranden. LAP, sectorplan 31, paragraaf 4.1.2

070608 ". 31 Destillatieresiduen moten worden verbrand.
070610~ n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
070611.*c 5 TIiermisch verwerken al dan niet na voordrof!en.
°706î2c °70612C 5 TIiermisdi vel'verken al dan niet na voordroo-en.

070699 070699 07 06 99 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard eri samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vervviiderino- van de afvalstof.

°707°-i
. n.v.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het LAP genoemd.

°707°4' 3' Monostromen regenereerbare halogeenarme Alleen niet regenereerbare halogeenarme
oplosmiddelen: destileren. oplosmiddelen mogen worden verbrand. Voor
Niet regel1ereerbare halogeenarnie oplosmiddelen: vaststellng wat niet regen€reerbaar is: zie criteria
verbranden. LA, sectorplan 31, paragraaf 4.1.2
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(HVN) (AS! II) (CWT) (RQ's) (EHA) (EEC) plan wijze van afvalbeheer cnVm

LA
0707°7"- 31 Destilatieresiduen moten worden verbrand.
070708+ 3' Destilatieresiduen moten worden verbrand.
07°7 10 ~ n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA uenoemd.
°70711"C 5 111emiisch verwerken al dan niet na voordro2:en.
°70799 °70799 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard eri samenStellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof Of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen daii de kosten voor
vervvijdering van de afvalstof.

080111 "'c n.v,t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP
I genoemd..

080112 c 0801. 12 C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk Is op grond van de aatd en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof ofde meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel ho,gelUggeildande kosteIl voor
verwijdering van de afvalstof.

080113~C n.v.t. Minimumstandaarrl is niet expliciet in het LAP 2:enoemd.
0801'lS'C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA uenoemd.
0801'l6c 080116 c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosteü van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen da:ii de kosten voot
verwiideringvan de afvalstof. 

0801 'l7~C - n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lAP genoemd.
08011.8 c 080118c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

ntogélijk is op grond van de aard en samenstellng vaú de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten \'aúnuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantièel hogel' liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof. 

0801-:9~.C 27 T11ermischvervierken en storten van de residuen.
080120C 080120C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk iso)) grond van de aard en samenstellng van de "nUttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van Ilúttige.toèpåssing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voot
vêivvjdering van de afvalstof.

0801 2-: ~ n.v.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het lA genoemd.
080-: 99 080199 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond va.n de aard en saüiehstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
venvijdering van de afValstof.

080201 080201 2 Nuttge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren. dat:
mogeltjk ¡sop grond van de aard eh samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten. van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen daU de kosten voor
verwiideringvan de afvalstof. 

080202 080202 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttÌ2e toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
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LA
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwHderin9" van de afvalstof.

080203 080203 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiderinO" van de afvalstof.

080299 080299 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het lAP gestelde criterÌa."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiideriuO" van de afvalstof.

080312 C U.V.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het lA çrenoemd.
080314+C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
080315 c 080315C 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren. dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderinO" van de afvalstof.

080316 n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LA genoemd.
080317*C n.v.t. Minimumstandaard is niet exvliciet in het LAP uenoemd.
0803194 - n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
o80409~c - n.v.t. Minimumstandaard is niet exvliciet in het LAP o-enoemd.
080410C 080410C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
velWiderin2" van de afvalstof.

080411*C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
080412C O80412C 2 Nuttige toepassîng, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderîng van de afvalstof.

080413 * c n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LAP genoemd.
080414C 080414 c 2 Nuttge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwijderinO" van de afvalstof.

080415' c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
08 04 16 c 080416 c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosteu van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verWjderinu van de afvalstof.

0804174 - n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA o-enoemd.
080499 080499 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
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LA
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten vaat
verwiiderinØ" van de afValstof.

080501 + n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA Q:enoemd.
°9°101+ 34 Afhankelijk van het zilver gehalte terugwinning van Acceptatie en verwerking toegestaan indien

metalen, zuivering, indampen en concentraat vergunninghouder die deze afvalstroom volgens de
verbranden in een roosteroven. minimumstandaard beo/verwerkt, schriftelijk

verklaart dat het concentraat betreft van afval dat
reeds conform de minimumstandaard is be-fvenverkt

°9°102' 34 At11ankelijk van bet zilver gehalte terugv\iinning van Idem als bij 09 01 01 .
metalen, zuivering, indampen en concentraat
verbranden in een roosteroven

°9°1°3+ 34 Afhankelijk van het zilver gehalte terugwnning van Idem als b~j 09 01 01 +
metalen, zuivering, indampen en concentraat 

verbranden in een roosteroven
090104 '+ 34 Afhankelijk van het zilver gehalte terugwnning van Idem als b~j 09 01 01 .

metalen, zuivering, indampen en concentraat
verbranden in een roosteroven

0901°5 . 34 Afhankelijk van het zilver gehalte terugwinning van Idem als bij °9°1 01 .
metalen, zuivering, indampen en concentraat 

verbranden in een roosteroven
0901 06~ 34 At11ankelijk van het zilver gehalte terugwinning van Idem als bij 09 01. oi "-

metalen, zuivering, indampen en concentraat
verbranden in een roosteroven

090107 °9°107 34 Afhankelijk van het zilver gehalte terugwinning van Acceptatie en verwerldng in RO's/EBA toegestaan

metalen, zuivering, indampen en concentraat indien:
verbranden in een roosteroven - vergunninghouder die deze afvalstroom volgens de

minimumstandaard be-Iverwerkt, sc1iriftelijk
verklaart dat het residu betreft van afval dat reeds

conform de minimumstandaard is be-¡verwerkt of
schriftelijk verklaart dat metaaltel'ugwinning uit
het geshredderde materiaal niet mogelijk is; of

- door ontdoener schriftel~jk en gemotiveerd wordt
aangegeven dat verbranding onder toezicht
vanwege specifieke omstandigheden noodzakelijk
is, met daarbij aangegeven dat be.¡verwerldng
conform de minimumstandaard in dit geval niet in
aanmerking komt.

090108 090108 ,8 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Alleen papier en karton dat niet voor
papier en karton dat niet voor materiaalhergebruik materiaalhergebruik geschikt is mag worden
geschikt is: verwiideren door verbranden. verbrand,

°90110 0901 "10 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderim! van de afvalstof.

°90112C 090"1 12 C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mooelijk is OP grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
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LA
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vervijderim! van de afvalstof.

09 01 13 ~ 34 Zuivering van de restvloeistoffen na terugwinning van Acceptatie en verwerking toegestaan indien
metalen; gevolgd doOl indamping waarbij het bij de vergunninghouder die deze afvalstroom volgens de
indamping vrijkomende concentraat wordt verbrand in minimumstandaard be-fverwerkt, schriftelijk
een roosteroven. verklaart dat het concentraat betreft van afval dat

reeds conform de minimumstandaard is be-/venverkt
090199 090199 2 Nuttige toepassing, tenz\j nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogel\jk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderinO" van de afValstof.

100104' 7 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebl'uik Betreffende afvalstof afkomstig van een
(in geval de afvalstoffen aflwmstig z\jn van een kolengestookte electriciteitscentrale mag worden
kolengestookte elektriciteitscentrale) of verwijderen door verbrand indien een schriftelijke verklaring kan
storten (in geval de afvalstoffen afkomstig zijn van worden overlegd van een vergunninghouder die deze
overige thermische ververldng) afvalstroom volgens de minimumstandaard

venverkt, waarin deze verklaart dat verwerking
volgens de minimumstandaard niet mogelijk is.

100113"" 7 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Idem als bij 1001 04
(in geval de afvalstoffen aflwmstig zijn van een
kolengestookte elektriciteitscentrale) ofvenvijderen door
storten (in geval de afvalstoffen afkomstig zijn van
overicre thermische verwerldn2:)

1001 14 ~ c 7 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhel'gebruik Idem als bij 10 01 04
(in geval de afvalstoffen afkomstig zijn van een
kolengestookte elektTiciteitscentrale) of verwijderen door
storten (in geval de afvalstoffen afkomstig zijn van
overiO"e thermische ververkinQ")

100116~c 7 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Idem als bij 10 oi 04
(in geval de afvalstoffen aflwmstig zijn van een
kolengestookte elektriciteitscentrale) ofvervijderen door
storten (in geval de afValstoffen afkomstig zijn van
overi9"e thermische ververkìiw)

1.00118" c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA 2:enoemd
2 Nuttige toepassing, tenztj nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderiu2: van de afValstof.

100120" C 5 Thermisch venverken al dan niet na voordrogen
100121C 100121 C 5 Thermisch ververken al dan niet na voordrol.en
100122'C u.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd
100126 1001 26 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom nÌet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vervijdering van de afvalstof.
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LAP
100199 100199 n.v.t. Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderinlJ van de afvalstof.

"100207~c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd
100208c 100208 c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiderin2: van de afvalstof.

100211'C 23 Reinigen van de slibfractie in een thermische Verwerking in de RO's toegestaan voor zover het een
grondreinigingsinstallatie, verbranding in een AVI of slibfi~actie betreft.
cementoven ook toelJestaan.

1002"12C "100212 C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogel~ik is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

100213~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP 2:enoemd
1002"14C 100214C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nttttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderin1! van de afvalstof.

"100215 1002 "15 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwiiderinlJ van de afvalstof.

100299 100299 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderInrr van de afvalstof.

1.0°304 n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
1003"15'" c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd.
1.OO317"C n.v.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het LAP lJenoemd.
1.003 "19 c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
100321'c n.v.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het LA 2:enoemd.
1.00322C 100322C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderimr van de afvalstof.

1.OO323'C n.v.t. Minimumstandaard is niet ex liciet in het LAP genoemd.
1OO324C 1.OO324C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
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LAP
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwîderintr van de afvalstof.

1.0 03 25 c n.v.t. Minimumstandaard is niet exolidet in het LAP ~!enoemd.
100326c 100326c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderintr van de afValstof.

1003 27 ~ c 23 Reinigen van de slibfractie in een thermische Idem als btj 10 02 11. .~ c
grondreinigingsinstallatie, verbranden in een AVI of
cementoven ook toetrestaan.

1.00328 c 100328 c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom nÎet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderintr van de afvalstof.

100329~C 11.V.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
100399 10 03 99 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderintr van de afvalstof.

10 04 01 n.v.t. Minimumstandaard is niet ex liciet in het LA Q"enoemd.
100402' n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP trenoemd.
100403~ D.V.l. Minimumstandaard is niet ex liciet in het LAP genoemd.
1004 04 ~ D.v.L Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP trenoemd.
100405" n.v.t. Minimumstandaard is niet ex Hciet in het LAP Q"enoemd.
100406~ - n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
100407' - n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LAP trenoemd.
100409~C 23 Reinigen van de slibfractie in een thermische Idem als bij 10 02 11 ~ c

grondrein igimi:sinstallatìe
100410C 100410 C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de tneerkösten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
venvijdering van de afvalstof.

10 04 99 100499 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderinØ" van de afvalstof.

1005°3'. n.v.t. Minimumstandaard is niet ex liciet in het LAP l!enoemd
1005°5' n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LAP genoemd
100506' - n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA !!enoemd
100508"c 23 Reinigen van de slibfractie in eenthel'misclie IdemalsbUl00211 ~c

grondreinigingsinstallatie, verbranden in een AVI of
cementoven ook toegestaan.

100S09c 100509 c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing nIet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mOQ"eÍiik is on 9"fond van de aard en samenstellng van de "nuttitre toepassino- van deze afvalstroom niet
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LA
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwjdering van de afValstof. 

10051O*C - n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LAP genoemd.
100599 10 05 99 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schrifteltjk te verldaren, dat:

mogelijk is op grond Van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderinv van de afvalstof.

100603* n.v.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het LAP o-enoemd.
10 06 04 100604 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria." 

substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiidering van de afvalstof.

100607* n.v.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het LA o-enoemd.
100609~c 23 Reinigen van de slibfi'actie in een thermische Idem als bij 10 0211 ~ c

grondreinigingsinstallatie, verbranden in een AVI of
cementoven ook toeiiestaan.

100610C 100610C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten 'loot
verwijderin9" 'lande afvalstof.

100699 10 06 99 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderino- van de afvalstof.

1007°3 10°703 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schrifteltjk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiidering van de afvalstof. 

10°7°4 10 07 04 2 Nuttge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderino- van de afvalstof.

100705 1007°5 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogeltjk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

100707~C 23 Reinigen van de slibfTactie in een thermische Idem als bij 10 02 11 ~ c
grondreinigingsinstallatie, verbranden in een A VI of

cementoven ook toe2:estaan.
100708c 100708c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is on PTond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
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LA
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LW gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwijderInO' van de afvalstof.

100799 10 07 99 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op gmnd van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substal1tieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afValstof.

1.00804 100804 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en saiùenstellng van de "iiuttige toepassing van deze afValstroom niet
afValstof of de meerkosten van l1Uttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afValstof.

100808* n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd.
100810'C n.v.t. Minimumstandaard is niet ex liciet in het lA genoemd.
100811c 100811C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellingVaJ1 de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosteü van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan dekösten voor
venviidering van de afvalstof.

100812'C - n.v.L Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd.
10081S'C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
1.00816c 1.00816 c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten vanl1uttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

100817~c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA uenoemd.
100818c 100818 c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

100819*C 23 Reinigen van de slibfractie in een thermische Idem als bij 10 0211 ~ c
grondreinigingsinstallatie, verbranden in een AVI of
cementoven ook toegestaan.

100820c lO0820C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwjdering van de afvalstof.

100899 100899 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderinu van de afValstof.

10090S+C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd.
100907'c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het IAP uenoemd.
100909+c U.V.t. Miuimumstandaard is niet expliciet in het LAP uenoemd.
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LAP
100911~C n.v.L Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
100912C 100912C 2 Nuttige toepassing, tenz\j nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwidering van de afvalstof.

100913~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP rrenoemd.
loo914c 100914c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttge toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwiidering- van de afValstof.

100915~c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
100916c lOO916c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen clan de kosten voor
verwijdering- van de afvalstof.

100999 100999 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vervijdering van de afValstof.

101005~c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP venoemd.
10 10 07"'C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
101.009 + C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA venoemd.
1010 11 ~ c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA 2'enoemd.
1.010 13 + C n.v.t. Minimuinstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
101015 + C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP 2:enoemd.
101109'C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet In het LA o-enoemd.
1011.11'C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd.
101113"'C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA o-enoemd.
10 11 1.5 ~ c n.v.!. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA 2:enoemd.
101116c 101116 c 2 Nuttge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwjdering van de afvalstof.

101117~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA 2:enoemd.
101118c 10 11 18 C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwijdering van de afvalstof.

101.119~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP 2:enoemd.
101120C 101120C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afValstof of de meerköstenvan nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hogel' liggen dan de kosten vOOr
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LA
verwUdering van de afvalstof.

101.199 101199 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwjdering van de afvalstof.

101203 101203 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

101205 10 12 05 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

"101206 10"1206 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schrifteltjk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

1012 08 101208 2 Nuttge toepassing, tenz~j nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
stLbstantieel hoger liggen dan de kosten voor
verv,¡i'dering van de afvalstof.

"101209~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
101210 C 10 12 10 C 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderino- van de afvalstof.

101211 ,
C u.v.t. Miuimumstandaard is niet ex Hciet in het LA genoemd.

"101213 10 12 13 5 1hermiscIi verwerken al dan niet na voordroo-en.
"10 12 99 10 1. 99 2 Nuttge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttge toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderino- van de afvalstof.

10 '13 06 101306 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vervijdering van de afvalstof.

"10 '13 07 101307 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldareii, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogeltjk is. binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vervijderino- van de afvalstof.
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LA
101310 101310 2 Nuttige toepassIng, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiidering van de afvalstof.

10 13 11 101311 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde crIteria."
substantieellioger liggen dan de kosten voor

verwijdering van de afvalstof.
10"13"12..C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP 2:enoemd.

I

101313C 101313 c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttge toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het lA gestelde criteria:'
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
venviiderinO" van de afvalstof.

101399 101399 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiíderins: van de afvalstof.

11 01 07~ 33 Nuttige toepassing, bijvoorbeeld door afscheiding Alleen verbrand mogen worden:
metalen metaalhoudende afvalstoffen die niet voldoen aan de

LAP.-riterla voor DNO zoals vermeld in sectorplan 33
(oara2:raaf 4.2.5)

110108" n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP 9"enoemd
110-:Og..C 33 Storten van metaalhoudende filterkoek van ONO die Verwerking in de RD's is toegestaan van het gedeelte

wordt aangemerkt als Cz-afvalstofil1 de Cz-deponie dan van deze afvalstroom dat als gevolg van
wel storten op een afzonderlijk compartiment van een capaciteitsgebrek bij het pyrolyse/smelt proces
C3 störtplaats na koude immobilsatie. Daarnaast is gestort zou moeten worden. Hiertoe dient een
thermische bewerking waarbij geen te storten reststoffen verklaring van deze vergunninghouder te worden
resteren en de filterkoek voor nuttige toepassing geschikt overlegd.
'wordt gemaakt. toegestaan. De vergunning voor de verwerking van deze

cateO"orie O"eldt tot 1 ianuari 2010
110110C 110110C 33 Storten van metaal houdende fiterkoek van DNO die Idem als bij 11 01 09 "c

'wordt aangemerkt als C2-afvalstofin de Cz-deponie dan De vergunning voor de veiwerldng van deze
wel storten op een afzonderlijk compartiment van een categorie geldt tot 1 januari 2010
C3 stortplaats na koude immobilisatie. Daarnaast is
thermische bewerldng waarbij geen te storten reststoffen
resteren en de filterkoek voot nuttige toepassing geschikt
wordt gemaakt, toegestaan.

11.0111 "c 33 Indien de waterige spoelvloeistoffen betreffen: AHeen overige (niet edelmetaalhoudende
beitsbaden: nuttige toepassing van het ijzer met zurenfbasen) metaalhoudende afvalstoffen die niet
afscheiding van zware metalen; voldoen aan de LAP-criteria voor üNO zoals vermeld
edelmetaalhoudende zurenfbasenlafvalwaterstromen: in sectorplan 33 (paragraaf 4.2.5) mogen worden
tenigvvinning edelmetalen gevolgd door concentratie verbrand
van de resterende (edelmetalen d.m.V. DNO);

overige metaalhoudende afvalstoffen: concentratie
d.m.V. ONO, voor zover verontreinigd met die metalen
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Euralcode Euralcode Eurakode Euralcode Euralcode Euralcode Sector- Verkorte omschrijving minimumstandaard cf LAP c.q. Eventuele acceptatie- ofverwerkingsvoor'waarden (1)
(HVN) (ASI lI) (CWT) (RQ's) (EHA) (EEC) plan wijze van afValbeheer cf\Vm

LA
in die concentraties zoals in het lA in sectorplan 33
(nara91aaf 4.2.5) is aanQ:eneven.110113'c 33 Beleid is gericht op scheiden van de organische

verontreinigingen (ontvettingsmiddelen) en het

afvalwater. Minimumstandaard is echter verwijdering
110"114C 110114c 33 Beleid is gericht op scheiden van de organische

veronti'einigingen (ontvettingsmiddelen) en het
afvalwater. Minimumstandaard is echter verwijdering

1101.15~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
11 01. 16"-c n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd.
11019S-'C 33 Indien de spoelvloeistoffen metalen zijn, die in het LAP Alleen verbrand mogen worden:

zijn genoemd en metalen bevatten in concentraties metaalhoudende afvalstoffen die niet voldoen aan
groter in het LA genoemd is ONC de meest de LAP-criteria voor CNC zoals vermeld in
hoogvvaardige verwerkingsmethode. sectorplan 33 (paragraaf 4.2.5);

metaalhoudende afvalwaterstromen met
oro-anische verontreínio-in9"en.110202-' n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LA genoemd.

11020S-'C 33 Indien de spoelvloeistoffen metalen die in het LAP zijn Alleen verbrand mogen worden:
genoemd en metalen bevatten in concentraties groter in metaalhoudende afvalstoffen die niet voldoen aan
het lAP genoemd is CNC de meest hoogwaardige de LAP-criteria voor ONO zoals vermeld in
verwerkingsmethode. sectorplan 33 (paragraaf 4.2.5);

metaalhoudende afvalwaterstromen met
organische verontreinio-ino-en.1"10206c 110206c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schrifteltjk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
velWiiderinQ" van de afvalstof.

110207~C n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LA genoemd.
110299C 110299C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

110301 . n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LAP o-enoemd.
1103°2"- n.v.t. Minimul1standaard is niet eXDlidet in het LAP genoemd.
11°501 110501 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng Van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom nIet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hogei-liggen dan de kosten voor
veiwijderino- van de afvalstof.

110502 1.1. 05 02 2 Nuttige toepassing; tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren. dat:
mogelijk is op grond van: de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderino- van de afvalstof.

11 0503~ n.v.t. MinÎmumstandaard is niet exnliciet in het LAP o-enoemd.
11 0504 . - n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LAP o-enoemd.
120112-' n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het lA genoemd.
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Eura1code Eura1code Euralcode Euralcode Eura1code Eura1code Sector. Verkorte omschrUving minimumstandaard cf LA C.q. Eventuele acceptatie- ofveiwerldngsvoorvaarden (1)
(HVN) (ASlIl) (CWT) (RQ's) (EHA) (REC) plan wijze van afvalbeheer cf\Vm

LAP
120114'1C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
120116'c '3 Reinigbaar straalgrit: reinigen gevolgd door nuttige Alleen niet reinigbaar straalgrit mag worden

toepassing. verbrand. Voor de vaststellng of straalgrit reinigbaar
Niet reinigbaar straala:dt: storten. is geldt de ministeriele recrelincr "Regeling

120118. - 23 Reinigen van de slibfractie in een thermische Voor zover het een slibfractie, vaste ofpasteuze
grondreinigingsinstallatie, verbranding in een AVI of afvalolie betreft is verbranding in de RO's
cementoven ook toegestaan. toegestaan;

120120'C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lAP genoemd.
120301' n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd.
120302 n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
130501' 23 Scheiden in olie-,water- en slibfractie. Verbranding van vaste stoffen uit zandvangers en

Oliefractie opwerken tot brandstof of dü'ectnuttige oliefwaterscheiders toegestaan.
toepassing met hoofdgebruik als brandstof; 

Slibfractie reinigen in een thetrische grondreinigings- 

installatie, verbranding in een AVI of Cementoven is ook
toegestaan;
\Vaterfractie na zuivering lozen via inrichting waar de
waterfractie vrijkomt

130503. 23 Scheiden in olie., water- en slibfractie. Verbranding van de slibfractie in de RO's toegestaan.
Oliefractie opwerken tot brandstof of ditédiluttige Verbranden van de slibfractie in een DTO kan slechts
toepassing met hoofdgebruik als brandstof worden toegestaan indien om procestec1inisc1ie
Slibfractie reinigen in een thermische grondreinigings- redenen of praktische redenen (b.v. stank)
installatie, verbranding in een AVI of cementoven is ook verbranden in een RO niet mogelijk is.
toegestaan;
Waterfractie na zuivering lozen via inrichting waar de
waterfractie vrijkomt

130801 ' 23 Is gelijk aan minimumstandaard voor de slibfractie die Verbranding van de slibfractie in een RO toegestaan.
resteert na scheiding van olierwaterfslibmengsels

130802'" 23 Reinigen van de slibfi:actie in een thermische Indien het een slibfractie betreft is verbranding in
grondreinigingsinstallatie, verbranden in een AVI of een RO toegestaan.
cementoven is ook toegestaan.

"130899.~ 23 Categorie I en II afgewerkte olie regenereren tot Acceptatie t.b.V. RO's is alleen toegestaan voor vast en
basisolie pasteus olieafval en slibfractie.
Categorie II afgewerkte olie is nuttige toepassing
met hoofdgebruik als brandstof of verbranden in
een DTO t.b.V. vernietiging van laagcalorische
gevaarlijke afvalstoffen;
Daar waar het gaat om vast en pasteusafval:
Verwjderen door verbranden. Afhankelijk van
samenstellng kan verbranden ook als nuttige
toepassing worden aangemerkt;
OWS-stromen: scheiden in deelfracties;
Slibfracties: thermische grondreinigingsinstallatie,
verbranden in een AVI of cementoven ook
toegestaan.
Brandstofrestanten:
on tvva terenlsedimen tVefWij derj ng . etc.

- BSSW-olie: scheiden of verbranden in DTO onder
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Eura1code Eura1code Eura1code Eura1code Eura1code Eura1code Sector- Verkorte omschrijving minimumstandaard cf(A c.q. Eventuele acceptatie- ofveivverkingsvooiwaarden (1)
(HVN) (AS! lI) (CWr) (RQ's) (EHA) (EEe) plan wijze van afvalbeheer cf\Vrn

LA
vooiwaarden
BoofEluis:scheidin2: iii herbruikbare olie

140603~ 31 Verbranden is alleen toegestaan indien niet aan de Verbranden is alleen toegestaan indien niet aan de
criteria a t/m d van sectorplan 31 van het lAPwotdt criteria a t/m d van sectorplan 31 van bet lAP wordt
voldaim voldaan

140605 + n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA o-enoemd
150101 (2) 150101 150101 14 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Verbranding in een ROfEHA toegestaan indien:

- een vergunninghouder die deze afvalstroom
volgens de in het LAP beschreven
minimumstandaard veiwerkt, schriftelijk
verklaart dat verwerking volgens de
minimumstandaard in het beh-effende geval gelet
op de specifieke samenstelling niet mogelijk is; of
door ontdoener schriftelijk en gemotiveerd wordt
aangegeven dat verbranding onder toezicht
vanwege specifieke omstandigheden noodzakelijk
is, met daarbij aangegeven dat be-lverwerking
conform de n1Íiiimumstaiidaard in dit geval niet
in aainnerldng komt.

Bewerking in de ASI-2 toegestaan indien een
voorscheiding nodig is om nuttige toepassing
moo-elijk te maken.

150102 (3) 150102 150102 14/19 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Idem als bij 150101
Niet herbruikbaärktiriststofafval móêt WotdêilVerbl'and

15 0103 (2) 1- 150103 14 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Be\verldng in de ASI-2 toegestaan indien een
(glas, papie)', karton, metaal en hiervoor geschikt voorscheiding nodig is om nuttige toepassing
kunststof). 'looI' hout nuttitietOênassIno-. moO"elik te maken.

150106 150106 14 Niet gescheiden ingezameld verpakkingsafval:
verbranden

150109 150109 14 Niet expliciet in het lAP genoemd. Refererend aan Alleen niet hebruikbaar textielverpakkingsafval mag
sectorplan 20 geldt voorgescheiden .ingezaireld worden verbrand
textieIvêrpakkingsafval: llUttigetoepassiiig in de vorm
van materiaaIhergebti.ik Uitval en uiet herbruikbaar
textiel ma2: worden verwiidei;ddocirveroranden

1502 02 ~ C 32 Voor zover het kwikhoudende afvalstoffen betreft: AlleenlGvikhoudende afvalstoffen met een
Afscheiden en concentreren van kwik en zodanige kwikgehalte van meer dan 10 mg/kg mogen niet
verwerldng dat verspreiding in het milieu .wOl'dt worden verbrand
voorkomen. Alleen bij een kVv"ikgehalte van minder 10
mgfkg is verbranding toegestaan. Voor het overige is geen
minimumstandaard -çredefinieerd binnen deze EuraJ.ode

150203C 150203C n.v.t. Minimumstandaard is niet ex lidet in het lAP genoemd
160107~ 11/23 Scheiden inoliefractie en metaalfractie. gevolgd door Verbranden in de RO's toegestaan indien door

nuttige toepassingvan deze filters. EventUeel diegene die deze afvalstroom aanbiedt schriftelijk
schOOnbranden van de metaalfractie in een AVI wordt aangegeven dat het de afgescheiden
toeO"estaan. metaalfractie van de oliefilters betreft.

160108 * 11132 Kwikhoudende afvalstoffen: Afscheiden en concentreren Alleen kwildioudende afvalstoffen met een
van kwik en zodanige ververldng dat verspteiding in het kwikgehalte van minder dan 10 mg/kg mogen
mileu WOrdt voorkomen. Alleen bij een kvákgehalte Van worden verbrand
minder 10 mg/lw is verbranding toegestaan. Voor het
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Eui.alcode Eura1code Eura1code Euralcode Eura1code Euralcode Sector- Verkorte omschrijving minimumstandaard cf lAP c.q. Eventuele acceptatie~ ofverwerldngsvoorvvaarden (1)
(HVN) (AS! 11) (CWT) (RQ's) (EHA) (EEe) plan wijze van afvalbeheer cfWm

LA
overige is geen minimumstandaard gedefinieerd binnen
deze Eural-code

160113* 11 In bijlage 1 onder Di van het Besluit beheer autowrakken Verbranding kan worden toegestaan indien:
Is opgenomen dat afgetapte stoffen, preparaten of andere - een vergunninghouder die deze afvalstroom
producten voor product-ofmateriaalhergebruik of volgens de in het LA beschreven
nüttige toepassing afzonderlijk bewaard dienen te minimumstandaard venverkt, schriftelijk
worden. verJdaart dat verwerking volgens de
Materiaal en onderdelen die gedemonteerd zijn, moeten minImumstandaard in het betreffende geval gelet
nuttig worden toegepast op de specifieke samenstellng niet mogelijk is; of

door ontdoener schriftelijk en gemotiveerd wordt
aangegeven dat verbranding onder toezicht
vanwege specifieke omstandigheden noodzakelijk
is, met daarbij aangegeven dat be.fverwerking
coúform de minimumstandaard in dit geval niet
in aanmerJdng komt.

160114 "c 11 In bijlage 1. onder D van het Besluit beheer allowrald(en Idem als btj 1601 13"'
is opgenomen dat afgetapte stoffen, preparaten of andere
ptoducten voorpróduct. of:iiâtei'aalhergebruik of
nuttige toepassing afzonderlijk bewaard dienen te
\vorden_
Materiaal en onderdelen die gedemonteerd zijn, moeten
nuttiu wordeii toe2:et:ast

160115C 160115c 11 In bijlage -i onder D van het Besluit beheer autowrakken Idem als bij 16 o. 13'
is opgenomen dat afgetapte stoffen, prepáraten of andere
producten voor product~ of inateriaalhergebruik Of
nuttige toepassing afzonderlijk beWaard dienen te
wordeli.
Materiaal en onderdelen die gedemonteerd zijn, moeten
nuttig worden toeo:evast

160117 160117 11/21 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Alleen uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal
Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet mag worden verbi-and
worden verwijderd

1601 18 160118 11/21 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Alleen uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal
Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet mag worden verbrand
worden vervv'ijderd

160119 160119 11119 Nuttige toepassing in de vorm van materîaalhergebruik Alleen uitval en niet voor hergebruik geschikt
Uitval en niet voor hergebruik geschikt kunststofafval kunststofafVal mag worden verbrand
moet worden verbrand

1601 21 ~ C 11 In bijlage 1 onder D van het Besluit beheer autowrakken Idem als bij 16 01 13 ~
is opgenomen dat afgetapte stoffen, preparaten of andere
producten voor product- ofmateriaalhergebruik of

nuttige toepassing afzonderlijk bewaard dienen te
worden.
Materiaal en onderdelen die gedemonteerd zijn, moeten
nuttiu Worden toecrevast

160213~ '5 Ten aanzien van gescheiden ingezamelde apparaten: Verbranding toegestaan van partijen \VaarVaii
Nuttige toepassing van de samenstellende delen, tot hergebniik niet mag afkan worden toegestaan
minimaal het vercenta2:e dat is oDfienomenin de indien:

BIJLAGE 1 PAGINA 26f37



Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Eura1code Euralcode Sector- Verkorte omsdirijving minimumstandaard cf lA c.q. Eventuele acceptatie- ofvel'werkingsvoOlwaarden (1)
(HVNI (AS! III (CWT) (RQ's) (EHA) (EEC) plan wijze van afvalbeheer cfWm

LA
Leidraad Besluit verwijdering wit en bruingoed. - een vergunninghouder die deze afvalstroom

volgens de in het LAP beschreven
minimumstandaard veiwerkt, schriftelijk
verklaart dat verwerking volgens de
minimumstandaard in het betreffende geval gelet
op de specifieke samenstelling niet mogelijk is; of

- door ontdoener schriftelijk en gemotiveerd wordt
aangegeven dat verbranding onder toezicht
vanwege specifieke omstandigheden noodzakelijk
is, met daarbij aangegeven dat be-fverwerking
conform de minimumstandaard in dit geval niet
in aanmerking komt.

16 02 14 160214 15 Ten aanzien van gescheiden ingezamelde apparaten: Idem als bij 1602 î3 ~
Nuttige toepassing van de samenstellende delen, tot
minimaaI het percentage dat is opgenomen in de
Leidraad Besluitveiwijdering wit en bruingoed.

î60215~ îsf32 Ten aanzien van gescheiden ingezamelde en kwik Kwikhoudende onderdelen mogen niet worden
bevattende apparaten: Msclieiden en concentreren van verbrand alsmede onderdelen die nuttig kunnen
kwik en zodanige venvetking dat verspreiding in het worden toegepast.
milieu wordt voorkomen
Ten aaiiZIen van overige gevaadijke onderdelen uit wit-
en bruingoed c:eldt zoveel mogelik nuttiae toevassinc:

160303"C n.v.t. Minimumstandaard is niet ex liciet in het lAP Q"enoemd
160304 c -1603 04 c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hogerliggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof

160305~c n.v.t. Minimumstandaard is Diet expliciet in het LA genoemd
160306c 160306c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiidering van de afvalstof. 

160708~c 12/23 Olie-, water, slibmengsels: Verwerking in de RO's toegestaan voor zover het een
Scheiden in olie-, water- en slibfractie slibfractie betreft.
Oliefractie opwerken tot brandstof of direct nuttige
toepassing met hoofdgebruik als brandstof
Slibfractie reinigen in een thermische
grondreinigingsinstallatie, verbranden ineen AVlof
cementoven ook toegestaan.
\Vaterfactie na zuivering lozen via inrichting waar de
waterñ.actie vrijkomt
Afgewerkte olie: afhankelijk van de categorie: nuttige
toepassing

160709~c 12 Daar waar het gaat om scheepsafValstoffen: Voor Alleen niet scheepsafvalstoffen mogen worden
chernicalienhoudende waterige scheepsafvalstoffen verbrand of scIieepsafvalstoffen waarvan de
zodanig be- en verwerken dat de waterfractie binnen het waterfractie niet kan worden bewerkt
kader van de \Vvo mag worden c:eloosd.
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Euralcode Euralcode Eura1code Euralcode Eura1code Eura1code Sector- Verkorte omschrìjving minimumstandaard cf LAP c.q. Eventuele acceptatie- ofverwerkingsvoorwaarden (1)
(HVN) (AS! lI) (CWI) (RQ's) (EHA) (BEC) plan wijze van afvalbeheer cfWm

LAP
Voor de bij bewerking afgescheiden slibfractie en
ladinggerelateerde afvalstoffen en di'oge ladingrestanten
venvijderen door verbranden, tenzij dit technisch niet
morseliikis.

160802 +c 2' Nuttge toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Alleen uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal
Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet mag worden verbrand
worden verwijderd.

1608 05 ~ 2' Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Alleen uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal
Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet mag worden verbrand
worden verwiiderd.

160806~ 2' Nuttige toepassing in de vorm van materIaalhergebruik AJleen uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal
Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet mag worden verbrand
worden verwIÌderd.

.60807+ n Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Alleen uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal
Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet mag worden verbrand
worden verwiiderd.

161001 + 1610 01 + c 12/2713 Daar waar het gaat om scheepsafvalstoffel1: Voor Alleen industrieel afvalwater mag worden verbrand
4 chemicaliënhoudende waterige scheepsafvalstoffen

zodanig be- en ververken dat de waterfractIe binnen het
kader van de \Vvo mag worden geloosd. Voor de bij
bewerldng afgescheiden slibfractie verwijderen door
verbranden, tenzij dit technisch niet mogelijk is.
Daar waar het gaat om iii.dustrIeel afvalwater zoals
genoemd in hoofdstuk 2 van sectorplan 27 geldt
verbranden
Daar waar het gaat om fotografisch afval: terugwinning
van metalen dan wel zuiverin2: ~ævol2:d door indamnInu

161002C "161002 c 12127 Daar waar het gaat om scheepsafvalstoffen: Voor
chemicaliënhoudende waterige scheepsafvalstoffen
zodanig he- en verwerken dat de waterfractie binnen het
kader van de Wvo mag ívorden geloosd.
Voor de bij bewerldng afgescheiden slibfractie
veiwijderen door verbranden, tenzij dit technisch niet
mogelijk is.
Daar waar het gaat om industrieel afvalwater zoals
genoemd in hoofdstuk 2 van sectorplan 27 geldt
verbranden

161003'c 12f27 Daar waar het gaat om scheepsafvalstoffen: Voor
chemicaliënhoudende "vaterige sc1ieepsafvalstoffen
zodanig be- en verwerken dat de waterfl'actie binnen het
kader van de \Vvo mag worden geloosd.
Voor de bij bewerldng afgescheiden slibfractie
vervijderen door verbranden, tenzij dit technisch niet
mogelijk is.
Daar waar het gaat om industrieel afvalwater zoals
genoemd in hoofdstuk 2 van sectorplan 27 geldt
verbranden

161101'C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
De vraa2: is editer of de venverkin2: hiervan in een
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Euralcode Eura1code Euralcode Euralcode Eura1code Eura1code Sector- Verkorte omschrijving minimumstandaard cf LAP c.q. Eventuele acceptatie- ofveiwerkingsvoorwaarden (1)
(HV) (AS! 1I) (CWT) (RO's) (EHA) (EEC) plan wijze van afvalbeheer cf\Vm

LAP
afvalverbrandingsoven doelmatig is gelet op de te
bereiken volumereductie en ofhier geen nuttige
toevassinO" mogelijk is (na iinmobolisatie)

-i61î03~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
De vraag is echter of de verwerking hiervan in een
afvalverbrandingsoven doelmatig is gelet op de te
bereiken volumereductie en ofhier geen nuttige
toepassing mo.geliik is (na mobilsatie)

161105~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd.
De vraag is echter of de verwerking hiervan in een
afvalverbrandingsoven doelmatig is gelet op de te
bereiken volumereductie en of hier geen nuttige
töepassing mogelik is (na mobilsatie)

170201 c 17020-ic '3 Nuttige toepassing v.w.b. A-en B-hout; Indien voorscheiding nodig is om nuttige toepassing
(2) Verbranden van C-hout is niet toegestaan mogelijk te maken, is bewerking van A- en B-hout via

de ASI-2 toegestaan.

170203c '9 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Indien voorscheiding nodig is om nuttige toepassing
(2) Uitval en niet herbruikbaar kuiiststofafval moet worden mogelijk te maken, is bewerking via de ASI-2

verbrand. Nuttige toepassing in de vorm van verbranden toegestaan.
is onO"ewenst.

170204~C 170204+C 13/1.9 Voor gescheiden ingezameld vlakglas: Nuttge toepassing Niet gescheiden ingezamelde fracties en niet
in de vorm van materiaalhèrgebruik herbruikbaar kunststofafval mag worden verbrand.
Voör gescheiden ingez31neld kunststofafval: nuttige
toepassing. Alleen uitval en niet herbruikbaar
kuiiststofafvaliúau worden verbrand.

1.70301. '.c '3 Bitumineus dalcafval en teennastiek: Verbanden in een Alleen bitumineus dakafval en teermastiek mag
AVI is toegestaan, échter niet in een DTO. worden verbanden op de RO's.
Dakgrind: reiniè:en en nüttige toepassinu.

170302C -i70302C '3 Bitumineus dakafval en teermastiek: Verbanden in een Alleen bitumineus dakafval en teermastiek mag
AVI is toegestaan, echter niet in een DTO. worden verbanden op de RO's/EHA.
DakQrind: reinigen éIlriuttge toepassing.

170303' '3 Bitumineus dakafval en teel'mastiek: Verbanden in een Alleen bitumineus dakafval en teermastiek mag
AVI is toegestaan, echter niet in een DTO. worden verbanden op de RO's.
Dakgrind: reinigen enmittige toepassinO".

1704°9. c - 2' Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Alleen uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal
Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet mag worden verbrand
worden verwijderd. Alleen afgescheiden fracties

I çrevaarliike stoffen als PCB's kunnen worden verbrand.
1704'1OfC 2'1/26 Scheiding van de metaalfractie en de restfi'actie, gevolgd Verbranding in eeii Ra toegestaan indien een

door materiaalhergebruik van de metaalfractie en vergunninghouder die deze afvalstroom volgens de
verwijderen door verbranden van de restfractie in het lAP beschreven minimumstandaard vervverkt,

schriftelijk verklaart dat verwerking volgens de
minimumstandaard in het betreffende geval gelet op
de specifieke samenstellng niet mogelijk is.

1706°3' - '3 Isolatiematerialen die niet herbruikbaar en niet Alleen isolatiematerialen die niet onder de Regeling
verbrandbaar zijn op grond van de Regeling niet- niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en
herbtuikbaal' en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval sloopafval vallen en de niet-herbruikbare
mogen niet Worden verbrand isolatiematerialen mogen worden verbrand
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Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Eura1code Sector- Verkorte omschrijving minimumstandaard cf LAP c.q. Eventuele acceptatie- ofverwerkingsvoorwaarden (1)
(HV) (ASII!) (CWT) (RQ',) (EHA) (BEC) plan wijze van afvalbeheer cfV-lm

LA
170604 170604 13 Isolatiematerialen die niet herbruikbaar en niet Alleen isolatiematerialen die niet onder de Regeling

verhrandbaar zijn op grond van de Regeling niet- niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bOiiW- en
herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval sloopafval vallen en de niet-herbruikbare
m09tm l1iet worden verbrand isolatiematerialen moeren worden verbrand

170g03+C "3 Minimumstandaard is niet expliciet In sectorplan "13 van
het LA 2"enoemd

17 09 04 "3 Minimumstandaard is niet expliciet in sectorplan 13 van
het LAP genoemd

1801.04C 180104C 3 Verwtjderen door verbranden in een AVI, waarbij aan
reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid op

I gewichtsbasis wordt erestort
180107c 180107C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verIdaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiideriner van de afvalstof. 

18 0109 180109 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkusten \'ai1 i1uttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verWiiderinervan de afValstof

180203 c 180203C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hogei'liggen dal1 de kosten voor
verwiderinn van de afvalstof.

180208 180208 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afvalstof of de meerkosteiivan nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderinCt van de afvalstof. 

19°106;' 6 Voor nat AVl-rool(Q:asreinigingsresidu storten
190107 '" 6 Storten in big bags, als dan niet gemengd met andere

reststoffen. Daarnaast ztjn alle technieken die leiden tot
volledige toepassing van het rookgasreinigingresidu
toegestaan.

190111+C 6 Verwïderen door storten on een C3-stortolaats
190117~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA erenoemd
190199 19°199 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderin2: van de afvalstof.

ig 02 03 19°2°3 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderim! van de afvalstof.

1902 04
.

n.v.t. Minimumstandaard is niet exnlidet in het LAP genoemd
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Eura1code Eura1code Eura1code Eura1code Ettra1code Euralcode Sector- Verkorte omschrijving minimumstandaard cf LAP c.q. Eventuele acceptatie- ofverwerkingsvoorvaarden (1)
(HVN) (ASlIl) (CWI) (RQ's) (EHA) (EEC) plan wijze van afvalbeheer cfWm

lAP
19°2 05 ~ c 33 Verwijdering
190206c 190206c 33 Verwiiderincr
190207-t 23 Reinigen van de slibfractie in een thermische Verbranden van de slibfi-actie in de Ra's toegestaan.

grondreinigingsinstallatie, verbranden in een AVi of
cementoven ook toegestaan.

190208~c n.v.t. Minimumstandaard is niet ex lieiet in het LAP crenoemd
190209~C - n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd
190210C 190210C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

190211'~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP o-enoemd
190304 ,

n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd
190305 19°3°5 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom nÌet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogel\jk is, binnen de Ìn het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwijdering van de afvalstof.

1903064 - n.v.l. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP O'enoemd
19°402 . n.v.l. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd
190403" n.v.!. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd
190501 1.9°501 190501 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor verwerking in Ra's ofEHA dient aanbieder

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de schiiftelijk te verklaren, dat: "nuttige toepassing van
af\alstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is. binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LAP gestelde criteria."
verwiderincr van de afvalstof.

190502 190502 19°502 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor verwerking in RO's ofEHA dient aanbieder
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de schriftelijk te verldaren, dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is, binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LAP gestelde criteria."
verwiiderimi: van de afvalstof.

19°503 190503 190503 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor venverking in Ra's ofEHA dient aanbieder
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de schriftelijk te verklaren, dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is, binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LAP gestelde criteria."
verwiiderincr van de afvalstof.

19°599 190599 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schrifelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelìjk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantIeel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

190702~C - n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd
190703c 190703c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing nIet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
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LAP

verwjderinO" van de afvalstof.
1908 01 19 0801 5 Voor roostergoed is niet expliciet een minimale

verwerkinO"sstandaard opgenomen
190805 190805 5 Thermisch verwerken al dan niet na voordroO"en
19°806+ n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het lA genoemd
19°8°7+ n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het lA aenoemd
190808' - n.v.!. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP genoemd
190809 19 08 09 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassIng van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk Is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
venvijdering van de afvalstof.

190811'C 5 Thermisch veiwerken al dan niet na voordragen
190812C 190812C 5 Thermisch veiwerken al dan niet na voordroO"en
190813'C n.v.t. Minimumstandaard is niet exnlidet in het LA genoemd
190814C 190814 c 2 Nuttge toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttge toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwjdering van de afvalstof.

190899 190899 2 Nuttige toepassing, tenz\j nuttge toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het IAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijderinO" van de afvalstof.

190901 19°9 01 5 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik,
müs de arseenconcentratie van drinkwaterslib, eventueel
na menging niet hoger is dan 150 mgfkg. Het gaat hier
om vast afVal en roostergoed, dus deze concentratie-eis is
hier niet van toepassim!

1-90902 19°902 5 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik, Verbranden is alleen toegestaan indien de
mits de arseenconcentratie van drinkwaterslib. eventueel arseenconcentratie van drinkvvaterslib, eventueel na
na menginR niet hoO"er is dan 150 mg/kR. memônO" hol!er is dan 150 rog/kg.

19°903 190903 5 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik, Verbranden is alleen toegestaan indien de
mits de arseenconcentratie van drinkv.'aterslib, eventueel arseen concentratie van drinkwaterslib, eventueel na
na menging niet hoO"er is dan 150 mg/kg. menging hoger is dan 150 mgfkg.

190999 19°999 5 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik, Verbranden is alleen toegestaan indien het gaat om
mits de arseenconcentratie van drinkwaterslib, eventueel drinleivaterslib, waarvan de arseen concentratie, 

na menl:ônO" niet hoger is dan 150 mglkg. eventueel na menO"inO" hoger is dan 150 mO" kl!.
191003' c 25 Thermisch verwerken. In afwachting van het beschikbaar

komen van thermische verwerldngscapaciteit wordt
verwideren door stol'tei1 toeO"estaan

191004C 191004 c 25 Thermisch verwerken. In afvachting van het beschikbaar
komen van thermische verwerkingscapaciteit wordt
verwijderen door storten toegestaan

191005~C 2S l1iermisdi verwerken. In afvachting van het beschikbaar
komen van thermische verwerkingscapaciteit wordt
verwiideren door storten toeO"estaan

191006c 191006c 25 l1iermisch veiwerken. In afwachting van het beschikbaar
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Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Sector- Verkorte omschriving minimumstandaard cf LAP c.q. Eventuele acceptatie- ofvenverkingsvoorwaarden (1)
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LA
komen van thermische venverkingscapaciteit wordt
verwiideren door storten toel!estaan

191101~ n.v.t. Minimumstandaard is niet ex liciet in het IAP crenoemd
191103 n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet inhet LA genoemd
191104 '" n.v.t. Minimumstandaard is niet ex liciet in het IAP 2:enoemd
191105"'C n.v.t. Minimumstandaard is niet exnliciet in het LA genoemd
1911 06 c 191106c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren. dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het IAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vervvidering van de afvalstof.

191107~ n.v.t. Minimumstandaard is niet exoliciet in het LA genoemd
191201 191201 191201 1912 01 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Voor verwerking in RO's ofEHA. dient aanbieder

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de schriftelijk te verklaren, dat: "nuttige toepassing van
afvalstof of de meerkosten van iluttige toepassing deze afvalstroom niet mogelijk is. binnen de in het
substantieel hoger liggen dan de kosten voor LA gestelde criteria."
venvijdering van de afvalstof. Voor verwerking in de BEC dient aanbieder

schriftelijk te verklaren dat nuttge toepassing zijnde 

materiaalhen.ebruik niet mogeJijk is.
1912 02 191202 21 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Verbranding toegestaan van uitval en niet voor

Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet hergebruik geschikt materiaaL.
worden verwijderd

191203 1.91203 21 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Idem als bij 19 12 02.
Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet
worden verwijderd

191204 191204 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dj ent schriftelijk te verklaren. dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afvalstof.

191.2 05 1912 05 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttìge toepassing mogelijk is, binnen de in het IAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
veiwiidering van de afvalstof.

191206+c 13 Nuttige toepassing V.w.b. A-en ß-hout;

Verbranden van Chout is niet toecrestaan
191207c 191.207C 191207c 191207C 191207c "3 Nuttige toepassing V.W.b. A-en B-hout; Verbranding in de RO/EHA indien een

(2) Verbranden van Chout is niet toegestaan vergunninghouder die deze afvalstroom volgens de
in het lA beschreven minimumstandaard vervv-erkt,
schriftelijk verlùaart dat verwerking volgens de
minimumstandaard in het betreffende geval gelet op
de specifieke samenstelling niet mogelijk is.
Indien voorscheiding nodig is om nuttige toepassing
mogelijk te maken, is bewerking van A- en B-houtvia
de ASI-2 toegestaan.

1912 08 1.91208 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren. dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassincr mogelik is, binnen de in het IAP o-estelde criteria."
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LA
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verviidering van de afvalstof. 

191210 19121.0 191210 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."

i

substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verviiderincr van de afValstof.

1912"11'C 13 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Verbranding toegestaan indien een
Verbranden van C-hout niet toegestaan. vergunninghouder die deze afvalstroom volgens de

in het lA beschreven minimumstandaard verwerkt,
schriftelijk verklaart dat venverking volgens de
minimumstandaard in het betreffende geval gelet op
de specifieke samenstellng niet mogelijk is.
Verbranding van C-hout niet toegestaan.

191212C 191212C 191212C 19 "1212 c 13 Nuttige toepassing brekerzeefzand en sorteerzeefzand in
de vorm van materiaalliercrebruik.

19"1301+C - n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA crenoemd
191302C 191302 C 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afValstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwjdering van de afvalstof.

191303+C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd
191304C 191304c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderincr van de afvalstof

19130S""C n.v.t. Minimumstandaard is niet ex liciet in het LAP çrenoemd
191306c 191306c 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de "nuttige toepassing val1 deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde cTIteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwiiderincr van de afvalstof.

191307~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd
19130SC 19130Sc 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afValstof.

200101 (2) 18 Het gaat hier om gescheiden ingezamelde fracties, Indien voorscheiding noodzakelijk is om nuttige
waarvoor het beleid is gericht op nuttige toepassing in de toepassing mogelijk te maken is bewerking in de AST-
vorm van materiaalhergebruik en waarvoor een 2 toegestaan.
inzamelstructuur aanwezig is.

200102 200102 n.v.t. Het gaat hier om gescheiden ingezamelde ft'acties, Verbranding toegestaan indien een
waarvoor het beleid is gericht op nuttige toepassing in de vergunninghouder die deze afvalstroom volgens de
vorm van materiaalhergebruik en waarvoor een in het lAP beschreven minimumstandaard verwerkt,
inzamelstrctuur aanwezig is. schriftelijk verklaart dat veF\verking volgens de

ininimumstandaard in het betreffende geval gelet on
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LA
de specifieke samenstellng niet mogelijk is.

200108 20 01 08 9 Omdat het hier gaat om gescheiden ingezamelde fracties: Verbranding toegestaan indien een
Gescheiden ingezameld GFT-afval en organisch vergunninghouder die deze afvalstroom volgens de
bedrijfsafval composteren ofvergisten met het oog op in het LAP beschreven minimumstandaard verwerkt,
materiaalhergebruik schriftelijk verldaart dat veivverldng volgens de

minimumstandaard in het betreffende geval gelet op
de specifieke samenstellng niet moo-elijk is.

200110 20 01 10 20 Omdat het hier gaat om gescheiden ingezamelde fracties: Alleen uitval en niet voor hergebruik geschikt textiel
Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhel'gebruik. en herbniIkbaar textiel \.vaarvoor geen afzetmarkten
Uitval en niet voor hergebruik geschikt textiel en bestaan mag worden verwijderd door verbranden.
herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten
bestaan mag worden vetvijderd door verbran:den in een
AVI.

200111 20 01 -11 20 Omdat het hier gaat om gescheiden ingezamelde fracties: Uitval en niet voor hergebruik geschikt textiel en
Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten
Uitval en niet voor hergebruik geschikt textiel en bestaan mag worden verwijderd door verbranden.
herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten
bestaan mag worden verwjderd door verbranden in eeü
AVI.

20 01 13 ~ 31 Verbranden is alleen toegestaan indien niet aan de Verbranden is alleen toegestaan indien niet aan de
criteria a tfm d van sectorplan 31 van het LAP wordt criteria a t/m d van sectorplan 31 van het IA wordt
voldaan voldaan

20 011.5 ~ 33 Basen: concentTatie d.m.v. ONO, voor zover verontreinigd Alleen basen die niet voldoen aan de UP-criteria voor
met die metalen in die concentraties zoals in het UP in ONO zoals vermeld in sectorplan 33 (paragraaf 4.2.5)
sectorvlan 33 (varao-raaf 4.2.5) is aangeO"even mo"en worden verbrand

2001 25 200125 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is, binnen de in het IA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwjdering van de afvalstof.

200126~ n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP o-enoemd
200127~C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd
20 0128 c 200128c 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren. dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het lA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vetvijdering van de afvalstof.

2001 29 ~ C n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LA genoemd
200130C 200130C n.v.t. Minimumstaiidaard is niet expliciet in het lAP genoemd
200134 200134 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verldaren, dat:

mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet

afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het lAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
vetvijdering van de afvalstof.

2001 37 ~ c 2001374 C - n.v.t. Minimumstandaard is niet expliciet in het LAP O"enoemd
200138c 200138 c 200138c 20 01 38 c 20 01. 38 c 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Verbranding in RO/EHA toegestaan indien een

(2) mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de vergunninghouder die deze afvalstroom volgens de
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing in het LAP beschreven minimumstandaard verwerkt,
substantieel hoo-er 1jo-o-en dan de kosten voor schriftelijk verklaart dat vel1erldng volgens de
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LA
vervijdering van de afvalstof. minimumstandaard in het beti'effende geval gelet op

de specifieke samenstellng niet mogelijk is.
Indien voorsc1ieiding noodzakelijk is om nuttige
toepassing mogelijk te maken is bewerking in de AST-

2 toegestaan
2001. 39 200139 '9 Omdat het hier gaat om gescheiden ingezamelde fracties: Alleen uitval en niet voor hergebruik geschikt

Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. kunststofafVal mag \vorden verbrand
Uitval en niet voor hergebruik geschikt kunststofafval
moet worden verviiderd.

200141 200141 2 Nuttige toepassing. tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afValstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het LAP gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verw' derinO' van de afValstof.

200199 2001. 99 200199 8 Daar waar het gaat om de venverldng van Deze fracties mogen worden verbrand met
gasontladingslampen en fluorescentiepoeder: uitzondering van gescheiden ingezamelde
Mscheiding van lcvik. en zodanige verwerking van levik gasontladingslampen
dat diffuse verspreiding in het mileu wordt voorkomen.
Tevens moeten glas en de metaalkapjes die vl'jkomen bij
de verwerldng van gasontladingslampjeen nuttig \vorden
toeçrenast in de vorm van materiaalherO'ebruik.

200201 9 Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik Voor de niet-houtfractie dient aanbieder schriftelijk
of nuttige toepassing met hoofdgebruik als brandstof te verldaren dat nuttige toepassing in de vorm van
voor de houtfractie materiaalhergebruik niet mogelijk is.

200203 200203 2 Nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet Aanbieder dient schriftelijk te verklaren, dat:
mogelijk is op grond van de aard en samenstellng van de "nuttige toepassing van deze afvalstroom niet
afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing mogelijk is. binnen de in het LA gestelde criteria."
substantieel hoger liggen dan de kosten voor
verwijdering van de afValstof.

2003 Ol. 20°301 20 03 01 1/3 Verv-iijc1eren door verbranden, waarbij aan reststoffen
minder dan 5% van de ingangshoeveellieid op
gewichtsbasis wordt gestort.

200302 20 03 02 200302 4 Het (mechanisch na)sclieiden in een inerte fractie en een
restfractie. waarna de inerte fractie. al dan niet na
reinirrina. nuttia wordt toeQ"enast.

200303 200303 4 Het scheiden in een inerte fractie en een restfractie.
waarna de inerte fractie. al dan niet na reiniging. nuttig
wordt toeaeuast

20°3°4 20 03 04 4 Het scheiden in een inerte fractie en een restfractie,
waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig
wordt toel!eoast

200306 200306 4 Het scheiden in een inerte fractie en een restfractie.
waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig
wordt toeO'eoast

200307 2003°7 200307 1/3 Venv:ijderen dor verbranden. waarbij aan reststoffen
minder dan 5% van de ingangshoeveelheid op
aewichtsbasis wordt O'estort.

200399 20 03 99 200399 "/3/4 Verwjderen door verbranden. waarbij aan reststoffen
minder dan 5% van de ingangshoeveelheid on
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LAP
gewichtsbasis v..'rdt gestort.

('1) Hier genoemde eventuele acceptatie- en verwerkingsvoorwaarden laten onverlet andere in de mileuvergunning vastgelegde voorschriften en zijn hierop aanvullend.
(2) Gescheiden opslag ter plaatse van de ASI II ten behoeve van veiwerking elders is. naast het onder genoemde voonNaarde bewerken, ook toegestaan.
t31 Gescheiden op- en overslag dan wel toevoegen aan de afgescheiden RDF-fractÌe voor bepaalde kunststofvel'pakkingsafvallen (niet zijnde folies uit de zogenaamde "Handel Diensten Overheden-sector~)

toegestaan, naast het onder genoemde vOOlwaarde bewerken.
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