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Lijst van afkortingen
Ammoniaslip
As
AVI

=
=
=

ongereageerde NH3 die doorslipt

BBT

=

BREF

=

Bva

=

Best beschikbare techniek. Voor grote industriële installaties verplicht om toe
te passen.
Referentie document voor best beschikbare technieken in een specifieke
industriële sector. Worden gepubliceerd door het IPPC bureau in Sevilla.
Besluit verbranden afvalstoffen

Cd
CO
CO2
Co
Cr
Cu
CxHy

=
=
=
=
=
=
=

Cadmium
Koolmonoxide
Kooldioxyde (broeikasgas)
Kobalt
Chroom
Koper
Koolwaterstoffen (vaak gemeten als benzeen (C6H6) of als Totaal C (TOC))

GCN-kaarten
Grenswaarde

=
=

Grootschalige Concentratie Kaarten
grenswaarde is een wettelijke norm die in acht moet worden genomen en een
resultaatverplichting heeft.

HF
Hg
HCl

=
=
=

Waterstoffluoride
Kwik
Waterstofchloride (zoutzuur)

IPPC

ISO 10780

=
=

isokinetische meting

=

Integrated Pollution Prevention and Control
Internationale standaard specifiek geschreven voor het meten van
afgassnelheid en volumedebiet in een gaskanaal
stofmeting waarbij de stromingssnelheid en -richting waarmee het
monstergas wordt onttrokken, overeenkomt met de heersende

Arseen
Afvalverbrandingsinstallatie

stromingssnelheid en -richting in het rookgaskanaal
KEMA stacks model

=

kW

=

MER
Mn
MTR waarde

=
=
=

KEMA heeft een rekenprogramma ontwikkeld met het oog op naleving van
de luchtkwaliteitsrichtlijnen en voor de berekening van de gevolgen van
toepasselijke emissiebeheersingsstrategieën. Als gevolg van de strenge
richtlijnen ten aanzien van de concentratie van zwevende deeltjes in de
omgevingslucht wordt het KEMA-STACKS model in Nederland op grote
schaal toegepast en is inmiddels erkend als het Nieuw Nationaal Model
(NMM).
Kilowatt, eenheid van (elektrisch) vermogen
Milieu Effect Rapportage
Mangaan
Maximaal Toelaatbare Risiconiveau is de bovengrens voor een stof, die op
basis van wetenschappelijke gegevens aangeeft bij welke concentratie ofwel
geen als negatief te waarderen effect is ofwel (in het geval van carcinogene
stoffen) een kans van 10-6 op sterfte voorspeld kan worden. Dit is een nietwettelijke norm, waarvoor wel een inspanningsverplichting bestaat.

MVP stof

=

Minimalisatieverplichte stoffen (MVP-stoffen) zijn stoffen die bijzonder
(milieu)gevaarlijk zijn. Voor deze stoffen moet het streven altijd gericht zijn
op het niet vrijkomen (nulemissie) in de lucht (minimalisatieverplichting).

NEN-EN 13284-1

=

NEN-EN 14181

=

NER
NH3
Ni
NOx
N2O
NSCR

=
=
=
=
=
=

Nederlandse standaard specifiek geschreven voor het meten van lage
stofconcentraties in afgassen
Nederlandse standaard specifiek geschreven voor automatische meetsystemen
gebaseerd op de aanwezigheid van een meetinstrument voor de directe meting
van stoffen in afgassen
Nederlandse Emissie Richtlijn
Ammonia(k)
Nikkel
Verzamelnaam voor stikstofoxyden
Distikstofoxyde (lachgas), zeer sterk broeikasgas
(Zie SCR)

Pa
PAK
Pb
PBL
PCB
PM2,5
PM10

=
=
=
=
=
=
=
=

Pascal (eenheid voor druk, 1 Pa = 1 newton per vierkante meter)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Lood
Planbureau voor de Leefomgeving
Polychloorbifenyl
Dioxines en furanen
Fractie van fijn stof dat kleiner is dan 2,5 micrometer (0,0025 mm)
Fractie van fijn stof dat kleiner is dan 10 micrometer (0,01 mm)

QAL

=

Quality Assurance Level, kwaliteitsborgingniveau voor de evaluatie van een
meetsysteem

RIVM
RWZI

=
=

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Rioolwater zuiveringsinstallatie

Sb
SCR

=
=

Se
Sn
SO2
SRM
Streefwaarde

=
=
=
=
=

Antimoon
Selectieve katalytische reductie. beter bekend onder de Engelse naam
Selective catalytic reduction (SCR) is een chemisch proces dat wordt gebruikt
om de rookgassen die ontstaan bij een verbrandingsproces te ontdoen van
NOx. Het is duurder dan selectieve niet-katalytische reductie maar doorgaans
werkzamer aangezien het courant 90 % reductie bewerkt.
Selenium
Tin
Zwaveldioxyde
Standaard referentie methode
De streefwaarde geeft aan wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten
op het milieu. Dit is een niet-wettelijke norm Dit is een niet-wettelijke norm,
waarvoor wel een inspanningsverplichting bestaat

Te
Tl
TOC

=
=
=

Telluur
Thallium
Total Organic Carbon (totaal organisch koolstof)

V
VOC
VR waarde

=
=
=

Vanadium
Volatile organic compounds (vluchtige organische stoffen)
Verwaarloosbaar Risiconiveau is die concentratie van een stof, waarbij
geen nadelige gevolgen voor het milieu worden verwacht

PCDD/F’s

WHO

=

Wereldgezondheids organisatie

Zn

=

Zink

98-percentiel

=

De gemeten waarde van een stof komt (bijvoorbeeld in een jaar) in 98% van
de gevallen onder deze waarde uit.
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1. Algemeen
1.1 Onderzoeksvragen
Op 21 juli 2009 ontvangt MOB de opdracht van de provincie Limburg om een bureauonderzoek uit te voeren
omtrent de uitstoot van de ENCI in Maastricht. De specifieke onderzoeksvragen zijn als volgt:
1. Is er qua uitstoot van stoffen een wezenlijk verschil tussen de AVI- en cementregimes? En zo ja, welke
uitstoot van welke stoffen betreft dit en wat betekent dat in het geval van de ENCI; zou de uitstoot van
ENCI wezenlijk anders zijn?
2. Indien er wezenlijke verschillen zijn tussen beide regimes: wat zijn de opties (filtertechnieken, gebruik
afvalstoffen in de stook) om de uitstoot te verminderen? Wat zijn de globale kosten? Wat zijn de
globale baten (in emissies van stoffen)?
3. Wat is de bijdrage van de uitstoot van de ENCI in het algemene luchtkwaliteitsbeeld van Maastricht?
Zou je het in luchtkwaliteit merken als ENCI zou stoppen met klinkerproductie? Zou je het merken in
luchtkwaliteit als ENCI de opties uit 2. zou toepassen?

1.2 Onderzoeksopzet
Met betrekking tot de bovenstaande vragen is in het kader van de opdrachtverlening overeengekomen dat:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Het niet nodig is om nieuwe verspreidingsberekeningen en of depositie/immissie berekeningen te
maken op basis van modelering. Er zal worden gewerkt met bestaande verspreidingsberekeningen
en depositieberekeningen. Indien er aanleiding toe bestaat zullen deze bestaande berekeningen
door ons worden getoetst
Het startpunt van het onderzoek is de huidige MER en de aanvraag voor de nieuwe Wm
vergunning
Het onderzoek behelst met name de gevolgen van emissies naar de lucht. Derhalve zal er tevens
gekeken worden naar diffuse emissies vanuit de groeve. Echter de gevolgen van afgraven voor de
natuurwaarden worden alleen meegewogen voor zover het deposities van verzurende stoffen
betreft.
De studie zal zich richten op de volgende componenten (emissies naar de lucht): stof, verzurende
componenten (NO2 en SO2), fluoride, kwik, zware metalen, dioxinen, geur.
De berekende kosten voor eventuele investeringen (tweede onderzoeksvraag) zijn indicatief.
ENCI zal volledig en nauwkeurig inzicht verschaffen in alle relevante beschikbare gegevens
omtrent de bovenstaande onderzoeksvragen, zoals bijvoorbeeld de toegepaste proces technologie,
de toegepaste grondstoffen, de emissies, eigen onderzoek emissiereductie, etc.
Het onderzoeksteam van MOB zal geheel onafhankelijk van welke partij dan ook opereren.

De opdracht is in twee stappen uitgevoerd:
Stap 1: Baseline studie: 10 juli – 24 juli (Experts Johan Vollenbroek en Imre Csikós: totaal 10
mensdagen)
A. Bestudering van alle relevante studies/documenten. Deze betreffen ten minste:
MER klinker en cement productie in het kader van de Wm vergunning
Aanvraag voor de Wm en Wvo vergunningen, alsmede de concept Wm en Wvo vergunningen
(indien beschikbaar). Eventueel aanvraag Nbw vergunning (indien beschikbaar).
Openbare gegevens NEA, PBL en RIVM omtrent emissies, luchtkwaliteit en depositie
MJV van ENCI voor 2007, 2008 en 2009 (indien beschikbaar)
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-

Oude (december 2001) maar ook de nieuwe draft (mei 2009) BREF Cement and Lime
Manufacturing Industries.
Relevante wetgeving (Bva, Wm, IPPC, NEC, etc.)
Meetrapporten TAUW bij ENCI (oven 8)
ENCI emissie reductie studie
Andere relevante studies/documenten (eg TNO studie milieu-impact van de verbranding van
afvalstoffen in Vlaanderen en de meeverbranding of co-processing in cementovens in België; CE
markering van cement, TAUW emissie meetrapporten)

B. IPPC (BBT) scan van fabriek met ENCI en MOB experts op 14 juli en deelname bij overleg 14 juli ’s
avonds (bijeenkomst projectgroep bij ENCI).
Stap 2: Consolidatie: 25 juli – 28 augustus (Experts Johan Vollenbroek en Imre Csikós: totaal 10
mensdagen)
A. Concept rapportage 21 augustus 2009. Toelichting met presentatie op 24 augustus. Overleg met
stakeholders (Provincie, ENCI, Omgeving) op 24 augustus.
B. Eind rapportage week 35 (uiterlijk 28 augustus)

1.3 Leeswijzer
Het rapport is als volgt opgesteld:
•

•

•

•

In hoofdstuk 2 wordt een vergelijking gemaakt van de uitstoot van ENCI met de
afvalverbrandinginstallaties in Nederland. Specifiek wordt hier de eerste onderzoeksvraag behandeld:
o Is er qua uitstoot van stoffen een wezenlijk verschil tussen de AVI- en cementregimes?
o Welke uitstoot van welke stoffen betreft dit en wat betekent dat in het geval van de ENCI;
o zou de uitstoot van ENCI wezenlijk anders zijn als hier een afvalverbrandingsinstallatie zou
staan in plaats van ENCI?
In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de luchtkwaliteisbeeld van de omgeving van ENCI. Specifiek wordt
hier ingegaan op het eerste deel van de derde onderzoeksvraag:
o Wat is de bijdrage van de uitstoot van de ENCI in het algemene luchtkwaliteitsbeeld van
Matricht (omgeving ENCI)?
In Hoofdstuk 4 worden de opties om de uitstoot bij ENCI te verminderen gepresenteerd. Specifiek
wordt hier ingegaan op de tweede onderzoeksvraag en de het laatste deel van de derde
onderzoeksvraag:
o Wat zijn de opties (filtertechnieken, gebruik afvalstoffen in de stook) om de uitstoot te
verminderen? Wat zijn de globale kosten? Wat zijn de globale baten (in emissies van stoffen)?
o Zou je het in luchtkwaliteit merken als ENCI zou stoppen met klinkerproductie?
o Zou je het merken in luchtkwaliteit als ENCI de opties zou toepassen?
In Hoofdstuk 5 worden onze conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.
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2. Uitstoot ENCI en vergelijking met AVIs in
Nederland
Onderzoeksvraag:
1.
2.
3.

Is er qua uitstoot van stoffen een wezenlijk verschil tussen de AVI- en cementregimes?
En zo ja, welke uitstoot van welke stoffen betreft dit en wat betekent dat in het geval van de ENCI?
Zou de uitstoot van ENCI wezenlijk anders zijn als hier een afvalverbrandingsinstallatie zou staan in
plaats van ENCI?

2.1 Emissiegegevens
De tabel hieronder vat de rapportages samen van de meetgegevens (emissies). Deze rapportages dienen als
basis voor de emissie en immissie analyse (NOx als NO2).
Tabel 1: Rapportages gebruikt voor dit onderzoek
Rapportage

Herkomst data

Opmerking

Stoffen

Emissieregistratie

Planbureau voor Leefomgeving.
Milieujaarverslagen ENCI en AVIs

Parallelle emissiemetingen

TAUW in opdracht van ENCI

NOx (als NO2), SO2, fijn
stof PM101, CO, CO2,
kwik, metalen, CxHy,
ammonia, dioxines, N2O
(lachgas)
R005: NOx, CxHy, SO2,
NH3, HF, HCl, totaal
stof
R006: N2O, NH3,
debiet, temperatuur

Emissieonderzoek

TAUW in opdracht van ENCI

AVIs hebben uitgebreidere
registratie van stoffen in het
systeem. In 2005 en 2006
rapporteert ENCI SO2, NO2,
PM10, CO2, Hg
18, 19, 20 augustus 2008; 1013 november 2008 (alleen
SO2). Procedure om aan te
tonen dat het automatische
meetsysteem bij ENCI voldoet
aan de nauwkeurigheidseisen
(volgens NEN-EN 14181)
18 maart 2009. Metingen zware
metalen en dioxines
15 augustus 2007: Metingen
zware metalen
8 maart 2007: Metingen zware
metalen

Meetvlakbeoordeling

TAUW in opdracht van ENCI

8 december 2006

Parallelle emissiemetingen
schoorsteen en bestaande locatie
Emissieonderzoek Afdeling
Handhaving en Monitoring
Provincie Limburg
Emissieonderzoek

TAUW in opdracht van ENCI

November 1999

Provincie Limburg

Mei 2004

Pro-monitoring in opdracht van

22 november 2007

1

R002: metalen Cd, Tl,
Hg, Se, Te, Sn
R004: metalen Cd, Tl,
Hg, Se, Te, Sn, Cr, Cu,
Ni, Pb. As, Co, Mn,V,
Sb, Zn, en
Afzonderlijke PCDD/F’s
(dioxines)
R003: metalen: Cd, Tl,
Hg, Cr, Cu, Ni, Pb. As,
Co, Mn,V, Sb
R007: vaste stoffen en
gasvormige stoffen
NOx (als NO2), SO2
Stof (PM10), kwik,
PAKs en PCBs en
koolwaterstoffen
Metalen As, Co, Ni, Sb,

Bij ENCI wordt uit oven 8 totaal stof gemeten. De BREF Cement (blz 58) bevestigd dat 90 % van de totale
stofemissiedeeltjes kleiner zijn dan 10 µm (PM10). De gemeten waarden totaal stof worden gerapporteerd als PM10 wat
dus een kleine overschatting is (10%) van de werkelijke gemeten waarde. Ongeveer 50% van de stofdeeltjes is kleinder
dan 2,5 µm (PM2,5).
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Rapportage

Herkomst data

Opmerking

provincie Limburg

Geurrapport

PRA OdourNet Bv

Emissieonderzoek

Bureau Blauw in opdracht van
ENCI

Emissierapportages

ENCI

Maart 2003. Verband tussen
NOx emissies en geur gelegd
25 april 2000, 29 juni 2000.
Geur metingen,
koolwaterstoffen meting. In
bijlage opgenomen
koolwaterstofmetingen zijn niet
zelfde als in hoofdrapport!
EMVJ 2006, 2007, 2008

Emissie AVIs

Willem Wacqué (†), DCMR

AVI emissies

Stoffen
Pb, Cr, Cu, Mn V. Se, Te
en Sn, som Cd en Tl, Hg
vluchtig , som van
dioxines en furanen,
CxHy en PAKs.
Geur
CxHy (koolwaterstoffen),
geur

NOx, SO2, fijn stof PM10
(zie voetnoot 1), CO2,
kwik

Gekeken is ook naar de kwaliteit van de afzonderlijke meetrapporten.
1. Milieujaarveslag ENCI. De emissiewaarden zoals vermeld in dit rapport zijn gebaseerd op de metingen
van het automatische meetstation en de parallel metingen van TAUW (met name kwik en metalen). De
nauwkeurigheid van deze metingen worden getoetst door TAUW als geaccrediteerd bureau om aan te
tonen dat het automatische meetsysteem bij ENCI voldoet aan de nauwkeurigheidseisen (volgens
NEN-EN 14181). Het is dus van belang om de TAUW rapporten in de zin van volledigheid en
juistheid te evalueren.
2. TAUW rapportages - Parallelle emissiemetingen: TAUW is geaccrediteerd om de nauwkeurigheid van
de metingen door ENCI te toetsen volgens de NEN-EN 14181 norm. Deze norm beschrijft beschrijft
o.a. de procedure om aan te tonen dat aan enkele vooraf vastgestelde onzekerheidseisen gesteld aan
meetwaarden, wordt voldaan. De tabel hieronder vat onze evaluatie samen van de metingen door
TAUW:
Evaluatie meetsysteem (bemonstering en analysesysteem)
aan wettelijk voorgeschreven onzekerheidseis
Kwaliteitsborgingsniveau 1 (Quality Assurance Level QAL 1):
Evaluatie of het meetsysteem kan voldoen aan de
onzekerheideis (NEN-ISO 14956)

Evaluatie MOB
Onzekerheidsbronnen
worden
gerapporteerd
en
geëvalueerd
Bedrijfsspecifieke omstandigheden blijken stabiel tijdens
metingen
Meetvlak voldoet aan de criteria uit NEN-EN 13284-1 en
ISO 10780, maar omdat niet aan de aanbevelingen voor
de positie en plaats van een ideaal meetvlak wordt
voldaan is de onnauwkeurigheid van de debietmetingen en
de isokinetische metingen mogelijk groter dan in de
normvoorschriften wordt aangegeven.
Indien niet aan de criteria en/of aanbevelingen wordt
voldaan, zou er gezocht kunnen worden naar een ander
meetvlak.
Indien uitwijken naar een ander meetvlak niet mogelijk is,
worden de metingen uitgevoerd over een groter aantal
traversepunten dan het voorgeschreven aantal in de
betreffende normen. Op deze wijze wordt getracht de
nauwkeurigheid van de metingen zo min mogelijk nadelig
te beïnvloeden als gevolg van een niet-ideaal meetvlak.
Het Tauw rapport meldt wel dat er traversemetingen
metingen zijn gedaan en dat ze verwacht dat de invloed
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Evaluatie meetsysteem (bemonstering en analysesysteem)
aan wettelijk voorgeschreven onzekerheidseis

Evaluatie MOB
op het resultaat minimaal zal zijn. Of dit ook
daadwerkelijk zo is wordt niet duidelijk uit de
geëvalueerde rapportage.

Kwaliteitsborgingsniveau 2 (Quality Assurance Level QAL 2):
Functionele testen meetinstrumenten voorafgaand aan
kalibratie, aantal metingen, drie dagen; Meetinstantie
geaccrediteerd?; plaats monstername systeem voor SRM;
bemonsteringstijd en frequentie; variabiliteitstoets
Kwaliteitsborgingsniveau 2 (Quality Assurance Level QAL 2):
QAL 3: voortdurende kwaliteitscontrole .
Meetvlakbeoordeling monster innamepunt Stof
Metingen op ca 15 meter vanaf de bocht; drukverschil > 5
Pa; verhouding minimale en maximale gassnelheid < 3

Meetvlakbeoordeling monster innamepunt gasvormige
stoffen
Meetvlak is homogeen verdeeld indien gemiddelde van
gemeten waarden < 10%. Indien > 10% is het meetvlak
homogeen indien
sgrid < sref of F ≤ FN-1, N- 1;0,95
Parallelle emissiemetingen schoorsteen en bestaande
locatie – 1999

Het is onduidelijk of er concentratieverschillen in de
dwarsdoorsnee van rookgaskanaal zijn. Er wordt wel
gemeld dat er traversemetingen uitgevoerd maar aantal
bemonsteringsassen is onduidelijk.
Ok. Het is echter onduidelijk of gebruik van bestaand
ENCI monstername systeem wordt gemaakt ipv zelf een
representatief monster genomen wordt voor SRM.

Is er wekelijkse controle door bedrijfsvoerder op
meetwaarden buiten calibratiebereik?
Hoe vaak wordt QAL 2 herhaald? 1 x per drie jaar.
TAUW meldt in rapport dat de metingen op ca 15 meter
van de dichtstbijzijnde verstoring in het afgaskanaal
(bocht) zijn genomen. Dit wordt echter niet ondersteund
door de bijgeleverde foto van de metingactiviteiten (zie
hieronder). In de rapportage worden verder geen
meetresultaten geleverd van het drukverschil. De gemeten
verhouding minimale en maximale gassnelheid = 2,9, wat
net voldoet.
MOB zet twijfels bij de stelling dat de meetvlak voor
stofmetingen voldoet. (zie foto volgende bladzijde)
TAUW heeft een meetvlakbeoordeling voor gasvormige
stoffen uitgevoerd op 8 december 2006. (R007)
De concentratie van NOx, O2, CO en CxHy in het
meetvlak is homogeen verdeeld. De conclusie is dat
continue metingen naar gasvormige componenten mogen
op ieder willekeurig punt in het meetvlak worden
uitgevoerd.
In november 1999 (Tauw rapport R001) zijn metingen
parallel metingen uitgevoerd aan de meetlocatie en de
schoorsteen. De conclusies is dat de waarden voor NOx
overeenkomen. De waarden voor stof en SO2 komen
echter niet overeen. Wel moet worden opgemerkt dat de
gemeten waarden voor SO2 en stof niet in de schoorsteen
aanzienlijk lager liggen. TAUW concludeert dat de
waarden voor NOx op de bestaande meetlocatie en de
schoorsteen goed te vergelijken zijn. Dit is ook te
verwachten voor gasvormige stoffen. Het probleem is
echter debiet, stof en inherent aan debiet de
vrachtberekeningen van verontreinigingen
De conclusie van MOB is dat de metingen voor stof en
SO2 waarschijnlijk te onnauwkeurig zijn geweest om
conclusies te kunnen trekken tav de vergelijkbaarheid van
gemeten concentraties voor stof en SO2. TAUW verbindt
geen conclusie tav stof en SO2.
Bovenstaande bevestigt onze twijfel tav de meetvlak voor
stof en debietmetingen.
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MOB is het niet eens met de stelling dat zonder meer gesteld mag worden dat de meetvlak voor
stofmetingen en debietmetingen voldoet. Deze conclusie (dat het meetvlak voldoet) wordt door TAUW
prematuur getrokken. De onnauwkeurigheid van de debietmetingen en de isokinetische metingen zijn
mogelijk groter dan in de normvoorschriften wordt aangegeven.
MOB schat wel in dat de concentraties van gasvormige stoffen correct worden gemeten. Dit baseren
wij op basis van onze evaluatie van de parallelle metingen van gasvormige stoffen op het meetvlak en
de rookgaskanaal in 1999 (TAUW rapport R001 in 1999) en het feit dat de concentraties van NOx, O2,
CO en CxHy in het bestaande meetvlak homogeen is verdeeld (TAUW rapport R007 in 2006).
Voor gasvormige stoffen zijn echter de isokinetische metingen en de debietmetingen van belang als
men vrachten wil berekenen. Dit zou dus ook consequenties kunnen hebben voor de berekeningen
van de immissies rondom ENCI zoals uitgevoerd met het STACKS model door Arcadis.
Wij hebben TAUW om een reactie gevraagd op bovenstaande conclusies van MOB. In haar reactie
stelt TAUW dat “Tauw de afgelopen jaren zeer veel metingen (heeft) uitgevoerd in dit (bestaande)
meetvlak. Tijdens deze metingen zijn er geen meetwaarden geconstateerd die afwijkend waren van
de te verwachten meetwaarden. Het is dan ook niet te verwachten dat er een grotere invloed is van
het meetvlak op de meetonzekerheid”.
Deze reactie wijzigt onze conclusie ten
aanzien van de nauwkeurigheid van de
stofmetingen en de vrachtmetingen niet. Wij
kunnen niet voor 100% bevestigen dat de
metingen correct zijn.
Of dit resulteert in een overschatting of
onderschatting van werkelijke stofemissies
(inclusief stofgebonden metalen) en debiet (en
dus ook vrachten van verontreinigende
stoffen) is zonder nader onderzoek niet goed te
zeggen. Het onderzoek in 1999 liet zien dat de
stofemissies in de schoorsteen lager waren dan in het meetvlak. (De werkelijke stofemissies zijn dan
lager dan gemeten). Aan de andere kant geeft de BREF cement aan emissies van dergelijke ovens met
electrofilters tussen de 10 en de 30 mg/m3 liggen. Dit impliceert dus weer dat de huidige gemeten
waarden een onderschatting kunnen zijn.
Of de metingen correct zijn zou moeten worden geverifieerd door parallelle metingen uit te voeren op
meetvlak en schoorsteen gericht op stof en debiet.
Voor de analyse in de vervolghoofdstukken gaan wij nu uit van de emissiewaarden voor stof en debiet
zoals continu gemeten in het meetvlak. Indien er uit het aanbevolen vervolgonderzoek aan de debieten
en concentraties van stof (en stofgebonden metalen) blijkt dat er een substantiële onderschatting is van
gemeten waarden aan stof en debiet, moet onze analyse in de komende hoofdstukken opnieuw nader
bekeken worden.
3. In het emissieonderzoek van Pro-monitoring van november
2007 wordt tevens geconcludeerd dat het meetvlak voldoet
aan de criteria uit NEN-EN 13284-1 en ISO 10780, maar
dat niet wordt voldaan aan de aanbevelingen voor de
positie en plaats van een ideaal meetvlak. Ook in dit
onderzoek zijn de metingen uitgevoerd over een groter
aantal traversepunten dan het voorgeschreven aantal in de
betreffende normen. Op deze wijze wordt getracht de
nauwkeurigheid van de metingen zo min mogelijk nadelig te
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beïnvloeden als gevolg van een niet-ideaal meetvlak.
4. Emissieonderzoek Bureau Blauw: metingen van 25 april 2000, 29 juni 2000. Hier zijn ook
gaschromatografische metingen gedaan van de koolwaterstoffen. Hier blijkt dat met name de
minimalisatieverplichte stoffen (MVP 2) Acrylonitril en benzeen, waarden zijn gemeten die net boven
de emissie eis van 1 mg/m03 liggen. Echter, in de bijlage opgenomen koolwaterstofmetingen zijn niet
dezelfde als in hoofdrapport en voor benzeen ruim boven de grens van 1 mg/m03! (Voor benzeen geldt
de emissie eis van 1 mg/m03 per 1 januari 2015).
5. Emissieonderzoek PRA Odournet van maart 2003. Onderzoek naar geur. In dit onderzoek wordt de
conclusie getrokken, dat er tijdens geurklachten vaak NO2 immissiepieken optreden. De indruk bestaat
dat met name door dit rapport het verband tussen NO2 en geur waarneming wordt gelegd. Op zich
moet opgemerkt worden dat de huidige immissieconcentratie inclusief tot achtergrondconcentraties tot
de 25 ug/m3 liggen. Dit is wel een hoge maar niet voor Nederlands (verstedelijkt) gebied een
uitzonderlijk hoge concentratie. Bijvoorbeeld in de Randstad ligt de waarde tegen de 40 ug/m3 (wat de
jaargemiddelde toetsingswaarde is). Men kan toch ook niet zonder meer stellen dat het in de
verstedelijkte gebieden, ook niet langs de drukke wegen, “naar NO2 ruikt”. Vast staat dat geur een
complex probleem is wat nader onderzocht moet worden. OP basis van huidige gegevens kunnen er
verschillende theorieën worden opgesteld, maar geen sluitende conclusies worden gemaakt ten aanzien
van geur. Ook de vraag of geur wel wordt veroorzaakt door de schoorsteen van oven 8 of dat er andere
oerbronnen mogelijk zijn dient nader te worden bekeken.
6. Emissieonderzoek Afdeling Handhaving en Monitoring Provincie Limburg. Dit onderzoek (november
2007) richtte zich op kwik, stof en koolwaterstoffen. Wat betreft stof en kwik komen de waarden
overeen met de metingen door anderen. De minimalisatieverplichte koolwaterstoffen komen allen
onder de norm van respectievelijk 1 mg/m03 voor MVP 2 stoffen en 0,05 mg/m03 voor de MVP 1
stoffen. Een uitzondering vormt weer benzeen (MVP2), met een gemeten concentratie van 1,2 mg/m03.
Het feit dat ook hier weer MVP stoffen zijn vastgesteld, met indicaties dat deze ook voorkomen in
concentraties boven de norm, is een reden om nauwkeuriger te gaan vaststellen hoe het emissiepatroon
van de minimalisatieverplichte koolwaterstoffen eruit ziet.
7. Gegevens Willem Wacqué (†), emissies afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). De
concentratiegegevens zijn gebaseerd op de milieujaarverslagen voor 2003 van de AVI’s in Nederland.
8. De gerapporteerde jaarvrachten door de Emissieregistratie bij het Planbureau voor de Leefomgeving
(2006).

2.2 Emissies ENCI en Afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s)
De vergelijkende tabel hieronder vat de concentraties samen van de AVIs in Nederland en ENCI.
De concentraties van de emissies zijn gebaseerd op de afzonderlijke milieujaarverslagen van de genoemde
AVI’s (Willem Wacqué (†), DCMR 2003). De jaarvrachten komen van de emissieregistratie (meest recente
gegevens zijn van 2006).
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Tabel 2: Jaargemiddelde concentraties 2003 van Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties (bron DCMR) en ENCI (bron emissiemetingen: ENCI, provincie)
Jaargemiddeld concentraties
2003

AVR
Duiven

HVC
SITA
Dordrecht ReEnergy

ARN
B.V.

NV
Huisvuilc
entrale NH

Afval
EnergieBedrijf

AZN

ZAVIN
CV

Essent
Milieu
GAVI
Wijster

Twence
afvalverw
erking

AVR
AVR
Rijnmond Rotterdam

Gemiddelde

ENCI
Range 2005 - 2008

Stof (totaal)

mg/m3

0,6

1,2

0,3

0,5

2,2

0,5

0,2

1,7

0,6

0,9

1,3

0,9

0,9

8,0 (2008)

NOx

mg/m3

40

62

62

64

81

62

65

64

42

59

72

60

60

SO2
CO
NH3
HCl
HF
Cadmium (Cd)
Thallium (Tl)
Kwik (Hg)
Seleen (Se)
Telluur (Te)
Tin (Sn)
Som Bva
metalen 4
CxHy
Dioxines/
Furanen

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

9,6
14,2
1,1
2,3
0,1
< 0,01

1,9
21,8
2,7
0,9
0,2
< 0,01

15,6
9,1
1,5
3,4
0,1
< 0,01

1,1
14,0
1,2
0,1
0,1
< 0,01

2,1
14,1
2,0
2,4
0,1
0,01

5,8
11,0
0,2
0,1
0,0
< 0,01

1,5
17,3
3,02
1,2
0,1
< 0,01

0,9
3,2
27,03
0,9
0,2
< 0,01

3,3
7,3
0,2
0,3
0,1
< 0,01

3,2
15,0
0,6
0,4
0,1

1,1
35,4
5,52
2,0
0,1
< 0,01

4,0
15,1
3,9
1,5
0,1
< 0,01

4,0
15,1
3,9
1,5
0,1
< 0,01

591 (2007)
622 (2008)
70 – 2541
200 (2008)
44 (2008) 2

0,01
0,04
0,01
0,01
0,10

0,02
< 0,01
< 0,01
< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,01

0,01

0,14

0,03
< 0,01
< 0,01
< 0,01
0,02

< 0,01

0,57
0,01

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
0,02

0,02

0,01
< 0,01
< 0,01
0,05
0,03

0,01
< 0,01
< 0,01
0,05
0,03

0,01
< 0,0008 - < 0,01
< 0,001 - < 0,03
0,01 - 0,04 (2007)
0,0023
<0,0039
<0,0039
0,02 - 0,04

mg/m3
ng/m3

0,3
0,1

0,6
< 0,01

1,0
< 0,01

1,7
< 0,01

< 0,01

0,8
< 0,01

0,8
< 0,01

0,9
< 0,01

0,5
0,1

0,9
< 0,01

0,9
< 0,01

20 – 30
< 0,01 – 0,02

1

< 0,01

0,3
< 0,01

3,8

Metingen in 2008, waarbij ook problemen met de kalibratie van de SO2 metingen waren. Kan te hoog of te laag zijn ingeschat

2

Zowel AZN als AVR Rijnmond hebben een SNCR (zie later) om emissie van stikstofoxiden (als NO2) omlaag te brengen. Deze technologie gaat gepaard met zogenaamde
ammoniaslip (emissies van ammonia ten gevolge van ammonia of ureum inspuiting). De rest van de AVI’s heeft een SCR die beter presteert ten aanzien van stikstofoxiden en
ammonia emissies. ENCI heeft ook SNCR.

3

Bekend is dat er problemen waren met de SCR (te lage temperatuur)

4

Metalen BVA (Besluit Verbranding Afvalstoffen): Antimoon (Sb), Arseen (As), Chroom (Cr), Kobalt (Co), Koper (Cu), Lood (Pb), Mangaan (Mn), Nikkel (Ni), Vanadium (V). De
BVA norm ligt op 0,5 mg/Nm3 als emissiegrenswaarde. Meeste AVI’s halen lager dan 0,05 mg/Nm3.
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Tabel 3: Vergelijking vrachten van een normale grote AVI met twee ovens en met een goed werkende gasreiniging
en ENCI. Debieten zijn vergelijkbaar. (ARN: bron emissieregistratie 2006; ENCI bron emissieregistratie; MER;
omrekening metingen van TAUW en de provincie door MOB)
ARN B.V. ( voetnoot 1)

ENCI (voetnoot 2)
10000 (oven)
22400 (andere puntbr)
800 (kalksteenwinning)
4300 (transport)
1250 (oven)
7 (andere puntbr)
0 (kalksteenwinning)
72 (transport)

Totaal stof

Kg

1516

NOx

Ton

131

SO2

Ton

7

NH3
CO
Cadmium (Cd)
Kwik (Hg)

Ton
Ton
Kg
Kg

2
56
0,7
11

BVA metalen
Koolwaterstoffen
CxHy
dioxines/
furanen

Kg
Ton

30

22 (2008)
89 (2007)
25- 50

5,1

15 – 90 (range 2005 – 2008)

0,005

0,01 – 0,02

g

396 (2006)
367 (2007)
298 (2008)
90
200 (2008)
< 1,8

Voetnoot 1: Gegevens van de emissieregistratie. De ARN presteert goed op het gebied van dioxines en furanen. De AVIs zitten
tussen de 0,005 gram (SITA, ARN, TWENCE) en de 0,05 gram (ESSENT Wijster, AVR R’dam. AVR Duiven. NV
Huisvuilcentrale Noord Holland). (bron emissieregistratie)
Voetnoot 2: De te vergelijken concentraties van ENCI zijn gebaseerd op de meetrappporten zoals in paragraaf 2.1 genoemd. De
vrachten zijn gerapporteerd in de Milieujaarverslagen. Voor cadmium, kwik, de BVA metalen, koolwaterstoffen en dioxines en
furanen heeft MOB het uitgerekend op basis van 8000 draaiuren per jaar. In dat geval geven we ranges aan op basis van de
(discontinue) metingen.

Uit bovenstaande vergelijking (tabel 2 en tabel 3) blijkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen AVIs en
ENCI.
Frequentie van metingen bij ENCI
Bij ENCI worden de volgende parameters continu gemeten: Stikstofoxiden (NOX als NO2); Zwaveldioxide
(SO2); Koolmonoxide (CO); Koolwaterstoffen (CXHY); Zoutzuur (HCl); Fluoride (HF); Totaal aan
stofdeeltjes.
Verder wordt incidenteel gemeten aan metalen van de Bva, kwik en dioxines. Bij deze incidentele metingen
wordt ook aangegeven wat de procesparameters zijn bij ENCI. Uit deze rapportages over de incidentele
metingen blijken geen significante afwijkingen in de normale procesvoering.
Zoals in voorgaande paragraaf aangegeven worden de metingen door TAUW uitgevoerd.
Stof
De stofemissies uit de oven liggen aanzienlijk hoger (factor 5 – 10 hoger) dan bij AVIs. Dit is ook te
verwachten omdat ENCI alleen beschikt over electrofilters. AVI's hebben dat ook met daarna nog gaswassers
of doekfilters. Ten aanzien van de gemeten stofemissies bij ENCI stelt MOB vraagtekens bij de
betrouwbaarheid van de gemeten (vrij lage) stofemissies bij ENCI. Dit heeft te maken met de positie van het
meetvlak, vlak bij de bocht naar het rookkanaal. Zoals gesteld kan dit leiden tot een aanzienlijke
onnauwkeurigheid van de debietmetingen en de isokinetische metingen met betrekking tot stof en metalen.
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Er is bijvoorbeeld bij ENCI in 2007 gedurende een driedaagse parallelle continue meting een gemeten
(gemiddelde) concentratie van 1,7 mg/m3 vastgesteld. Dit is een verassend lage emissie gezien het feit dat de
stofafvang bij ENCI met een viervelds electrofilter wordt gedaan. Gezien de brandstoffen / grondstoffen in de
oven, alsmede de beperkte filterinstallatie (vergeleken met AVIs) had MOB een hogere emissie verwacht.
Uit gegevens van ENCI zelf blijken er ook nog een aantal overige puntbronnen voor stof te zijn waarvan de
debieten opgeteld uitkomen boven de 100,000 m3/uur, wat een relatief hoog debiet is. De grootste zijn:
•
•
•
•
•

De slak droger (electrofilter, 20 mg/m3 bij een debiet van 31000 m3/uur)
CM 10 ZKF molen en leidingen (doekfilter, 7,1 mg/m3 bij een debiet van 8500 m3/uur)
CM 10 ZKF molen (doekfilter, 6 mg/m3 bij een debiet van 23000 m3/uur)
CM 15 ZKF 1 klinkdosplaten 15.1 (doekfilter, 9 mg/m3 bij een debiet van 15500 m3/uur)
ZKF 2 stort cement 1en 2 zuid (doekfilter, 6 mg/m3 bij een debiet van 8500 m3/uur)

Daarnaast zijn er nog een tiental aantal kleinere puntbronnen met een hogere emissie dan 5 mg/m3 en een
debiet van tussen de 2000 – 7000 m3/uur.
Hierbij komt dat bij ENCI de bijdrage aan de stof immissie in de directe omgeving door de overige
puntbronnen en de groeve aanzienlijk groter is dan de immissie bijdrage van de schoorsteen van Oven 8 (zie
ook hoofdstuk 3).
Metalen
De emissies van (zware) metalen, met uitzondering van kwik (zie hierna) liggen bij ENCI vergelijkbaar of lager
dan bij AVIs. De concentraties van de BVA metalen zijn kleiner dan 0,05 mg/m3, wat vergelijkbaar is met een
goede AVI. Als kanttekening bij deze conclusie moet wel gesteld worden dat de meeste metalen stofgebonden
zijn. Zoals in vorige alinea gesteld stelt MOB vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de gemeten stofemissies
bij ENCI. Een aanzienlijk deel van de bijstook bestaat uit zuiveringsslib dat ook metalen bevat. Het is echter
bekend dat als gevolg van het chemisch bindingsproces in de oven een groot aantal sporenelementen in de
klinker gebonden wordt (rond de 99,99%). Uitzondering hierop vormt kwik en thallium dat slecht gebonden
wordt in de klinker vanwege de relatief hoge vluchtigheid.
Kwik
Ten aanzien van gasvormig kwik valt op dat in 2007, vergeleken met de AVIs een aanzienlijke kwik emissie
heeft plaatsgevonden (circa een factor 5 maal hoger vergeleken met de AVIs in Nederland). Dit is ook te
verwachten omdat bij ENCI rioolwaterzuiveringsslib wordt ingezet als brand/grondstof en omdat AVI’s een
actief koolstap hebben ter verwijdering van o.a. gasvormig kwik, terwijl ENCI dat niet heeft. De gemeten
concentraties lagen ook in 2007 vrij hoog en tegen de ondergrens van de BVA grenswaarde voor kwik.
In 2008 was de emissie aanzienlijk lager maar toch nog een factor 1 tot 4 maal hoger vergeleken met de AVIs
in Nederland. Het MJV meldt dat de reden hiervan te vinden is in de hoeveelheid kwik aangevoerd vanuit het
brandstoffen- en grondstoffenpakket.
Een meting in maart 2009 bevestigt dat de kwikemissies op dat moment zeer laag uitvallen (uitgerekend op 4
kg/jaar, indien deze meting representatief zou zijn). ENCI heeft ons geïnformeerd dat zij sinds eind 2006
strengere eisen ten aanzien van de acceptatiecriteria voor kwik in de grondstof aan haar leveranciers oplegt. Dit
is ook gerapporteerd in de MJV voor 2008.
Stikstofoxiden (als NO2)
De concentraties (en vrachten) van de stikstofoxide (als NO2) emissies van ENCI zijn circa 10 maal zoveel als
een AVI. Dat komt doordat ENCI niet over SCR beschikt, alleen over SNCR. Dit laatste wordt in Europa als
BBT gezien. Met SCR zou een veel lagere concentratie haalbaar zijn. De meeste Nederlandse AVIs beschikken
over SCR.
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SCR (Selective Catalytic Reduction) en SNCR (Selective Non-catalytic Reduction)
Bij SNCR wordt ammonia of ureum (direct in de vuurhaard ingespoten. De neutralisatie werkt alleen tussen
800 en 850 graden Celsius. Omdat er een overmaat ammonia nodig is om de NOx te neutraliseren tot
stikstof en water ontstaat er een ammoniaslip, waarbij er een aanzienlijke ammonia emissie kan optreden.
Ook is het met SNCR lastig om ruim onder de 800 mg/Nm3 NOx te komen als daggemiddelde te komen.
De voordelen van SNCR zijn dat de investering laag is en er geen externe energie voor de DeNOx reactie
toegevoerd hoeft te worden. Ook de afwezigheid van een katalysatorstructuur (waar de rookgassen
doorheen moeten) leidt tot de afwezigheid van een drukval en dus lagere energiekosten (stroomverbruik van
de zuig-trek ventilator).
De voordelen van SCR zijn de lage NOx waarden die gehaald kunnen worden en het geringere
ammoniakverbruik en ammoniakemissie. Nadelen zijn de drukval over het katalysatorbed (energieverbruik
zuig-trek ventilator) en het feit dat de katalysator alleen stofarm rookgas verwerkt.
Om die reden staat de katalysator vaak aan het eind van de rookgasreiniging zoals in Alkmaar bij HVC bij
de lijnen 1-3 en bij HVC Dordrecht bij de lijnen 1-4, wat dan herverhitting van rookgas vereist omdat de
katalysereactie werkt bij temperaturen van 250 graden Celsius tot 350 graden Celsius.
Bij HVC Alkmaar kost dit 11 kuub aardgas per ton afval en in Dordrecht zelfs ca. 15 kuub per ton.
Om deze reden is bij de nieuwe lijn 4 in Alkmaar en de nieuwe lijn 5 in Dordrecht gekozen voor een “hoge
temperatuur katalysator” direct achter de ketel (na een e-filter) om de hitte in de rookgassen op dat punt te
benutten.
Uit een vergelijking van deze vorm van SCR met SNCR blijkt dat alleen de drukval over de katalysator
resteert als verschil in energieverbruik. Dit kost maximaal circa 100 kW aan elektrisch vermogen bij een
lijn van 250.000 ton doorzet per jaar.
Daar staat tegenover dat veel minder ammoniak nodig is die ook met heel veel energie input wordt
geproduceerd. Als dit wordt meegeteld dan is het verschil in energiekosten tussen SCR en SNCR
marginaal.
SCR is verder superieur in NOx verwijdering hetgeen de reden is dat alle Nederlandse kolencentrales SCR
gebruiken. Ook het grootste deel van de bestaande Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties gebruikt SCR.
Alle andere nieuwe afvalverbrandingsinstallaties en biomassacentrales in Nederland worden momenteel
met SCR gebouwd.

Naast de oven worden is ook de groeve een aanzienlijke bron van stikstofoxiden, met name door
transportbewegingen. Zoals zal blijken uit de volgende hoofdstuk 3 leveren de graafmachines en de
vrachtwagens een grote bijdrage aan de stof en NO2 immissie in de directe omgeving, die aanzienlijk groter is
dan de immissie bijdrage van de schoorsteen van Oven 8. Bij afvalverbrandingsinstallaties wordt het afval ook
aangevoerd met vrachtwagens maar is de bijdrage aan de immissie in de directe omgeving doorgaans veel lager
dan bij ENCI.
Zwaveloxiden (als SO2)
ENCI heeft vergeleken de AVIs een aanzienlijke SO2 emissie (tot een factor 20 hoger). SO2 komt niet uit de
mergel maar uit de ijzeroxides (pyriet genoemd) als toeslagstof die een hoge concentraties zwavel bevat.
Zoals gesteld beschikt ENCI alleen over electrofilters. AVI's hebben dat ook met daarna nog gaswassers met
SO2 verwijdering.
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Ammonia (NH3)
De ammonia emissies en vrachten bij ENCI liggen rond een factor 100 hoger dan bij de meeste AVIs. Deze
zeer verhoogde NH3 emissie is het gevolg van de SNCR technologie (ammonia slip). Het proces van dosering
van ammonia/ureum met verminderde ammonia slip is zeer moeilijk te regelen en is een algemeen bekend
probleem van de SNCR technologie. ENCI stootte in 2008 naar onze berekening ongeveer 260 ton NH3 door
de schoorsteen. Men kan dus vraagtekens zetten bij de effectiviteit van de SNCR, omdat in feite verzurende
NOx emissies weliswaar gereduceerd worden, maar ingewisseld door veel verzurende ammonia emissies.
Gezien de aankoopprijs van ammoniak (ca 300 €/ton) lijdt dit tot hoge kosten voor ENCI.
Gekoppeld met de ammoniaslip is ook een aanzienlijke lachgas (N2O) emissie te verwachten bij toepassing van
de SNCR technologie, door ons berekend op rond de 50 ton per jaar op basis van de N2O metingen in 2008.
Dit blijkt ook uit de parallelmetingen voor niet BVA-plichtige stoffen in augustus 2008. Het is bekend dat de
AVI Slibverbranding Noord Brabant dit probleem ook heeft. N2O is het sterkste broeikasgas (broeikaswerking
is 310 maal groter dan die van koolstofdioxide).
Koolwaterstoffen
De verhoogde koolwaterstofemissies zijn een indicatie van een onvolledige verbrandingsproces en de vorming
van koolwaterstoffen. De koolwaterstofemissies zijn een factor 20 – 30 hoger dan bij AVIs. AVIs hebben in de
meeste gevallen een systeem van naverbranding om een optimaal verbrandingsproces te verkrijgen en de
koolwaterstoffen emissies te verlagen.
MOB is het eens met de analyse van ENCI dat een fors deel van de emissies van de organische stoffen
inherent zijn aan het gebruik van mergel (het contact tussen de hete rookgassen die de oven verlaten en het
organisch materiaal in de mergel). Men kan echter niet zonder meer stellen dat de organische stoffen in de
brandstof (inclusief de afvalproducten) voor 100% goed worden meeverbrand. Er moet dan niet alleen een
voldoende hoge temperatuur zijn bij de brander, maar ook voldoende zuurstof. MOB heeft geen sluitende
informatie over de zuurstofcondities bij de brander. Voor een goede klinkerkwaliteit is wel te verwachten
dat die hoog wordt gehouden.
Op dit moment is alleen zeker dat de hoge concentraties van CO op het automatische meetpunt bevestigen
dat er richting het einde van de oven onvoldoende verbranding plaatsvindt.
Er is naar ons bekend is op twee gelegenheden een beperkt onderzoek gedaan naar het pakket
koolwaterstoffen in de rookgassen. (in 2000 Bureau Blauw en mei 2004 Provincie Limburg emissieonderzoek).
Beide onderzoeken gaven aan dat er ten aanzien van de zogenaamde MVP stoffen benzeen een potentieel
probleem ligt ten aanzien van de emissies. Voor benzeen geldt een emissie eis van 1 mg/m03 per 1 januari 2015.
Het onderzoek van Bureau Blauw gaf ook als indicatie dat de emissies van acrylonitril en benzeen boven de
toegestane emissie eis van 1 mg/m03 kan liggen.
Bovenstaande aspecten zouden een aansporing moeten zijn om op korte termijn nauwkeuriger het pakket
koolwaterstoffen te onderzoeken op MVP stoffen (inclusief de concentraties).
Dioxines en furanen
De emissies van dioxines en furanen van ENCI zijn vergelijkbaar met die van de AVI’s in Nederland. De
concentraties van de dioxines liggen rond de 0,01 ng/m3, wat vergelijkbaar is met de meeste AVI’s. Qua
dioxine vrachten blijkt ENCI te presteren op het niveau van een gemiddelde AVI. (Zie tabel 2 en tabel 3).
AVIs hebben in de meeste gevallen een systeem van naverbranding om een optimaal verbrandingsproces te
verkrijgen en de dioxine emissies te verlagen. Zowel bij ENCI als alle andere cement industrie in de EU
(pagina 72 BREF) wordt de vorming van dioxines effectief tegengegaan door de hoge temperaturen van de
oven. Er is er een mogelijkheid dat aan het eind van de oven door lagere temperaturen secundair dioxines
gevormd worden. Het (beperkte) aantal metingen op dioxines bevestigen dat de dioxine emissie van ENCI laag
zijn. Op basis van de resultaten van het beperkte aantal metingen, gecombineerd met het dioxine emissie
patroon van andere cement industrie in de EU, kan men een verwachting uitspreken omtrent de lage dioxine
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emissies. Echter, 100% zekerheid kan men hierover niet geven. Het verdient dan ook aanbeveling om de
verwachte lage emissies (en immissies) te verifiëren met een biomontoringprogramma (zie later).
Geur
Uit onderzoek van Witteveen & Bos uit 2002 blijkt dat bij het buiten gebruik zijn van de oven, nauwelijks geur
wordt waargenomen. Er zijn echter relatief veel geurklachten uit de omgeving bij het in gebruik zijn van de
oven. Het is vrij zeker dat de geurconcentraties hier hoger liggen dan bij een AVI met een goed werkende
rookgasreiniging. Uitgaande van een 98 percentielwaarde van tussen de 1 en 2 bij ENCI, is de geuremissie
ongeveer naar verwachting 4 maal hoger dan bij een AVI met een goed werkende rookgasreiniging

2.3 Emissie ENCI versus overige cementindustrie (ovens) in EU
Tabel 4: Vergelijking ENCI met 253 andere cementovens in de EU (bron BREF Cement)
Stof/parameter (mg/Nm3)
Stof pm 10 (90 % van tot stof is < pm 10)
Stof pm 2,5 (50 % van tot stof is < pm 2,5)
NOx met SCNR

ENCI 2008
8
4
622

NOx zonder SCNR

-

SO2

70 – 250 (range)

TOC

20

PCDD/PCDFs (ng/I-TEQ/Nm3)
Dioxines en furanen

< 0,01 – 0,02

EU (27 landen – 253 ovens)
0,27 - 30
0,2 – 15 (herleid)
Rapportages 50 cement fabrieken
< 500
:
16%
500- 1000
:
72%
1000 – 1500
:
10%
> 1500
:
2%
Rapportages 39 cement fabrieken
< 500
:
5%
500- 800
:
36%
800 – 1000
:
33%
> 1500
:
26%
Rapportages 253 cement fabrieken
< 200
:
70%
200- 400
:
16%
400 – 600
:
8%
600 – 800
:
1%
> 800
:
4%
Rapportages 120 cement fabrieken
< 10
:
28%
10- 30
:
42%
30 – 60
:
28%
> 60
:
2%
> 800
:
4%
Rapportages 243 cement fabrieken
< 0,005
:
49%
0,005 – 0,001
:
16%
0,01 – 0,05
:
27%
0,05 – 0,1
:
6%
> 0,1
:
2%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ENCI wat betreft emissies “gemiddeld” presteert in vergelijking met de
overige cementindustrie (ovens) in de EU.
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2.4 Deelconclusies
Onderzoeksvraag:
1.
2.
3.

Is er qua uitstoot van stoffen een wezenlijk verschil tussen de AVI- en cementregimes?
En zo ja, welke uitstoot van welke stoffen betreft dit en wat betekent dat in het geval van de ENCI?
Zou de uitstoot van ENCI wezenlijk anders zijn als hier een afvalverbrandingsinstallatie zou staan in
plaats van ENCI?

Uit dit hoofdstuk van het voorliggende rapport blijkt dat er wezenlijke verschillen zijn in emissies van
afvalverbrandingsinstallaties en ENCI. In de onderstaande tabel zijn de emissies vergeleken tussen de
schoorsteen van Oven 8 en een schoorsteen van een normale goed functionerende rookgasreiniging van een
afvalverbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval.
Tabel 5: Parameters die verhoogd zijn in de schoorsteen van Oven 8 ten opzichte van een schoorsteen van een goed
functionerende afvalverbrandingsinstallatie
Parameter

Stof
Koolmonoxide (CO)
Stikstofoxiden (NOx)
Zwaveloxiden (SO2)
Ammoniak (NH3)
Kwik
Koolwaterstoffen (KWS)
Geur

Factor hogere emissies van ENCI vergeleken
met een gemiddelde goed functionerende
afvalverbrandingsinstallatie
10

Opmerking

Onzeker of stofmetingen correct zijn
ivm positie van meetpunt

15
10
20-60
10
2-5
20
4??

Hierbij komt dat bij ENCI de graafmachines en de vrachtwagens een grote bijdrage leveren aan de stof en NO2
immissie in de directe omgeving, die aanzienlijk groter is dan de immissie bijdrage van de schoorsteen van
Oven 8. Bij afvalverbrandingsinstallaties wordt het afval ook aangevoerd met vrachtwagens maar is de bijdrage
aan de immissie in de directe omgeving doorgaans veel lager dan bij ENCI.
Ook zijn er bij ENCI een fors aantal emissiepunten van stof die niet voorkomen bij
afvalverbrandingsinstallaties. Het gaat hier om een relatief groot debiet van circa 100.000 m3/uur. Deze
emissiepunten voldoen momenteel niet aan best beschikbare technieken.
Onze conclusie is dat de belasting van de omgeving van de ENCI van bovenstaande stoffen (in tabel 5) fors
lager zou zijn ingeval er een goed functionerende afvalverbrandingsinstallatie zou staan in plaats van de
huidige activiteiten van ENCI.
Voor wat betreft de uitstoot van metalen (met uitzondering van gasvormig kwik) en dioxines stellen wij vast
dat ENCI qua concentraties en vracht vergelijkbaar presteert als een grote AVI met een goed functionerende
rookgasreiniging. De emissies van de metalen (som metalen uit de BVA en cadmium/thallium) en
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dioxines/furanen voldoen zowel bij de AVI’s als ENCI ruim aan de strenge normen van het Besluit Verbranden
Afvalstoffen).
Tabel 6: Concentraties emissies tv grenswaarden Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA)
Parameters
Cadmium en Thallium
Metalen BVA mg/m3
Dioxines en furanen ng/m3

ENCI
< 0,001 - < 0,03
0,02 – 0,04
< 0,01 – 0,02

AVI’s
0,01
0,01 – 0,03
< 0,01

BVA emissiegrenswaarde
0,05
0,5
0,1

Gezien de zeer lage concentraties en vracht van de BVA metalen, cadmium en thallium en dioxines en furanen
is de vracht is het niet nodig om deze metalen (anders dan gasvormig kwik) en dioxines nader te bekijken.
In dit hoofdstuk 2 is er een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de nauwkeurigheid van de metingen van de
vaste stoffen en de debieten. Dit heeft te maken met de positie van het meetvlak, die vragen oproept over de
betrouwbaarheid van de nauwkeurigheid van de debietmetingen en de isokinetische metingen.
Of dit resulteert in een overschatting of onderschatting van werkelijke stofemissies (inclusief stofgebonden
metalen) en debiet (en dus ook vrachten van verontreinigende stoffen) is zonder nader onderzoek niet goed te
zeggen.
Of de metingen correct zijn zou moeten worden geverifieerd door parallelle metingen uit te voeren op meetvlak
en schoorsteen gericht op stof en debiet.
Voor de analyse in de vervolghoofdstukken gaan wij nu uit van de emissiewaarden voor stof en debiet zoals
continu gemeten in het meetvlak. Wij gaan ook uit van de berekende vrachten van stof en gasvormige stoffen
op basis van het gemeten debiet. Indien er uit het aanbevolen vervolgonderzoek aan de debieten en
concentraties van stof (en stofgebonden metalen) blijkt dat er een substantiële onderschatting is van gemeten
waarden aan stof en debiet, moet onze analyse in de komende hoofdstukken opnieuw nader bekeken worden.
Vooralsnog verwachten wij niet dat een nieuw onderzoek naar dit probleem onze conclusies wezenlijk anders
zal maken voor wat betreft NOx and stof. Dit heeft met name te maken met de relatief hoge bijdrage van de
overige punt en diffuse bronnen aan de omgevingskwaliteit van met name stof, en NOx, rondom ENCI.
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3. ENCI en luchtkwaliteit Maastricht (Omgeving
ENCI)
Onderzoeksvraag:
4.

Wat is de bijdrage van de uitstoot van de ENCI in het algemene luchtkwaliteitsbeeld van Maastricht
(Omgeving ENCI)?

3.1 Gegevens
De tabel hieronder vat de rapportages samen van de meetgegevens (emissies). Deze rapportages dienen als
basis voor de emissie en immissie analyse.
Tabel 7: Rapportages gebruikt voor dit onderzoek

Rapportage

Herkomst data

Opmerking

Stoffen

Luchtkwaliteitonderzoek klinker
en cementproductie
Gezondheidskundige beoordeling
ENCI BV
Evaluatie luchtbeleid

Arcadis, MER ENCI Wm
vergunning
Mei 2009. GGD Zuid Limburg

8 mei 2009. Ihkv MER

NO2, fijn stof PM10,
CO, kwik, Cd

GS Limburg

2004

Luchtkwaliteit in Limburg 2004

Provincie Limburg, Afd
Handhaving en monitoring

2004

Chemische samenstelling en
toxicologische risico’s van
verkeersgerelateerd fijn stof in de
gemeente Maastricht
Gegevens RIVM landelijk
meetnet

Universiteit Maastricht, Mei 2003

NOx, SO2, NH3, PM10,
enkele zware metalen,
kwik en fluoride
NOx, SO2, NH3, PM10,
enkele zware metalen,
kwik en fluoride
PM10 en PM2,5

Gegevens Provinciaal meetnet

Provincie

RIVM

De laatste geconsolideerde
gegevens van de meetstations
bij Wijnandsrade zijn van 2004
Zie website Provincie Limburg

Rapport luchtkwaliteit Maastricht
2005
Rapport luchtkwaliteit Maastricht
– Keuze document 2005

DTV Consultants

Luchtkwaliteitsplan 2005 – 2010
Gemeente Maastricht
(discussiestuk)

Gemeente Maastricht

Zeer warrig rapport. Niet verder
gebruikt.

NO2, SO2, PM10

NO2, SO2, PM10
NOx, SO2, NH3, PM10,
enkele zware metalen,
kwik en fluoride
NOx, SO2, NH3, PM10,
enkele zware metalen,
kwik en fluoride
NOx, SO2, NH3, PM10,
enkele zware metalen,
kwik en fluoride

3.2 Beoordeling huidige concentraties
De exacte luchtkwaliteit rondom ENCI kan op dit moment alleen beoordeeld worden op basis van
berekeningen, omdat er geen meetstations liggen in de nabije omgeving (“onder de rook”) van ENCI. Het
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dichtstbijzijnde meetstation betreft het provinciale meetpunt langs de A2 (Nassaulaan) en het RIVM landelijk
meetpunt te Wijnandsrade.
Uit een recente studie van het PBL over de ruimtelijke variabiliteit van stadsachtergrondconcentraties van
PM10 en PM 2.5, blijkt dat de achtergrondconcentratie van fijn stof in een stad vrijwel overal gelijk is.
Achtergrondconcentraties worden vastgesteld op plekken waar de bijdrage van bronnen in de directe omgeving,
zoals locaal verkeer, klein is. De onderlinge verschillen zijn kleiner dan 10% en zijn ongeveer even groot als de
meetnauwkeurigheid. De metingen sluiten aan op de berekeningen voor de rapportages over de luchtkwaliteit
in Nederland die jaarlijks worden uitgevoerd met de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN).
In 2010 bedraagt in het studiegebied de jaargemiddelde achtergrondconcentratie PM10 circa 24,6 tot 25,8
µg/m3 exclusief aftrek voor zeezoutcorrectie van 3 µg/m3. De jaargemiddelde concentratie NO2 bedraagt
circa 16,2 tot 23,6 µg/m3, jaargemiddelde concentratie SO2 circa 3,5 tot 3,8 µg/m3 in 2010 en de
achtergrondconcentratie CO circa 815 tot 830 µg/m3 als 98-percentiel in 2007. (Bron MER en GCN
kaarten).
De achtergrondconcentratie van overige componenten is beschreven op basis van beschikbare meetgegevens
van de provincie Limburg en van het RIVM/PBL. In de Tabel hieronder is een overzicht gegeven van de
achtergrondconcentratie van overige componenten.
Tabel 8: Jaargemiddelde achtergrondconcentratie (ug/m3)
Parameter

Benzeen (als C6H6)
Fijn stof als PM10
Fijn stof als PM 2,5
NO2
SO2

N depositie (mol/ha/jr)
Kwik
HF

Achtergrondconcentratie
(ug/m3) jaargemiddeld
studiegebied
MOB
MER
Arcadis
1 – 1,1
0,7 – 1,0
24 – 25,6
24,6 – 25,8
15 – 19
16,2 – 24,9
16,2 – 23,6
3,2 – 3,4
3,5 – 3,8
36 (99,2p)
56 (99,7p)
1780
0,002 0,0015
0,003
0,055
< 0,05

Jaar

Bron

2008
2010
2007
2010
2010

GCN kaarten
GCN kaarten
(1)
GCN kaarten
GCN kaarten

2007
2004

GCN kaarten
(2)

2004

(2)

tergrondconcentratie[
(1)
Rapport Grootschalige PM2,5-concentratiekaarten van Nederland - Een voorlopige analyse, MNP,
2007
(2)
Luchtkwaliteit in Limburg 2004, Provincie Limburg
Uit bovenstaand tabel blijkt dat MOB en Arcadis het globaal met elkaar eens zijn tav de gerapporteerde
achtergrondconcentraties. Wij stellen wel vast dat ARCADIS over het algemeen iets optimistischer rapporteert
dan MOB. MOB is het niet eens met de stelling van Arcadis dat voor fluor de jaargemiddelde MTR waarde
(0,05 ug/m3) niet wordt overschreden in het studiegebied. Echter relevant is dit niet, omdat ENCI geen
significante bron van fluoriden is. (Er zijn dus andere bronnen verantwoordelijk hiervoor, zie later).
MOB heeft concentraties in de omgeving van ENCI uitgerekend op basis van het KEMA Stacks model, zoals
gehanteerd in de MER. De berekende concentraties zijn van toepassing op de plaats waar de hoogste immissie
concentraties te verwachten zijn uit de schoorsteen van oven 8 en de overige bronnen (groeve en overige
puntbronnen).
Onderstaande figuren geven de depositiecontouren aan zoals berekend met het KEMA stacks model in het
kader van de MER. Hieruit blijkt dat de hoogste bijdrage van ENCI van gasvormige immissies op circa 40
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meter ten noorden van het bedrijfsterrein en op de grens met de groeve op het zuidoosten ligt. Voor stof (en
stofgebonden metalen) ligt de hoogste bijdrage op ongeveer dezelfde plekken. Voor emissies uit de oven 8
liggen de bijdragen zoals aangegeven in figuur 2 en figuur 4 (bron MER).

Figuur 1: Immissiecontour (NO2) ten gevolge van
emissies uit de oven (klinkerproductie) +
cementproductie + transportbewegingen ten gevolge
van de kalksteenwinning. De hoogste bijdrage wordt
berekend op circa 40 meter ten noorden van het
bedrijfsterrein en op de grens met de groeve op het
zuidoosten. Hier vinden ook de hoogste concentraties
plaats (= achtergrondconcentratie + bijdrage ENCI)

Figuur 2: Immissiecontour (NO2) ten gevolge van
emissies uit de oven (klinkerproductie) +
cementproductie. De immissies ten gevolge van de
kalksteenwinning zijn hier niet aangegeven. De
hoogste bijdrage treedt op ten zuidwesten op circa 50
meter van de grens van de ENCI. De hoogste
concentraties (= achtergrondconcentratie + bijdrage
ENCI) liggen op een andere plek: op circa 4,5 km ten
noordoosten
als
gevolg
van
de
hoge
achtergrondconcentratie zonder bijdrage van ENCI) op
die plek.

Figuur 3: Immissiecontour (PM10) ten gevolge van
emissies uit de oven (klinkerproductie) +
cementproductie + transportbewegingen ten gevolge
van de kalksteenwinning. De hoogste bijdrage wordt
berekend op circa 40 meter ten noorden van het
bedrijfsterrein en op de grens met de groeve op het
zuidoosten. Hier vinden ook de hoogste concentraties
plaats (= achtergrondconcentratie + bijdrage ENCI)

Figuur 4: Immissiecontour (PM10) ten gevolge van
emissies uit de oven (klinkerproductie) +
cementproductie. De immissies ten gevolge van de
kalksteenwinning zijn hier niet aangegeven. De
hoogste bijdrage treedt op ten noordoosten op circa
150 meter vanaf de grens van de ENCI
(Maasboulevard). De grootse bijdrage wordt geleverd
door de schoorstenen van de cementproductie (dus niet
oven
8).
De
hoogste
concentraties
(=
achtergrondconcentratie + bijdrage ENCI) liggen op
een andere plek: op circa 2,5 km ten noordoosten als
gevolg van de hoge achtergrondconcentratie (zonder
bijdrage van ENCI) op die plek.
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Hierna gaan wij specifieker in op de luchtkwaliteitsaspecten:
Koolwaterstoffen (Benzeen)

Benzeen
(als
C6H6)
PAKs

Jaargemiddeld

Achtergrond
+ ENCI

Bijdrage ENCI

Evaluatie

1,1 µg/m3

0,03 µg/m3 (Arcadis)
0,05 µg/m3 (MOB)

?

?

De bijdrage is ongeveer 4,5%. De
achtergrondconcentratie (+ bijdrage
ENCI) ligt onder de norm van 5 µg/m3.
Onbekend.

De bijdrage van ENCI aan de concentratie van benzeen is door MOB berekend op ongeveer 4,5 %. Basis voor
deze berekening zijn de stacks modellen, zoals gehanteerd in de MER. De input data van ARCADIS is iets
optimistischer dan MOB. MOB gaat uit van de berekende vrachten zoals vermeld in tabel 3 van het vorige
hoofdstuk. De berekening is gebaseerd op het bestaande lineaire verband tussen vrachten uit de bronnen en de
door het STACKS model berekende immissieconcentraties.
In Hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat wij de emissies van koolwaterstoffen als hoog inschatten. Tevens gaven
wij aan dat er wellicht problemen kunnen zijn met de overschrijding van emissiewaarden voor van MVP
stoffen. Minimalisatieverplichte stoffen (MVP-stoffen) zijn stoffen die bijzonder (milieu)gevaarlijk zijn. Voor
deze stoffen moet het streven altijd gericht zijn op het niet vrijkomen (nulemissie) in de lucht
(minimalisatieverplichting). De toepassing van de minimalisatieverplichting is opgenomen in de Nederlandse
emissierichtlijnen lucht (NER), in hoofdstuk 3.2.
De Europese Unie heeft een grenswaarde vastgesteld voor de concentratie van benzeen in lucht ter
bescherming van de bevolking tegen effecten van langdurige blootstelling. De grenswaarde is 5 µg/m3 voor de
jaargemiddelde concentratie met een overschrijdingsmarge van 100% tot 1 januari 2006. Hierna neemt de
overschrijdingsmarge jaarlijks af met 1 µg/m3 tot 0%, zodat vanaf 1 januari 2010 aan de grenswaarde van
5 µg/m3 moet worden voldaan. In 2008 is de herziene Europese richtlijn voor luchtkwaliteit van kracht worden.
De grenswaarde voor benzeen is onveranderd ten opzichte van die in de voormalige 2e dochterrichtlijn. Wel
wordt de lidstaten extra tijd gegund om de grenswaarde te halen. [Onder de Nederlandse wetgeving is
overigens tot 2010 een grenswaarde van 10 µg/m³ als jaargemiddelde van kracht].
Benzeen heeft een toxische werking op het bloed en bloedvormende weefsels. Daarnaast is benzeen
carcinogeen, blootstelling kan leiden tot leukemie.
In vergelijking met andere risicofactoren wordt aan aromaten bij de huidige concentraties een beperkt risico
toegeschreven. Blootstelling aan sommige aromaten, waarvan benzeen wel de bekendste is, kan een nadelig
effect op de gezondheid hebben. Door benzeen veroorzaakte sterfte in Nederland wordt door De Hollander en
Brunekreef op drie per jaar geschat. De schatting voor het verlies aan gezondheid gewogen levensjaren
(disability adjusted life year, DALY) komt voor benzeen op 140 DALYs/jaar.
De huidige concentraties rondom het ENCI terrein liggen ruim onder de grenswaarde van 5 µg/m3 (als
jaargemiddelde) voor benzeen. Zoals reeds aangegeven, zijn er echter indicaties dat de emissieconcentraties
voor de minimalisatieverplichte stoffen worden overschreden. Dit aspect rechtvaardigt de conclusie dat op
korte termijn het pakket koolwaterstoffen wordt onderzocht op MVP stoffen, inclusief de concentraties. Indien
er duidelijk overschrijdingen zijn, dan is dit een reden om de emissies van de MVP stoffen te reduceren en
scherpere eisen te stellen aan de koolwaterstoffen concentraties in de nieuwe vergunning (in vergelijking tot de
gedoogvergunning).
Overigens moet wel vermeldt worden dat het toegepaste KEMA stacks model voor het berekenen van de
dispersie van koolwaterstoffen uitgaat van een te optimistische schatting van de koolwaterstofemissies. Arcadis
gaat uit van een emissie van rond de 32 ton op jaarbasis, terwijl MOB’s berekening voor 2008 een emissie van
rond de 50 ton berekent. Dit betekent dat de uitgerekende bijdrage van ENCI aan de koolwaterstof
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concentraties in het gebied 1,5 keer hoger zouden moeten zijn. Ook dan wordt de jaargemiddelde grenswaarde
voor benzeen nog steeds niet overschreden.
Stof
Achtergrond +
ENCI

Bijdrage ENCI

Evaluatie
Bijdrage maximaal 1 %. Er vindt reeds
zonder ENCI een overschrijding van
de door de WHO vastgestelde
jaargemiddelde grenswaarde van 20
µg/m3. De Europese
luchtkwaliteitsnorm van 40 µg/m3
jaargemiddeld wordt niet
overschreden. Ook de daggemiddelde
concentratie wordt minder dan 35
dagen overschreden
Bijdrage ENCI ongeveer 5%. Rest als
boven

PM 10 oven 8
+
klinker/cement
productie

Jaargemiddeld

24,4 µg/m3

0,1 µg/m3 (Arcadis)
0,2 µg/m3 (MOB)

PM 10
Gehele
inrichting
PM 2,5 oven 8
+
klinker/cement
productie

Jaargemiddeld

24,4 µg/m3

1,2 µg/m3 (Arcadis)

Jaargemiddeld

19 µg/m3

0,45 µg/m3 (Arcadis)
0,6 µg/m3 (MOB)

PM 2,5
Gehele
inrichting

Jaargemiddeld

19 µg/m3

0,6 µg/m3 (Arcadis)

Bijdrage ENCI ongeveer 2%. De door
de WHO vastgestelde jaargemiddelde
grenswaarde van 10 µg/m3 wordt reeds
zonder ENCI fors overschreden. De
Europese luchtkwaliteitsnorm van 20
µg/m3 jaargemiddeld wordt (net) niet
overschreden.
Bijdrage ENCI ongeveer 3%. Rest als
boven

De bijdrage van ENCI aan de concentratie van fijn stof (pm10 en pm 2,5) wordt door MOB berekend op 1 – 2
% (van de achtergrondconcentratie) voor de klinker en cement productie, en op 3 – 5 % voor de gehele
inrichting. MOB heeft de bijdrage van ENCI ten opzichte van de Arcadis studie ongeveer 1,5 keer naar boven
bijgesteld. Dit komt omdat op basis van de emissiegegevens een 1,5 maal hogere emissie ingevoerd moet
worden in het stacks model. Bovendien bestaat er nog onzekerheid ten aanzien van emissies van stof uit het
scheepvaartverkeer van en naar de haven van ENCI. Dit aspect is niet meegewogen in de Arcadis studie.
De Europese Unie heeft een grenswaarde vastgesteld voor de concentratie van fijn stof (PM 10 en PM 2,5) in
lucht ter bescherming van de bevolking tegen effecten van langdurige blootstelling.
De nieuwe EU richtlijn luchtkwaliteit van 2008 bevat grens- en streefwaarden voor PM10.
De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10-concentratie is 40 µg/m3. De daggemiddelde concentratie van 50
ug/m3 mag niet meer dan 35 dagen worden overschreden.
Nieuwe inzichten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geven aan dat PM2,5 schadelijker is voor de
mens dan PM10. De oorzaak hiervan is onder andere dat PM2,5 dieper in de longen doordringt. De nieuwe EU
richtlijn luchtkwaliteit van 2008 bevat daarom ook grens- en streefwaarden voor PM2,5.
De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie is 25 µg/m3. Hieraan moet vanaf 2015 worden
voldaan; de grenswaarde is overal van toepassing. Er is een Indicatieve waarde voor de jaargemiddelde PM2,5concentratie van 20 µg/m3 vanaf 2020. In 2013 wordt deze waarde geëvalueerd met als doel na te gaan of hij
kan worden omgezet in een grenswaarde die vanaf 2010 overal van toepassing is.
De WHO aanbevelingen zijn twee maal strenger (twee maal lager) dan de bovenstaande grenswaarden voor
PM 10 en PM 2,5. Voor PM 10 wordt 20 µg/m3 voorgesteld en voor PM 2,5 wordt 10 µg/m3 voorgesteld. De
WHO stelt dat dit de laagste waarden zijn waarbij sterfte ten gevolge van hart en vaatziekten en longkanker
meer dan 95% toeneemt.
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Zoals bekend heeft Nederland op dit moment grote moeite om overal te voldoen aan de Europese grenswaarden
voor fijn stof (PM10). Op dit moment wordt overal in Nederland, dus ook bij ENCI de bovenstaande WHO
aanbeveling niet gehaald.
Gezondheidskundige studies, die de effecten van kortdurende blootstelling aan fijn stof belichten, wijzen uit
dat in Nederland jaarlijks enige duizenden mensen vroegtijdig overlijden. De duur van deze levensverkorting is
vermoedelijk kort: enkele dagen tot maanden. Fijn stof heeft effect op onder andere hart- en longfuncties. Zo
wordt 1 à 2 procent van de spoedopnamen voor long- of hart- en vaataandoeningen in Nederland toegeschreven
aan fijn stof. Dergelijke resultaten zijn niet alleen in Nederland, maar overal op de wereld gevonden en ze zijn
vrij robuust.
Welke chemische bestanddelen van fijn stof de oorzaak zijn van de gezondheidseffecten, is echter grotendeels
nog onbegrepen, hoewel er enige richting in is aan te geven. Huidig onderzoek wijst in de richting dat vooral de
kleine (zwarte) roetdeeltjes bij gezondheidsschade van belang zijn. Het gaat hier om deeltjes die vrij komen bij
verbrandingsprocessen zoals bij alle verkeersvormen, energieopwekking, raffinaderijen, bij houtkachels en
industriële activiteiten. Andere bestanddelen van fijn stof zoals zeezout en mogelijk ook de sulfaat- en
nitraatfractie in fijn stof zijn misschien weer minder schadelijk. Ondanks de mogelijke verschillen in
schadelijkheid tussen bestanddelen van fijn stof gaat de Wereldgezondheidsorganisatie er vooralsnog van uit
dat in het heterogene fijnstofmengsel van zowel PM10 als PM2.5 elke component gezondheidskundig even
belangrijk is. Dit is dan ook tot nu toe steeds als uitgangspunt bij de risicoschattig genomen. Hierbij speelt een
rol, dat onbekend is wat de effecten zullen zijn op de gezondheid bij vermindering van de individuele
bestanddelen.
De huidige concentraties rondom het ENCI terrein liggen ruim onder de (Europese) grenswaarde van 40 µg/m3
(als jaargemiddelde) voor PM10. Ook is het met de huidige gemeten emissies onwaarschijnlijk dat de
overschrijdingen van daggemiddelde concentraties zich vaker voordoen dan 35 keer per jaar. Arcadis gaat in
haar berekeningen uit van drie overschrijdingen van de daggemiddelde norm voor de gehele inrichting. De
bijdrage van ENCI aan de fijn stof concentraties ten gevolge van oven 8 is veel geringer (10 maal lager) dan de
groeve. Het leeuwendeel van de emissies uit de groeve is afkomstig van de transport bewegingen
(vrachtauto’s). Zoals boven aangegeven is het moeilijk vast te stellen, maar wel te verwachten, dat de mate van
schadelijkheid van fijn stof uit de oven en uit de groeve door de transportbewegingen te vergelijken is (even
schadelijk).
Voor wat betreft PM2,5 maken wij een conservatieve schatting van een concentratie van 19 µg/m3
jaargemiddeld. Dit baseren wij op de PM2,5 metingen in Nederland, waarbij in stedelijke gebieden de waarde
tussen de 15 en 19 is gemeten, terwijl direct langs wegen de waarde tussen 18 en 35 is gemeten. Dit is nog net
onder de Europese norm voor PM 2,5.
De door de WHO aanbevolen grenswaarden in de buitenlucht voor PM 10 en PM 2,5 worden ter plekke (net als
bijna overal in Nederland) overschreden.
Wij wijzen er wel op dat MOB een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de juistheid van de gemeten stof
emissies uit oven 8.
Het dichtstbijzijnde provinciale meetstation op de Nassaulaan langs de A2 laat het laatste jaar een consequente
hoge uur concentratie van fijn stof PM10 zien in de periode tussen 12 uur middernacht en 4 uur ‘s ochtends (>
50 ug/m3), met bijna altijd een piek voor de gemeten waarden van 1 uur ’s ochtends. Dit fenomeen treedt
dagelijks op. Wij hebben de meetdienst van de provincie hierover gebeld met de vraag of hier een verklaring
voor is. Aangegeven is, dat de oorzaak hiervan vooralsnog onduidelijk is. Een relatie tussen deze fijn stof
pieken en de continue fijn stof concentratiemetingen bij ENCI is in ieder geval niet te leggen.
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Kwik

Hg

Jaargemiddeld

Achtergrond + ENCI

Bijdrage ENCI

Evaluatie

0,002 - 0,003 µg/m3 (MOB)
0,0015 µg/m3 (Arcadis)

0,00003 µg/m3

De bijdrage van ENCI is ongeveer
1,5%. Een MTR waarde voor kwik is
niet vastgesteld. De streefwaarde van
0,00396 wordt niet overschreden

In de KEMA Stacks model berekeningen is uitgegaan van een aanzienlijke gasvormige kwik vracht van 130 kg
per jaar. Hoewel, de berekende emissies over 2008 rond de 90 kilo was en die over 2008 rond de 22 kilo, kan
MOB zich vinden in de ingevoerde waarde van 130 kilo op jaarbasis, omdat op deze wijze een conservatieve
berekening tot stand kan komen. De bijdrage van ENCI aan de concentratie van gasvormig kwik is door MOB
berekend op ongeveer 1,5 %.
Ten aanzien van kwik concentraties zijn er in Nederland praktisch geen meetgegevens beschikbaar. De
achtergrondconcentratie van kwik is op grond van modelberekeningen ingeschat op 2-3 ng/m3 als
jaargemiddelde (jaarbasis: rond 2000). Dit wordt bevestigd door (min of meer) continue metingen
uitgevoerd in Maastricht tussen 17 september tot en met 3 december 2004. Hier wordt een gemiddelde
concentratie van 0,0015 ug/m3 gevonden.
Een derde van het in Nederland gedroogde communaal RWZI slib wordt bij ENCI ingezet als
brandstof/grondstof. Dit komt neer op zo’n 80,000 ton.
Uit recente langdurige emissiemetingen blijkt dat de kwikuitstoot hoger is dan aanvankelijk op basis van
incidentele metingen werd aangenomen, te weten 0,02–0,03 mg/m3 overeenkomend met circa 60 kg kwik per
jaar (de vergunningeis van 0,05 mg/m3 komt overeen met 125 kg kwik per jaar). Tijdens die metingen werd
een hoeveelheid slib verwerkt die overeenkomt met 40000 ton op jaarbasis. Bij de vergunde verwerking van
100000 ton slib zal de uitstoot hoger kunnen zijn dan deze 60 kg. Om deze verwerking van 100000 ton
zuiveringsslib niet te frustreren, is in het Bva een grenswaarde van 0,05 mg/m3 opgenomen.
Kwik en kwikverbindingen zijn zeer giftig voor de mens, met name organisch kwik (methylkwik). Effecten
bij de mens zjjn onder andere aantasting van het zenuwstelsel en het vertragen van de psychische en
lichamelijke ontwikkeling bij ongeborenen. Kwik, met name methylkwik is ook zeer giftig voor
waterorganismen en kan in her aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Zie ook
de officiële EU 67/548 Annex 1 classificatie voor kwik en individuele kwikverbindingen.
De mens wordt vooral blootgesteld aan kwik via de voeding; de inname via drinkwater en lucht is (in
Nederland) verwaarloosbaar. In voeding komt vooral anorganisch kwik voor, maar in waterdieren is kwik
gedeeltelijk tot grotendeels aanwezig als methylkwik, met name in (zoetwater)vissen.
Er is geen MTR waarde voor kwik in lucht vastgesteld in Nederland. Wel is er een streefwaarde van 0,00396
ug/m3 (jaargemiddeld). De Streefwaarde (jaargemiddelde) is de “Indicatieve rekenwaarde”. Deze is
gebaseerd op het vóórkomen van overschrijding van de Streefwaarde bodem.
In het kader van EU regelgeving wordt een norm van 0,05 ug/m3 voorgesteld.
Er zijn geen aanwijzingen dat de huidige blootstelling aan kwik rondom ENCI leidt tot een ontoelaatbaar
risico voor de volksgezondheid.
Stikstofoxiden (als NO2) en Ammonia (NH)3

NO2 oven 8
+

Jaargemiddeld

Achtergrond +
ENCI

Bijdrage ENCI

Evaluatie

17 – 25,5 µg/m3

0,5 – 2,5 µg/m3
(Arcadis meldt dat

De bijdrage van 0,5 – 2,5 is berekend als
oven + cementproductie samen (zonder
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Achtergrond +
ENCI
klinker/cement
productie

Bijdrage ENCI

Evaluatie

de bijdrage hooguit
0,1 µg/m3 is)

de groeve). De hoogste immissie is in de
groeve zelf. Direct aan de grens van het
gehele ENCI terrein wordt de immissie
berekend op 0,5. Dit is een bijdrage van
tussen de 2 en 3% van de
achtergrondconcentratie
MOB is het eens met de berekening van
Arcadis. De grootste bijdrage van ENCI
aan de NOx immissie is ten gevolge van
de transportbewegingen in de groeve
(rondrijden van vrachtauto’s). Bijdrage
is tussen de 20 en 30% van de
achtergrondconcentratie)

NO2 gehele
inrichting

Jaargemiddeld

21 – 30 µg/m3

5,1 µg/m3

NH3
N depositie

Jaargemiddeld
Mol/ha/jr

onbekend
1780 mol/ha/jr

Onbekend
(Moet uitgerekend
worden met OPS
model)
Groffe schatting op
basis van
modelberekeningen
kolencentrales
(vergelijkbare
vracht 1500 ton
N/jaar)
10 – 50 mol/ha/jr
Arcadis: 11 – 25
mol/ha/jr

Overschrijding kritische depositie van
1440 mol/ha/jr (St Pietersberg en
Jekerdal,
1440 mol - H6110, pionierbegroeing op
rotsbodem, uitbreiding opp +
verbetering kwaliteit
1510 mol - H6210 kalkgraslanden, idem
830 mol -H6230 heischrale graslanden
1400 – H6510, glandhaver en
vossenstaartgraslanden
1400 – H9160B,, Eiken en
haagbeukbossen, behoud oppervlak en
kwaliteit

Bij het gebruik van het KEMA Stacks model lijkt de invoer voor de data van NOx te optimistisch (te laag):
0,04 kg/s, terwijl de door MOB uitgerekende waarde 0,05 kg/s moet zijn. Het gevolg is dat de berekende
immissie concentraties 20% hoger zouden uitkomen.
De bijdrage van ENCI aan de concentratie van NOx wordt door MOB berekend op 2 – 3 % (van de
achtergrondconcentratie) voor de klinker en cement productie, en op 20 – 30 % voor de gehele inrichting. Deze
laatste forse bijdrage komt voor het grootste deel door de transportbewegingen met de vrachtwagens van en
naar en door de groeve. De reden van een relatief lagere bijdrage van NOx door de klinkerproductie komt door
de 150 meter hoge schoorsteen en daarmee samenhangende grote dispersie. De uurgemiddelde waarden worden
nergens overschreden.
Stikstofdioxide (NO2) dringt door tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Het kan bij hoge
concentraties irritatie veroorzaken aan ogen, neus en keel. Bij blootstelling aan lage concentraties
stikstofdioxide wordt een lagere longfunctie waargenomen. Ook een toename van astma-aanvallen en
ziekenhuisopnamen
en
een
verhoogde
gevoeligheid
voor
infecties
komen
voor.
Het is minder waarschijnlijk dat de gevonden associaties tussen NO2 en gezondheidseffecten door NO2 zelf
worden veroorzaakt. Aannemelijker is dat de NO2-concentratie model staat voor het mengsel aan
luchtverontreiniging. Maar omdat NO2 zo sterk gerelateerd is aan het mengsel van verkeers- en industriegerelateerde verontreiniging en er ten gevolge van industriële en verkeersemissies wel degelijk negatieve
gezondheidseffecten kunnen optreden, zijn ook aan de NO2 niveaus normen gekoppeld.
De Europese Unie heeft een grenswaarde vastgesteld voor de concentratie van NO2 in lucht ter bescherming
van de bevolking en van de natuur tegen effecten van langdurige blootstelling.
De nieuwe EU richtlijn luchtkwaliteit van 2008 bevat grenswaarden en alarmdrempels voor NO2. Bovendien
zijn er normen voor bescherming van de mens en natuur.
Voor wat betreft bescherming van mensen: De grenswaarde voor de jaargemiddelde NO2-concentratie is 40
µg/m3. De uurgemiddelde concentratie van 200 ug/m3 mag niet meer dan 18 uur per jaar worden overschreden.
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De alarmdrempel is vastgelegd op 400 ug/m3 (waargenomen gedurende drie opeenvolgende uren in een gebied
van minimaal 100 km2). Bovenstaande waarden komen overeen met de door de WHO vastgestelde
advieswaarden.
Voor wat betreft de bescherming van de natuur: De grenswaarde voor de jaargemiddelde NO2-concentratie is
30 µg/m3. Deze grenswaarde van 30 µg/m3 is van toepassing op gebieden met een oppervlak van ten minste
1000 km2 die op een afstand van minimaal 5 km van bebouwing, inrichtingen of autosnelwegen zijn gelegen
(Besluit luchtkwaliteit; Staatsblad, 2001). In Nederland zijn dergelijke gebieden alleen in het noorden van het
land te vinden.
De huidige concentraties rondom het ENCI terrein liggen onder de (Europese) grenswaarde voor de mens van
40 µg/m3 (als jaargemiddelde) voor NO2. Arcadis gaat in haar berekeningen uit dat er geen overschrijdingen
zijn van de uurgemiddelde norm voor de gehele inrichting. MOB is het daarmee eens. De bijdrage van ENCI
aan de NO2 concentraties ten gevolge van oven 8 is veel geringer (10 maal lager) dan de groeve. Het
leeuwendeel van de emissies uit de groeve is afkomstig van de transport bewegingen (vrachtauto’s).
MOB sluit echter niet uit dat met name ten gevolge van de transportbewegingen door de vrachtwagens in de
groeve de jaargemiddelde grenswaarde voor de bescherming van de natuur 30 ug/m3 (net) wordt overschreden.
Zoals hierboven gesteld geldt deze norm echter alleen voor natuurgebieden die een oppervlak van ten minste
1000 km2 hebben en die op een afstand van minimaal 5 km van bebouwing, inrichtingen of autosnelwegen zijn
gelegen. Bovenstaand criterium is niet van toepassing voor het Natura 2000 gebied St Pietersberg en Jekerdal.
Dit neemt niet weg dat vast staat dat de NOx belasting voor natuur in het gebied hoog is.
Over het gehele gebied wordt tevens de kritische depositiegrens voor stikstof (als N, als verzurende element)
voor het meest kritische habitattype ruim overschreden (ook zonder ENCI). Dit betreft met name habitattype
H6230 (heischrale graslanden) waarvoor een kritische depositie geldt van 800 mol/ha/jr. Samen met de
Bemelerberg herbergt de Sint Pietersberg de grootste oppervlakte van het habitattype heischrale graslanden in
Zuid-Limburg. Het type komt hier op nog maar een aantal locaties voor in matige kwaliteit. Aanzienlijke delen
van dit habitattype zijn in de loop van de 20e op de St Pietersberg verdwenen. Bij visuele inspectie van een
bestaand heischraal grasland op de berg door MOB op 14 juli, werd eveneens vastgesteld dat dit habitattype
maar in matige conditie verkeert. Voor dit habitattype geldt dan ook terecht een instandhoudingsdoel:
uitbreiding van de oppervlak en verbetering van de kwaliteit. MOB verwacht dat dit met de huidige deposities
slechts met effectieve beheersmaatregelen beperkt mogelijk is (door “het dweilen met de kraan open” - effect).
Ten aanzien van de natuur kan dus gesteld worden dat de situatie rondom ENCI (Natura 2000 gebied St
Pietersberg en Jekerdal) kritisch is.
Ten aanzien van ammoniak stellen we vast dat de emissies uit oven 8 aanzienlijk zijn. Deze verhoogde
ammoniak emissie is met name het gevolg van de zogenaamde ammoniak slip (emissie van ammoniak) door de
toepassing van de SNCR technologie (inspuiten van ureum prils in de oven) om de NOx emissies te verlagen.
Hiermee wordt weliswaar bereikt dat er een reductie optreedt van NOx als verzurende stof, maar dat dit weer
teniet wordt gedaan door (additionele) emissies van het sterk verzurende ammoniak. Zoals gesteld heeft de
SCR technologie als voordeel dat er lagere NOx en ammonia emissies zijn.

Zwaveloxiden (als SO2)

SO2

jaargemniddeld
99,2 percentiel
99,9 percentiel

Achtergrond +
ENCI

Bijdrage ENCI

Evaluatie

3,6 (MOB)
36 µg/m3 (Arcadis)
56 µg/m3 (Arcadis)

Ten hoogste 0,2 µg/m3
(schatting MOB)

ENCI draagt ongeveer 6% van de
achtergrondconcentratie bij.
Wellicht overschrijding WHO adviesnorm
van 20 µg/m3 (als daggemiddeld norm) op
enkele dagen per jaar.
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De Europese Unie (EU) heeft een aantal grenswaarden voor zwaveldioxideconcentraties vastgesteld ter
bescherming van de volksgezondheid en ecosystemen.
•

Voor de bescherming van ecosystemen tegen de effecten van langdurige blootstelling geldt een
grenswaarde van 20 µg/m3. Deze geldt zowel voor de concentratie gemiddeld over het kalenderjaar als
over het winterhalfjaar.

•

Voor de bescherming van de mens tegen piekconcentraties van zwaveldioxide heeft de EU twee
grenswaarden en een alarmdrempel vastgesteld. De daggemiddelde zwaveldioxideconcentratie mag de
grens van 125 µg/m3 niet vaker dan drie keer per jaar overschrijden. Voor uurgemiddelde concentraties
geldt een grenswaarde van 350 µg/m3 die niet meer dan 24 keer per jaar mag worden overschreden. De
alarmdrempel voor zwaveldioxide wordt overschreden, als boven een gebied van minstens 100 km2 of
een volledige zone of agglomeratie indien deze een kleinere oppervlakte beslaat de uurgemiddelde
zwaveldioxideconcentratie drie uur achtereen of langer boven de 500 µg/m3 blijft.

De grenswaarde voor de zwaveldioxideconcentratie ter bescherming van ecosystemen (20 µg/m3) is sinds 1998
nergens in Nederland overschreden. De daggemiddelde en uurgemiddelde zwaveldioxideconcentraties liggen
sinds respectievelijk 1994 en 1990 onder de norm. Na 1987 heeft in Nederland geen overschrijding van de
alarmdrempel plaatsgevonden. Piekconcentraties, dat wil zeggen uurgemiddelde zwaveldioxideconcentraties
boven 500 µg/m3, komen niet meer voor anders dan als gevolg van incidentele technische storingen bij
industriële processen met zwavelhoudende stoffen.
De WHO adviseert 20 µg/m3 als daggemiddelde aan te houden als grenswaarde om gezondheidseffecten uit te
kunnen sluiten. De MER (Arcadis) stelt dat de 99,2 percentielwaarde voor SO2 in het studiegebied 36 µg/m3 is.
Deze waarden zijn waarschijnlijk gebaseerd op de meest recente gepubliceerde waarden door het RIVM
(jaarverslag 2003!). Het is bekend dat de toen al ingezette daling van SO2 waarden in Nederland sinds die tijd
doorgezet heeft. Dit beeld wordt ook bevestigd door het meetstation bij de A2 op de Nassaulaan in Maastricht.
Hier lijken uurgemiddelde SO2 waarden in 2009 bijna niet meer boven de 10 µg/m3 uit te komen (alleen de
eerste 2 weken van januari zijn er hogere uurwaarden gemeten).
Geur
Uit onderzoek van Witteveen & Bos uit 2002 blijkt dat bij het buiten gebruik zijn van de oven, nauwelijks geur
wordt waargenomen. Er zijn echter relatief veel geurklachten uit de omgeving bij het in gebruik zijn van de
oven.
ENCI is van mening dat de relatief hoge geuremissie van ENCI (in vergelijking tot een AVI) samenhangt met
de NOx emissie. Wij zijn daar niet zeker van. Immers, de concentraties van koolwaterstoffen en koolmonoxide
zijn beide relatief bijzonder hoog vergeleken bij afvalverbrandingsinstallatie hetgeen wijst op onvolledige
verbranding bij ENCI, in ieder geval onvollediger dan bij afvalverbrandingsinstallaties het geval is. Er is een
goede kans dat de relatief hoge geuremissie van ENCI samenhangt deze onvolledige verbranding.
Biomonitoring
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, worden dioxines en metalen discontinu gemeten. Op basis van de
resultaten van het beperkt aantal uitgevoerde metingen, in combinatie met het emissiepatroon van dioxines en
metalen uit de cementindustrie in Europa, zoals gerapporteerd in de BREF, is niet te verwachten dat er
problemen zijn ten aanzien van deze stoffen ten gevolge van de emissies door ENCI. Toch mag men hier geen
100% zekerheid over geven. Ten aanzien van fluor, is het zeer waarschijnlijk dat de MTR (=maximaal
toelaatbaar risico) waarde rondom ENCI overschreden wordt, ten gevolge van emissies van overige bronnen.
De continue metingen op fluor bij ENCI, inclusief de parallelle metingen ter controle hierop, bevestigen dat de
emissies van fluor laag zijn (een factor 10 lager dan bij AVIs).
Uit gesprekken gevoerd met omwonenden, blijkt dat er bij de omgeving van ENCI onrust bestaat ten aanzien
van de immissies van met name dioxines, metalen, fluor en kwik. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de
huidige blootstelling van bovengenoemde stoffen rondom ENCI leidt tot een ontoelaatbaar risico voor de
volksgezondheid, verdient het toch aanbeveling om de verwachte lage emissies (en immissies) van
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bovengenoemde stoffen te verifiëren met een biomonitoringprogramma. Ervaring bij HVC in Alkmaar leert dat
het uitvoeren van een dergelijk programma kan leiden tot meer transparantie en helderheid in de discussie
omtrent de emissies en immissies van deze stoffen, inclusief de bijdrage van ENCI hieraan.

3.3 Deelconclusies
Onderzoeksvraag:
4.

Wat is de bijdrage van de uitstoot van de ENCI in het algemene luchtkwaliteitsbeeld van Maastricht
(Omgeving ENCI)?

De tabel hieronder vat de bijdrage van ENCI aan het luchtkwaliteitsbeeld samen.
Tabel 9: achtergrondconcentratie aan grens van ENCI terrein en bijdrage ENCI

Achtergrond
+ ENCI

Bijdrage ENCI

Evaluatie
De bijdrage is ongeveer 4,5%. De
achtergrondconcentratie (+ bijdrage
ENCI) ligt onder de norm van 5 µg/m3.
Bijdrage maximaal 1 %. Er vindt reeds
zonder ENCI een overschrijding van de
door de WHO vastgestelde
jaargemiddelde grenswaarde van 20
µg/m3. De Europese luchtkwaliteitsnorm
van 40 µg/m3 jaargemiddeld wordt niet
overschreden. Ook de daggemiddelde
concentratie wordt minder dan 35 dagen
overschreden
Bijdrage ENCI ongeveer 5%. Rest als
boven

Benzeen (als
C6H6)

Jaargemiddeld

1,1 µg/m3

0,03 µg/m3 (Arcadis)
0,05 µg/m3 (MOB)

PM 10 oven 8
+
klinker/cement
productie

Jaargemiddeld

24,4 µg/m3

0,1 µg/m3 (Arcadis)
0,2 µg/m3 (MOB)

PM 10
Gehele
inrichting
PM 2,5 oven 8
+
klinker/cement
productie

Jaargemiddeld

24,4 µg/m3

1,2 µg/m3 (Arcadis)

Jaargemiddeld

19 µg/m3

0,45 µg/m3 (Arcadis)
0,6 µg/m3 (MOB)

PM 2,5
Gehele
inrichting
Kwik
(gasvormig)

Jaargemiddeld

19 µg/m3

0,6 µg/m3 (Arcadis)

Jaargemiddeld

0,00003 µg/m3

Stikstofoxide
(als NO2)
oven 8
+
klinker/cement
productie

Jaargemiddeld

0,002 - 0,003
µg/m3 (MOB)
0,0015 µg/m3
(Arcadis)
17 – 25,5
µg/m3

Stikstofoxide
(als NO2)
gehele
inrichting

Jaargemiddeld

21 – 30 µg/m3

0,5 – 2,5 µg/m3
(Arcadis meldt dat de
bijdrage hooguit 0,1
µg/m3 is)

5,1 µg/m3
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Bijdrage ENCI ongeveer 2%. De door de
WHO vastgestelde jaargemiddelde
grenswaarde van 10 µg/m3 wordt reeds
zonder ENCI fors overschreden. De
Europese luchtkwaliteitsnorm van 20
µg/m3 jaargemiddeld wordt (net) niet
overschreden.
Bijdrage ENCI ongeveer 3%. Rest als
boven
De bijdrage van ENCI is ongeveer 1,5%.
Een MTR waarde voor kwik is niet
vastgesteld. De streefwaarde van 0,00396
wordt niet overschreden
De bijdrage van 0,5 – 2,5 is berekend als
oven + cementproductie samen (zonder
de groeve). De hoogste immissie is in de
groeve zelf. Direct aan de grens van het
gehele ENCI terrein wordt de immissie
berekend op 0,5. Dit is een bijdrage van
tussen de 2 en 3% van de
achtergrondconcentratie
MOB is het eens met de berekening van
Arcadis. De grootste bijdrage van ENCI
aan de NOx immissie is ten gevolge van
de transportbewegingen in de groeve
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Achtergrond
+ ENCI

Stikstof
depositie

Zwaveloxide
(als SO2)

Mol/ha/jr

Jaargemiddeld
99,2 percentiel
99,9 percentiel

1780 mol/ha/jr

3,6 (MOB)
36 µg/m3
(Arcadis)
56 µg/m3
(Arcadis)

Bijdrage ENCI

(Moet uitgerekend
worden met OPS
model)
Groffe schatting op
basis van
modelberekeningen
kolencentrales
(vergelijkbare vracht
1500 ton N/jaar): 10 –
50 mol/ha/jr
Arcadis: 11 – 25
mol/ha/jr
Ten hoogste 0,2
µg/m3 (schatting
MOB)

Evaluatie
(rondrijden van vrachtauto’s). Bijdrage is
tussen de 20 en 30% van de
achtergrondconcentratie)
Overschrijding kritische depositie van
1440 mol/ha/jr (St Pietersberg en
Jekerdal,
1440 mol - H6110, pionierbegroeing op
rotsbodem, uitbreiding opp + verbetering
kwaliteit
1510 mol - H6210 kalkgraslanden, idem
830 mol -H6230 heischrale graslanden
1400 – H6510, glandhaver en
vossenstaartgraslanden
1400 – H9160B,, Eiken en
haagbeukbossen, behoud oppervlak en
kwaliteit
ENCI draagt ongeveer 6% van de
achtergrondconcentratie bij.
Wellicht overschrijding WHO
adviesnorm van 20 µg/m3 (als
daggemiddeld norm) op enkele dagen per
jaar.

Geur

Algemeen
Ten aanzien van de directe omgeving van ENCI het volgende: Uit bovenstaande tabel volgt dat de omgeving
van ENCI (ook zonder de bijdrage van ENCI) reeds een belaste omgeving is als het gaat om met name fijn stof
en stikstofoxide (als NO2). Tevens worden de kritische deposities van stikstof van het Natura 2000 gebied (St
Pietersberg en Jekerdal) (ook zonder de bijdrage van ENCI) fors overschreden. Ten aanzien van zwaveloxide
bestaat de mogelijkheid van overschrijding van de WHO normen op enkele dagen per jaar, ook zonder de
bijdrage van ENCI.
De impact van ENCI op de luchtkwaliteit op de grens van het ENCI terrein is beperkt (tussen de 0,5 – 6% voor
alle parameters behalve stikstofoxiden). Dit geldt echter niet voor stikstofoxiden uit de groeve als gevolg van
de transportbewegingen bij de mergelwinning (bijdrage tussen de 20 – 30%).
De impact van ENCI op de luchtkwaliteit in het centrum van Maastricht is vrijwel nihil, dat wil zeggen voor
alle parameters < 1%.
Benzeen en kwik
Ten aanzien van benzeen en kwik (ook met de bijdrage van ENCI van respectievelijk 4,5% en 1,5%) zijn er
geen aanwijzingen dat de huidige blootstelling aan kwik en benzeen rondom ENCI leidt tot een
ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid en/of natuur.
Fijn stof
De bijdrage van ENCI aan de concentratie van fijn stof (PM10 en PM2,5) aan de grens van het ENCI terrein
wordt door MOB berekend op 1 – 2 % (van de achtergrondconcentratie) voor de klinker en cement productie,
en op 3 – 5 % voor de gehele inrichting.
De huidige concentraties rondom het ENCI terrein liggen ruim onder de (Europese) grenswaarde van 40 µg/m3
(als jaargemiddelde) voor PM10. Ook is het met de huidige gemeten emissies onwaarschijnlijk dat de
overschrijdingen van daggemiddelde concentraties zich vaker voordoen dan 35 keer per jaar. Wel wordt de
door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) vastgestelde jaargemiddelde grenswaarde van 20 µg/m3
overschreden.
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De bijdrage van ENCI aan de fijn stof concentraties ten gevolge van oven 8 is veel geringer (10 maal lager) dan
de groeve. Het leeuwendeel van de emissies uit de groeve is afkomstig van de transport bewegingen
(vrachtauto’s).
Dit betekent dat het voor de hand ligt dat in het kader van de in de volgende hoofdstuk beschreven
emissiereductie mogelijkheden, ten eerste gekeken zal moeten worden naar stofemissiebeperking bij de
mergelwinning en mergeltransport.
Stikstofoxiden (als NO2)
De huidige concentraties rondom het ENCI terrein liggen onder de (Europese) grenswaarde voor de mens van
40 µg/m3 (als jaargemiddelde) voor NO2. Wel is de natuur in de omgeving overbelast als het gaat om
deposities van verzurende stoffen (ook zonder ENCI).
Net als voor stof geldt hier dat de bijdrage van ENCI aan de NO2 concentraties ten gevolge van oven 8 veel
geringer is (10 maal lager) dan de groeve. Het leeuwendeel van de emissies uit de groeve is afkomstig van de
transport bewegingen (vrachtauto’s).
De bijdrage van ENCI aan de concentratie van stikstofoxide (als NO2) aan de grens van het ENCI terrein wordt
door MOB berekend op 0,5 – 2,5 % (van de achtergrondconcentratie) voor de klinker en cement productie, en
op 20 – 30 % voor de gehele inrichting (met name door transportbewegingen in de groeve).
De reden van een relatief lagere bijdrage van verontreiniging van de omgeving door de klinkerproductie komt
door de 150 meter hoge schoorsteen en daarmee samenhangende grote dispersie. ENCI levert echter een forse
bijdrage aan stikstofoxide immissies als gevolg van de transportbewegingen in de groeve. Wel is de vracht van
met name de stikstofoxide uit oven 8 aanzienlijk. Gezien de grootschalige verzuringproblematiek en de
daarmee samenhangende voor Nederland vastgelegde emissieplafonds voor stikstofoxiden ligt het voor de hand
om de emissies van stikstofoxiden niet alleen in de groeve maar ook uit de schoorsteen van oven 8 te verlagen.
(zie later)
Indien er een direct verband bestaat tussen NOx en geur heeft deze emissiereductie bij de oven een gunstig
effect op geur.
Zwaveloxiden (als SO2)
De MER (Arcadis) stelt dat de 99,2 percentielwaarde voor SO2 in het studiegebied 36 µg/m3 is. Deze waarden
zijn waarschijnlijk gebaseerd op de meest recente gepubliceerde waarden door het RIVM (jaarverslag 2003!).
Het is bekend dat de toen al ingezette daling van SO2 waarden in Nederland sinds die tijd doorgezet heeft. Dit
beeld wordt ook bevestigd door het meetstation bij de A2 op de Nassaulaan in Maastricht. Hier lijken
uurgemiddelde SO2 waarden in 2009 bijna niet meer boven de 10 µg/m3 uit te komen (alleen de eerste 2 weken
van januari zijn er hogere uurwaarden gemeten).
Gezien het feit dat de 150 meter hoge schoorsteen de enige bron is van zwaveloxides en dat er dus een grote
mate van dispersie optreedt (net als met de NOx emissies), is het uigesloten dat de door de Nederlandse en EU
wetgeving vastgestelde grenswaarden ter bescherming van mens wordt overschreden. Het is wel mogelijk dat
de WHO adviesnorm van 20 µg/m3 (als daggemiddeld norm) op enkele dagen per jaar wordt overschreden.
ENCI draagt ongeveer 6% van de achtergrondconcentratie bij.
Fluor, dioxines en metalen
Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de huidige blootstelling van bovengenoemde stoffen rondom ENCI
leidt tot een ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid, verdient het toch aanbeveling om de verwachte
lage emissies (en immissies) van bovengenoemde stoffen te verifiëren met een biomontoringprogramma.
Ervaring bij HVC in Alkmaar leert dat het uitvoeren van een dergelijk programma kan leiden tot meer
transparantie en helderheid in de discussie over de emissies en immissies van deze stoffen, inclusief de bijdrage
van ENCI hieraan. Het volgende hoofdstuk gaat hier verder op in.
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4. Opties vermindering uitstoot
Onderzoeksvraag:
5.

6.
7.

Indien er wezenlijke verschillen zijn tussen beide regimes (AVI en cement): wat zijn de opties
(filtertechnieken, gebruik afvalstoffen in de stook, etc.) om de uitstoot te verminderen? Wat zijn de
globale kosten? Wat zijn de globale baten (in emissies van stoffen)?
Zou je het in luchtkwaliteit merken als ENCI zou stoppen met klinkerproductie?
Zou je het merken in luchtkwaliteit als ENCI de opties van onderzoeksvraag 5 zou toepassen?

4.1 Emissie beperkende maatregelen
Op grond van de resultaten van hoofdstuk 2 en 3, is het nu mogelijk om een voorstel te doen van emissie
beperkende maatregelen bij ENCI. Tabel 10 hieronder vat de belangrijkste bronnen binnen ENCI samen in
volgorde van belangrijkheid per parameter.
Tabel 10: prioriteitstelling in termen van bijdrage aan immissieconcentratie rond ENCI

Parameter
Stof

Stikstofoxide (als NO2)

Zwaveloxide (als SO2)
Ammonia (NH3)
Kwik (gasvormig)
Koolwaterstoffen
Geur

Belangrijkste bronnen binnen ENCI
1. Afgraving mergel en intern transport binnen ENCI
2. Puntbronnen divers
3. Schoorsteen oven 8
1. Afgraving mergel en intern transport binnen ENCI
2. Schoorsteen oven 8 (Low NOx, SCR)
3. Schoorsteen oven 8, acceptatiecriteria stikstof (N) concentraties
brandstof/grondstof
Schoorsteen oven 8 grondstof zwavel gehalte
Schoorsteen oven 8
Schoorsteen oven 8, acceptatiecriteria kwikconcentraties brandstof/grondstof
Schoorsteen oven 8 emissies
Schoorsteen oven 8 of andere bron?

Stofemissie en immisiereductie
Maatregel 1: Afgraving mergel en intern transport binnen ENCI: Versnelde afschrijving en aankoop nieuw
wagenpark
Uit de bovenstaande tabel, in combinatie met de eerdere hoofdstukken, blijkt dat met betrekking tot
stofimmissiereductie een beperking van de stofemissie bij het afgraven van de mergel, de graafmachines en de
vrachtauto’s een eerste prioriteit is. Deze bronnen leveren de grootste bijdrage aan de stofimmissie rond het
ENCI terrein.
Een mogelijkheid is het versneld afschrijven van het wagenpark en bij de aankoop van nieuwe voertuigen te
kiezen voor voertuigen met een EURO 4 of 5 norm en roetfilter (inclusief additioneel retrofit E-CRT
roetfilter). De huidige emissiefactoren voor PM10 van rond de 0,54 g/kWh (bron: blz. 17, MER) gaan dan
terug naar ten hoogste 0,03 g/kWh. Dit betekent dat een aanzienlijke emissiebeperking van PM10 uit de
groeve ten gevolge van de transportvrachtauto’s (tot rond de 90% reductie uit het wagenpark).
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De kosten van deze maatregel zijn niet goed te geven zonder een gedegen investeringsscenario studie van
het vervangen van het huidige wagenpark bij ENCI. De kosten van retrofit E-CRT filters bedragen voor
vrachtwagens en zware tractoren ca. € 20.000.
Maatregel 2: Afscheidende stoffilters overige puntbronnen
Uit gegevens van ENCI zelf bijlaken er nog een aantal puntbronnen waarvan de emissie teruggebracht kan
worden naar 5 mg/m3 (NER- algemene emissie-eis stof). De grootste zijn:
•
•
•
•
•

De slak droger (electrofilter, 20 mg/m3 bij een debiet van 31000 m3/uur)
CM 10 ZKF molen en leidingen (doekfilter, 7,1 mg/m3 bij een debiet van 8500 m3/uur)
CM 10 ZKF molen (doekfilter, 6 mg/m3 bij een debiet van 23000 m3/uur)
CM 15 ZKF 1 klinkdosplaten 15.1 (doekfilter, 9 mg/m3 bij een debiet van 15500 m3/uur)
ZKF 2 stortp cement 1en 2 zuid (doekfilter, 6 mg/m3 bij een debiet van 8500 m3/uur)

Daarnaast zijn er nog een tiental aantal kleinere puntbronnen met een hogere emissie dan 5 mg/m3 en een
debiet van tussen de 2000 – 7000 m3/uur.
Met betrekking tot de stoffilters van bovenstaande puntbronnen is het zo dat de stofemissies hiervan hoger dan
5 mg/Nm3 zijn en dus niet aan BBT voldoen. Die moeten dus sowieso naar < 5 mg/Nm3 als Best Beschikbare
Techniek (BBT).
De geschatte kosten zijn nu niet goed te bepalen zonder inspectie van deze plaatsen.
Maatregel 3: stofemissies uit oven 8
De huidige stofemissie van rond de 8 mg/Nm3 als jaargemiddelde na het bestaande 4-velds elektrostatische
filter zou mogelijk met 20-30% kunnen worden verminderd met een extra veld. Echter, deze maatregel is
weinig tot niet kosteneffectief tov de andere bovengenoemde maatregelen.
Stikstofoxiden (als NO2) en ammonia (als NH3)
Maatregel 1: Afgraving mergel en intern transport binnen ENCI
Net als bij stof zijn in termen van immissie de emissies van de graafmachines en vrachtauto’s de eerste
prioriteit.
Dezelfde maatregel wordt voorgesteld als voor de emissie beperkende maatregelen voor stof: Het versneld
afschrijven van het wagenpark en bij de aankoop van nieuwe voertuigen te kiezen voor voertuigen met een
EURO 4 of 5 norm en roetfilter (inclusief additioneel retrofit E-CRT roetfilter). De huidige emissiefactoren
voor NOx van rond de 9,2 g/kWh (bron: blz. 17, MER gaan dan terug naar ten hoogste 3,5 g/kWh (Euro 4)
of 2 g/kWh (Euro 5). Dit betekent dat net als voor stof een aanzienlijke emissiebeperking van NOx uit de
groeve ten gevolge van de transportbewegingen gehaald kan worden (tot rond de 70% reductie).
De kosten van deze maatregel zijn niet goed te geven zonder een gedegen investeringsscenario studie van
het vervangen van het huidige wagenpark bij ENCI.
Euro 4 en Euro 5 motoren zijn in het algemeen duurder dan Euro 3 motoren. Dit komt door de extra techniek
die nodig is om de uitlaatgassen schoner te maken. Veel van de nieuwste generatie zware diesel motoren
gebruiken bijvoorbeeld SCR om de NOx emissies (en CRT om de stof emissies) te reduceren. Deze filters
worden niet toegepast bij Euro 3 motoren. Tegenover de extra kosten voor de relatief schone motortechniek
staat dat Euro 4 en Euro 5 motoren voor het zware verkeer vaak iets zuiniger zijn dan Euro 3 motoren. Dit
geeft een besparing op de brandstofkosten.
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Maatregel 2: Schoorsteen oven 8 (Low NOx, SCR)
De extreem hoge NH3 emissie en de forse NOx en N2O emissies uit de schoorsteen maakt dat ook hier de
mogelijkheden tot vermindering van emissies dienen te worden onderzocht. Wat betreft NOx komen de huidige
emissies (jaargemiddeld) uit op 622 mg/Nm3 in 2008. De BREF stelt dat een waarde van 800 mg/Nm3 (als
daggemiddelde) is toegestaan. De BVA stelt dat een waarde van 500 mg/Nm3 (als daggemiddelde) is
toegestaan “voor een cementoven die onderdeel uitmaakt van een inrichting waarvoor op of na 1 januari
2003 een vergunning is verleend voor het in werking hebben van die installatie”. Voor de overige
installaties geldt een waarde van 800 mg/Nm3 (als daggemiddelde). Dit komt neer op 400 mg/Nm3
jaargemiddeld uitgaande van een conservatieve conversiefactor van 2 (van daggemiddeld naar jaargemiddeld
concentratie)2. Dit betekent dat de ENCI met de huidige emissies van NOx moeite heeft te voldoen aan de
soepelere daggemiddelde eis van 800 mg/Nm3 uit de Bva.
•

Low NOx brander
Een goede methode om zowel een hoog rendement als een lage NOx-uitstoot te realiseren is de
zogenaamde dry-low NOx brandertechniek. Karakteristiek voor deze industriële branders is de
voormenging van lucht en brandstof. Door het gasmengsel zo "arm" mogelijk te ontsteken blijft de
temperatuur zo laag mogelijk, en wordt het ontstaan van NOx beperkt.
De huidige brander is van eind jaren ’80 van de vorige eeuw. Huidige branders zijn veel efficiënter. Wij
hebben begrepen van ENCI dat de oude brander wel regelmatig is aangepast om een betere NOx emissie te
halen. Wij verwachten desondanks met een nieuwe brander de efficiëntie verhoogd kan worden.
De investeringskosten van nieuwe industriële low NOx branders liggen niet hoger dan 0,5 Meuro.

•

SCR
Bij ENCI is SNCR geïnstalleerd (selectieve niet-katalytische reductie). Dit verwijdert NOx door het
injecteren van een reducerend reagens in het afgas. Bij ENCI wordt ureum gebruikt als reagens.
De specifieke nadelen van deze SNCR techniek zijn:
Buiten operationeel bereik wordt er ammoniak uitgestoten of verhoogde NOX-emissies. SCR is
minder effectief in het tegengaan van verzuring deposities.
• Er wordt lachgas (N2O) als nevenproduct worden gevormd (een sterk broeikasgas)
• De verwijderingsrendement voor NOx ligt relatief laag (rond de 50%)
•

Een betere techniek betreft SCR (selective catalytic reduction). Afgas wordt verrijkt met een toevoeging
van NH3 of ureum over een katalysator gevoerd waardoor NOx wordt omgezet tot N2 en H2O.
Bekende nadelen zijn:
• Bij relatief hoge SO3-gehalten moet het proces bij hoge temperatuur worden uitgevoerd om
condensatie te vermijden.
• Kostprijs katalysator (mogelijkheid op verstopping, vergiftiging en mogelijke erosie van de
katalysator door vliegassen).
• Relatief hoge investeringskosten vergeleken met SNCR en low-NOX burners.
• Bij “high-dust” schakeling zijn de vliegassen beladen met NH3.
• Bij “low-dust”-schakeling is er een opwarming van de rookgassen vereist.
• Neemt relatief veel ruimte in beslag
De voordelen zijn echter
• Hogere NOX-reductie rendementen dan SNCR en low-NOX burners
2

De omrekeningsfactor van daggemiddelde naar jaargemiddelde bedraagt tussen de 1,1 en de 5, afhankelijk van de mate waarop de
emissie fluctueert (bij hoge fluctuatie ontstaat de hoogste verschilfactor). MOB gaat uit van een factor 2, omdat bij ENCI weinig
fluctuatie in de procesvoering plaatsvindt.
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• Minder “ammoniumslip” en lachgas (N2O) vorming dan SNCR
• Relatief eenvoudige installatie, geen veranderingen aan verbrandingsinstallaties noodzakelijk

In paragraaf 2.2 gaven wij al aan dat bij ENCI de emissies van het sterke broeikasgas N2O en ammonia
(NH3) bij ENCI als gevolg van het gebruik van de SNCR aanzienlijk zijn. Gezien de aankoopprijs van
ammoniak (ca 300 €/ton) en de emissiehandel in broeikasgassen lijdt dit tot hoge kosten voor ENCI.
Gezien het bovenstaande bevelen wij aan om een kosten baten analyse voor een versnelde introductie van
SCR overwegen. Op dit moment is ENCI is niet verplicht om de uitstoot van NH3 beperken. Er is
namelijk geen vergunning die grenzen stelt aan die emissies. Ook wordt de N2O emissie van ENCI niet
meegenomen in de vergunning (emissierechten) voor de verhandelbare broeikasgassen.
De investeringskosten van nieuwe een SCR installatie in combinatie met low-Nox branders wordt geschat
op 3 – 5 Meuro.
Maatregel 3: NO2 emissies uit oven 8; verscherpte acceptatiecriteria N grondstof/brandstof
De stikstof (N) input in de grondstoffen / brandstoffen beperken, inclusief beperkt inzet van diermeel.
Zwaveloxide (SO2)
Zoals uit voorgaande hoofdstukken blijkt is het niet kosteneffectief om een nageschakelde techniek (DeSOx)
toe te passen voor het verminderen van de uitstoot van zwaveloxides. Effectiever is om de zwavel (S) input
in de toeslagstoffen, grondstoffen en brandstoffen te beperken.
De kosten voor deze maatregel hangen samen met de marktprijs voor de toeslagstoffen en brandstoffen met een
verlaagde zwavelgehalte.
Kwik
Ook voor kwik is de meest kosteffectieve maatregel het beperken van kwik gehaltes in
brandstoffen/grondstoffen.
Koolwaterstoffen/Koolmonoxide
De huidige gedoogbeschikking staat een emissie toe van 40 mg/Nm3 (als TOC). De BVA staat voor
cementovens ingericht als een meeverbrandingsinstallatie (tabel C) een concentratie toe van 10 mg/m3 als
daggemiddelde waarde (als TOC). De BVA stelt dat deze emissiegrenswaarde niet van toepassing is indien
die emissie niet het gevolg is van de thermische behandeling van afvalstoffen (=pyrolyse, vergassing of
plasmaprocessen).
Wel vindt MOB het aannemelijk dat de meeste componenten PAK en VOC het gevolg zijn van het contact
tussen de hete rookgassen die de oven verlaten en het organisch materiaal in de mergel. Alleen als er
afdoende bewijs is dat de organische materialen in de brandstof (+afval) goed worden meeverbrand is MOB
het ermee eens dat hiermee goed is te onderbouwen dat de emissiegrenswaarde van de BVA (10 mg/Nm3
jaargemiddeld TOC) niet onverkort hoeft te worden nagevolgd.
Ten aanzien van deze normstelling moet nog wel het volgende worden opgemerkt: Er is naar ons bekend is
op twee gelegenheden een beperkt onderzoek gedaan naar het pakket koolwaterstoffen in de rookgassen. (in
2000 Bureau Blauw en mei 2004 Provincie Limburg emissieonderzoek). Beide onderzoeken gaven aan dat er
ten aanzien van de zogenaamde MVP stoffen benzeen een potentieel probleem ligt ten aanzien van de emissies.
Voor benzeen geldt een emissie eis van 1 mg/m03 per 1 januari 2015. Het onderzoek van Bureau Blauw gaf ook
als indicatie dat de emissies van acrylonitril en benzeen boven de toegestane emissie eis van 1 mg/m03 kan
liggen.
Bovenstaande aspecten zouden een aansporing moeten zijn om op korte termijn nauwkeuriger het pakket
koolwaterstoffen te onderzoeken op MVP stoffen (inclusief de concentraties). De conclusies van dat onderzoek
zouden de grondslag moeten vormen van een op te leggen emissiegrenswaarde voor koolwaterstoffen.
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In geval van ENCI zou een naverbrandingsproces met terugvoering van warmte naar de oven waarschijnlijk een
zeer aanzienlijke investering betekenen. De prijs voor zo’n investering kan alleen met een gedegen studie
worden beantwoord. Potentie: Factor 10 – 20 reductie.
De techniek van actief kool absorptie wordt zover bekend in Europa maar bij één cement fabriek toegepast (in
Siggenthal, bij Zürich in Zwitserland waar het wordt gecombineerd met de SCNR techniek). De reden voor de
keuze van deze techniek was dat hier (net als bij ENCI) grote hoeveelheden RWZI slib worden verbrand.
Actief kool is een microporeuze inerte koolstofmatrix, met een zeer groot intern oppervlak (700 tot 1.500 m²/g)
dat zich ideaal leent voor adsorptie. De gasstroom wordt door het actief kool geleid, waar de te verwijderen
componenten worden gebonden totdat het actief kool verzadigd is. Na het bereiken van de verzadigingsgraad
van het actief kool wordt deze vervangen of geregenereerd. Bij vervanging wordt de beladen actief kool
meestal teruggenomen door de leverancier die het als (chemisch) afval afvoert of regenereert. Wanneer het
bedrijf de actieve kool zelf regenereert speken we van regeneratieve adsorptie.
De voordelen van deze techniek is, dat het niet alleen kwik en dioxines fors verlaagt, maar ook de
koolwaterstoffen, ammonia, SO2 en geur. Het kan zover bekend zonder problemen toegepast worden bij
cementovens
Een nadeel is dat het een dure oplossing is. Technisch kunnen zich er problemen voordoen met een relatief
snelle doorslag bij mengsels van stoffen. Bij snelle verzadiging van het actieve kool moet deze worden
geregenereerd of vervangen. Het verbruikte actief kool kan wel weer dienen als brandstof voor de oven. MOB
verwacht dat het verbruik aan actieve kool waarschijnlijk vrij hoog is, wat de operationele kosten opdrijft.
De investeringskosten voor actief kool absorptie liggen vrij hoog (tussen de 2 – 6 Miljoen Euro).
Geur
ENCI is van mening dat de relatief hoge geuremissie van ENCI samenhangt met de NOx emissie. Wij zijn daar
niet zeker van. Immers, de concentraties van koolwaterstoffen en koolmonoxide zijn beide relatief bijzonder
hoog vergeleken bij afvalverbrandingsinstallatie hetgeen wijst op onvolledige verbranding bij ENCI, in ieder
geval onvollediger dan bij afvalverbrandingsinstallaties het geval is. Er is een goede kans dat de relatief hoge
geuremissie van ENCI samenhangt deze onvolledige verbranding.
Op basis van de huidige rapporten is het voor MOB vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van de hogere
geurconcentratie bij ENCI vergeleken bij AVI’s. Er zijn verschillende opties mogelijk:
Verband tussen de hoge koolwaterstofemissies van oven 8 en geur
Verband tussen geur en koolwaterstofemissies van andere bronnen wellicht?
In eerste instantie ligt het dan voor de hand om de verbranding te optimaliseren, vooral ook omdat
nageschakelde technieken vaak weinig effectief zijn met uitzondering van een hogere schoorsteen.
Geur is een punt van zorg voor ENCI, omdat het merendeel van de klachtenpatroon samenhangt met geur.
MOB beveelt aan om een onderzoek uit te voeren naar geurbepalende component middels GCMS (Gas
Chromatography/Mass Spectrometry) in combinatie met geurconcentratiemetingen.

Page 33

Bureaustudie uitstoot ENCI, Maastricht

Biomonitoring
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven is de bijdrage van ENCI aan de immissies van fluor, metalen (met
uitzondering van kwik) en dioxines beperkt. Ten aanzien van de impact van deze stoffen op de omgeving zijn
er geen aanwijzingen dat de huidige blootstelling van bovengenoemde stoffen rondom ENCI leidt tot een
ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid. Omdat er bij de omgeving toch een aanzienlijke ongerustheid
bestaat ten aanzien van de immissies van deze stoffen, verdient het toch aanbeveling om de verwachte
emissies (en immissies) van bovengenoemde stoffen te verifiëren met een biomonitoringprogramma.
Een dergelijke biomonitorings programma is ook bij HVC in Alkmaar uitgevoerd, omdat er net als bij ENCI
grote ongerustheid bestond omtrent de emissies van bovengenoemde stoffen. De evaluatie van het
biomonitorings programma laat zien dat er meer transparantie en duidelijkheid kwam in de discussie omtrent de
bijdrage van HVC aan deze stoffen in het milieu.
Bij het opzetten van een biomonitoringsprogramma moet geborgd worden dat:
Het programma gedragen wordt door de betrokken partijen (ENCI, omwonenden, provincie en
relevante beleidsinstanties (RIVM, VROM, LNV en dergelijke)
Het programma dient als referentie bij het vaststellen van de effecten op gewassen en dieren ten
gevolge van dioxines, fluor, zware metalen en kwik en pak’s en de bijdrage van ENCI en andere
bronnen daaraan
De bovengenoemde effecten zo gevoelig mogelijk worden geregistreerd
De tabel hieronder laat een mogelijk opzet van een dergelijk programma zien.
Tabel 11: Mogelijke opzet biomonitoring
Indicator/Accumulator
Actieve monitoring
- Spinazie
- Boerenkool
- Gladiool
Passieve monitoring
- Koemelk
- Gras

Response

Component

Periode

Monsters/locatie/jaar

Accumulatie
Accumulatie
Indicator

Cd, Hg, pak’s
Cd, Hg, pak’s
F

Voorjaar/zomer
Herfst/winter
Voorjaar/zomer

5
3
3

Accumulatie
Accumulatie

Dioxinen/pcb’s
F

Voorjaar/zomer
Jaarrond

2
13

MOB beveelt aan om de technische en financiële haalbaarheid, alsmede de efficiëntie van een dergelijk
programma (in het kader van het geplande sluiten van de oven 8 en groeve) te onderzoeken.
Tabel 12 hieronder vat de maatregelen samen.
Tabel 12: samenvatting emissie beperkende maatregelen
Wat

Investerings kosten MEuro

Potentie reductie emissies tov
huidige emissies

Evaluatie MOB

Versneld afschrijven oud en
aankoop nieuw wagenpark
(transportbewegingen groeve)

Onbekend (zie boven: kosten
te bepalen in een investerings
scenariostudie)

Tot 90% voor de berekende
emissies van stof (PM10) uit de
groeve
Tot 70% voor de berekende
emissies van stikstofoxide (NO2)
uit de groeve

Afscheidende stof filters

Pm. Te bepalen na een

De huidige emissie van 22 ton stof

De
dispersieberekeningen
voor stof in de MER gaan uit
van een huidige immissie van
rond de 1 µg/m3 stof als
gevolg
van
de
transportbewegingen. Dit kan
teruggebracht worden naar 0,1
µg/m3
Voor NO2 geldt een reductie
van 4,5 µg/m3 NO2 naar 1,5
µg/m3 NO2 als gevolg van de
transportbewegingen.
Deze maatregel moet sowieso
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Wat

Investerings kosten MEuro

Potentie reductie emissies tov
huidige emissies

Evaluatie MOB

overige puntbronnen,
verbeteren/vervangen van
doekfilters
1 ESP veld extra

grondige inspectie en
investeringsstudie.

om aan de NER / BBT te
voldoen.

0,5 – 1,2

uit de overige puntbronnen kan
naar schatting tot 40% worden
verminderd.
20 - 30 % van de emissies uit oven
8

Low NOx brander
SCR + Low NOx
Actief kool

0,6
3–5
2–6

Mergel lagere C gehalte
Aangescherpte
acceptatiecriteria afval Hg, S,
N
Biomonitoring (geen
emissiebeperkende maatregel)

Pm
Pm

0 – 20% NO2 oven
30 – 80% NO2 oven
60 – 80 % KWS
80 – 90% Kwik
80 – 90% Dioxines
< Geur
< 10 - 50% KWS
< Hg, SO2, NO2

Pm

NA

deze maatregel is weinig tot
niet kosteneffectief tov de
andere bovengenoemde
maatregelen voor stof.

Pas te overwegen na grondige
koolwaterstof en geur studie
(zie tekst)

MOB beveelt aan de
haalbaarheid van een dergelijk
programma te bestuderen. Te
verwachten is dat een
dergelijk programma de
discussie omtrent de emissies
van ENCI verheldert.

ENCI studie emissie beperkende maatregelen
Op 6 augustus heeft ENCI een intern rapport opgesteld over uit te voeren emissie beperkende maatregelen.
Hieruit blijkt dat de door MOB voorgestelde maatregelen overlappen met de maatregen door ENCI
voorgesteld. Het voorstel van MOB is wel omvattender, vooral ten aanzien van:
Versneld afschrijven oud en aankoop nieuw wagenpark (transportbewegingen groeve)
Emissiebeperkende maatregelen bij alle grote puntbronnen in de cement productie tot < 5 mg/m3
Onderzoek naar introductie van SCR technologie gecombineerd met low-NOx branders (ENCI
stelt alleen low NOx branders voor met optimalisatie van SNCR)
Biomonitoringsprogramma. Dit is weliswaar geen emissiebeprekende maatregel, maar MOB heeft
dit toch opgenomen als ondersteunende maatregel.

4.2 Wat merkt Maastricht (omgeving ENCI) als ENCI emissies
reduceert
Hieronder wordt in drie tabellen samengevat wat de directe omgeving van ENCI merkt als ENCI haar emissies
reduceert volgens de aangegeven opties in paragraaf 4.1 (samenvatting tabel 12). Tabel 13 laat zien hoe de
vrachten van de verontreinigende stoffen veranderen. Tabel 14 vat samen wat de consequentie is van de emissie
beperkende maatregelen voor de luchtkwaliteit in de onmiddellijke omgeving van ENCI (aan de grens van het
ENCI terrein, waar de hoogste pieken optreden). Tabel 15 geeft een samenvatting van de percentage lagere
concentraties in omgevingslucht bij grens van ENCI-terrein als gevolg van de voorgestelde emissie beperkende
maatregelen ten opzichte van huidige situatie.
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Tabel 13: Reductie van emissies (vrachten) als alle maatregelen van tabel 11 worden uitgevoerd.
Stof

Vracht

ENCI (met
voorgestelde
maatregelen)
21

ENCI
(zonder voorgestelde
maatregelen)
36,7

Pm10

ton/jaar

Koolwaterstoffen
(als TOC)

ton/jaar

10 - 20

50

Kwik

Kg/jaar

5 – 20

50

NO2

Ton/jaar

250

1250

SO2

Ton/jaar

210

300

Evaluatie

Reductie van 45%.
(1) wagenpark groeve
(2) overige puntbronnen BBT
niveau;
(3) extra veld ESP oven 8
60 -80 % reductie.
Opties: (1) Primaire maatregelen:
grondstof met laag C-gehalte; (2)
Actiefkoolfilter
60 – 90 % reductie. (1)
acceptatiecriteria afvalstoffen; (2)
actief kool)
80% additionele reductie.
(1) wagenpark groeve
(2) primaire maatregelen (brander);
(3) SCR
(4) acceptatiecriteria (bio)brandstof
Tot 30 % reductie.
(1) Brandstof S gehalte;

Tabel 14: Immissietabel (Jaargemiddeld µg/m3, tenzij anders aangegeven), als alle maatregelen van tabel 11 worden
uitgevoerd)
Stof

Bijdrage ENCI
(huidig)

Achtergrondconcentratie
grens ENCI terrein
(huidig: achtergrond +
ENCI)

0,05

Bijdrage ENCI
(met
emissiebeperkende
maatregelen, tabel
12)
0,02

1,1

Achtergrondconcentratie
grens ENCI terrein
met emissiebeperkende
maatregelen tabel 12):
achtergrond + ENCI)
1,08

KWS
(als
benzeen
)

Stof
Pm10

1,2

0,3

24,4

23,5

Kwik

0,00003
(0,03 ng/m3)

0,00001
(0,01 ng/m3)

0,0025
(2,5 ng/m3)

0,0025
(2,5 ng/m3)

NO2

5,1

2

21 – 30
(25)

(22)
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Evaluatie

Bijdrage ENCI gereduceerd
van 4% naar 2%. Lichte
verbetering van
luchtkwaliteit (2% minder
benzeen in omgevingslucht).
De achtergrondconcentratie
ligt onder de norm van 5
ug/m3.
Bijdrage ENCI gereduceerd
van 5% naar 1%. Lichte
verbetering van
luchtkwaliteit (4% minder
pm10 in omgevingslucht).
Overigens nog steeds
overschrijding van WHO
norm van 20 ug/m3.
Bijdrage ENCI gereduceerd
naar 75%. Luchtkwaliteit
niet in betekenende mate
veranderd. (effect < 1%).
Bijdrage ENCI gereduceerd
van 20 % naar kleiner dan
10%. Verbetering van de
luchtkwaliteit (ongeveer
10% minder NOx in
omgevingslucht bij ENCI).
De NO2 norm in buitenlucht
voor bescherming van
ecosystemen wordt zeker
niet meer overschreden. De
forse overschrijding kritische
depositie van N op St
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Stof

SO2

Bijdrage ENCI
(huidig)

0,2

Bijdrage ENCI
(met
emissiebeperkende
maatregelen, tabel
12)

0,19

Achtergrondconcentratie
grens ENCI terrein
(huidig: achtergrond +
ENCI)

3,6

Achtergrondconcentratie
grens ENCI terrein
met emissiebeperkende
maatregelen tabel 12):
achtergrond + ENCI)

3,6

Evaluatie

Pietersberg blijft wel
bestaan.
Bijdrage ENCI gereduceerd
van 6% naar 5%.
Luchtkwaliteit niet in
betekenende mate veranderd.
(effect < 1%). MOB acht
het onwaarschijnlijk dat de
WHO adviesnorm van 20
ug/m3 (daggemiddeld) wordt
overschreden

Tabel 15: Percentage lagere concentraties in omgevingslucht bij grens van ENCI-terrein als gevolg van
emissiereducerende maatregelen ten opzichte van huidige situatie (jaargemiddeld)
Parameter

Achtergrondconcentratie grens
ENCI terrein
met emissiebeperkende
maatregelen tabel 12):
achtergrond + ENCI), ug/m3

Hoeveel minder in
buitenlucht ten opzichte van
huidig? (in procenten)

Strengste norm (ug/m3)

Koolwaterstoffen (als
benzeen)
Stof (PM10)
Kwik

1,08

2%

5

23,5
0,0025

4%
< 1%

Stikstofdioxide (NO2)
Zwaveldioxide (SO2)

22
3,6

10%
< 1%

20 (WHO norm)
Geen norm, streefwaarde
0,00396
30
20 (als jaargemiddeld)
20 (daggemiddeld, WHO)

Bovenstaande tabellen laten zien, dat de omgevingskwaliteit rondom ENCI significant verbetert (meer dan 1%
verbetering van luchtkwaliteit voor alle parameters behalve kwik en zwaveloxiden (SO2). Voor kwik en
zwaveloxiden is al vastgesteld dat er geen problemen zijn met de concentraties in de buitenlucht. De
voorgestelde maatregelen reduceren de emissies van beide parameters wel, maar de luchtkwaliteit is niet in
betekenende mate veranderd (effect < 1%).
De grootste verbetering in kwantitatieve termen betreft een vermindering van de concentraties van
stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht rondom ENCI: ongeveer 10% minder NO2 in omgevingslucht.
De impact van ENCI op de luchtkwaliteit in het centrum van Maastricht is vrijwel nihil, dat wil zeggen voor
alle parameters < 1%.

4.3 Wat merkt Maastricht (omgeving ENCI) als ENCI stopt met
klinkerproductie
Onderstaande 3 tabellen laten zien wat het effect is als ENCI stopt met de klinkerproductie, inclusief de
kalksteenwinning. Alleen de cementfabriek is nog in werking. Wel worden alle emissiereducerende
maatregelen voor de cementproductie zoals voorgesteld in hoofdstuk 4.1 (afscheidende stof filters bij de
puntbronnen van de cementproductie, verbeteren/vervangen van doekfilters).
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Tabel 16: Reductie van emissies (vrachten) als ENCI stopt met klinker productie en mergelwinning
Stof

Vracht

ENCI (zonder
klinkerproductie)
22,4 (Arcadis MER)
14 (MOB)

ENCI
(met klinkerproductie)
37,5

Pm10

ton/jaar

Koolwaterstoffen
(als TOC)
Kwik

ton/jaar

0

50

Kg/jaar

0

50

NO2

Ton/jaar

7

1250

SO2

Ton/jaar

2

300

Evaluatie
Reductie van 40 - 50%. De emissies
van de cementfabriek blijven over.
De MER van Arcadis heeft een
hogere waarde omdat zij niet uitgaat
van verdere emissie beperkende
maatregelen in de cementfabriek.
MOB schat dat emissies verder terug
kunnen tot onder 5mg/m3 per
puntbron met filterende afscheiders
(indien toepasbaar)
100% reductie. Oven 8 is de enigste
bron van VOCs
100% reductie. Oven 8 is de enigste
bron (zuiveringsslib, vliegas)
99% reductie. Oven 8 en de groeve
samen zijn de grootste bronnen, maar
die gaan sluiten
99% reductie. Oven 8 is de
hoofdbron

Tabel 17: Immissietabel (Jaargemiddeld µg/m3, tenzij anders aangegeven), als ENCI stopt met klinker productie en
mergelwinning

Immissietabel (Jaargemiddeld µg/m3, tenzij anders aangegeven)
Stof

Huidige bijdrage
(met
klinkerproductie)

Achtergrondconcentratie
(met klinkerproductie)

Achtergrondconcentratie
(zonder klinkerproductie)

Evaluatie

0,05

Bijdrage (zonder
klinkerproductie
maar met
emissiebeperkende
maatregelen in
cementfabriek)
0

KWS
(als
benzeen
)

1,1

1,05

Stof
Pm10

1,2

0,1

24,4

23,3

Kwik

0,00003
(0,03 ng/m3)

0

0,0025
(2,5 ng/m3)

0,0025
(2,5 ng/m3)

NO2

5,1

0,02

21 – 30
(25)

(20)

Bijdrage ENCI gereduceerd
naar 0%. Lichte verbetering
van luchtkwaliteit (5%
minder VOS in
omgevingslucht). De
achtergrondconcentratie ligt
onder de norm van 5 ug/m3.
Bijdrage ENCI gereduceerd
van 5% naar < 1%. Lichte
verbetering van
luchtkwaliteit (10% minder
pm10 in omgevingslucht).
Nog steeds overschrijding
van WHO norm van 20
ug/m3.
Bijdrage ENCI gereduceerd
naar 0%. Luchtkwaliteit niet
in betekenende mate
veranderd. (effect < 1%).
Bijdrage ENCI gereduceerd
van 20 % naar kleiner dan
1%. Verbetering van de
luchtkwaliteit (20% minder
NOx in omgevingslucht bij
ENCI). De NO2 norm in
buitenlucht voor
bescherming van
ecosystemen wordt zeker
niet meer overschreden. De
forse overschrijding kritische
depositie van N op St
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Stof

SO2

Huidige bijdrage
(met
klinkerproductie)

0,2

Bijdrage (zonder
klinkerproductie
maar met
emissiebeperkende
maatregelen in
cementfabriek)

0,0

Achtergrondconcentratie
(met klinkerproductie)

3,6

Achtergrondconcentratie
(zonder klinkerproductie)

3,4

Evaluatie

Pietersberg blijft wel
bestaan.
Bijdrage ENCI gereduceerd
naar 0%. Luchtkwaliteit niet
in betekenende mate
veranderd. (effect < 1%).
MOB acht het
onwaarschijnlijk dat de
WHO adviesnorm van 20
ug/m3 (daggemiddeld) wordt
overschreden

Tabel 18: Percentage lagere concentraties in omgevingslucht bij grens van ENCI-terrein als gevolg van stoppen
klinkerproductie en mergelwinning ten opzichte van huidige situatie (jaargemiddeld)
Parameter

Achtergrondconcentratie grens
ENCI terrein zonder
klinkerproductie en
mergelwinning.
Emissiebeperkende
maatregelen tabel 12 in de
cementfabriek: Achtergrond +
ENCI, ug/m3

Hoeveel minder in
buitenlucht ten opzichte van
huidig? (in procenten)

Strengste norm (ug/m3)

Koolwaterstoffen (als
benzeen)
Stof (PM10)
Kwik

1,05

5%

5

23,3
0,0025

10%
< 1%

Stikstofdioxide (NO2)
Zwaveldioxide (SO2)

20
3,4

20%
< 1%

20 (WHO norm)
Geen norm, streefwaarde
0,00396
30
20 (als jaargemiddeld)
20 (daggemiddeld, WHO)

Bovenstaande tabellen laten zien, dat de omgevingskwaliteit rondom ENCI significant verbetert (meer dan 1%
verbetering van luchtkwaliteit voor alle parameters behalve kwik en zwaveloxiden (SO2). Voor kwik en
zwaveloxiden is al vastgesteld dat er geen problemen zijn met de concentraties in de buitenlucht. De
voorgestelde maatregelen reduceren de emissies van beide parameters wel, maar de luchtkwaliteit is niet in
betekenende mate veranderd (effect < 1%).
De grootste verbetering in kwantitatieve termen betreft een vermindering van de concentraties van
stikstofdioxide (NO2) en stof (als PM10) in de buitenlucht rondom ENCI: Respectievelijk 20% minder NO2 en
10% minder stof (PM10) in omgevingslucht .
De impact van ENCI op de luchtkwaliteit in het centrum van Maastricht is vrijwel nihil, dat wil zeggen voor
alle parameters < 1%.
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4.4 Deelconclusies
Onderzoeksvraag:
5.

6.
7.

Indien er wezenlijke verschillen zijn tussen beide regimes (AVI en cement): wat zijn de opties
(filtertechnieken, gebruik afvalstoffen in de stook, etc.) om de uitstoot te verminderen? Wat zijn de
globale kosten? Wat zijn de globale baten (in emissies van stoffen)?
Zou je het in luchtkwaliteit merken als ENCI zou stoppen met klinkerproductie?
Zou je het merken in luchtkwaliteit als ENCI de opties van onderzoeksvraag 5 zou toepassen?

De volgende opties worden voorgesteld om de uitstoot te verminderen:
Stof
De nadruk dient hier te worden gelegd op stofemissiebeperking bij de mergelwinning en mergeltransport en op
het verbeteren of vervangen van afscheidende stoffilters van de puntbronnen in de cementfabriek om aan de
NER norm van 5 mg/m3 te kunnen voldoen. Maatregelen om de stofemissies vanuit oven 8 verder te
verminderen lijken weinig tot niet kosteneffectief tov de andere bovengenoemde maatregelen.
Stikstofoxiden en ammoniak
Evenals voor stof geldt hier voor de NO2 immissie in de directe omgeving, dat de meeste winst is te halen uit
een beperking van de NOx emissie tijdens mergelwinning en transport. Dit betekent schonere motoren op graaf
en transportmaterieel.
Vanuit een algemeen milieuhygiënisch perspectief is het verminderen van NOx, N2O en ammoniak emissie uit
Oven 8 van groot belang. De nu toegepaste SNCR is weinig efficiënt. De meest voor de hand liggende
technieken zijn het toepassen van Low-NOx branders en DeNOx conform SCR in plaats van SNCR die nu
wordt toegepast. Hiervoor dient een gedetailleerde haalbaarheidsstudie te worden gemaakt waarbij er zoveel
mogelijk vanuit dient te worden gegaan dat geen extra opwarming van de afgassen nodig is.
Koolwaterstoffen/koolmonoxide/geur
ENCI is van mening dat de relatief hoge geuremissie van ENCI samenhangt met de NOx emissie. Wij zijn daar
niet zeker van. Immers, de concentraties van koolwaterstoffen en koolmonoxide zijn beide relatief bijzonder
hoog vergeleken bij afvalverbrandingsinstallatie hetgeen wijst op onvolledige verbranding bij ENCI, in ieder
geval onvollediger dan bij afvalverbrandingsinstallaties het geval is. Er is een goede kans dat de relatief hoge
geuremissie van ENCI samenhangt deze onvolledige verbranding.
In eerste instantie ligt het dan voor de hand om de verbranding te optimaliseren, vooral ook omdat
nageschakelde technieken vaak weinig effectief zijn met uitzondering van een hogere schoorsteen.
MOB stelt als aanbeveling voor om op korte termijn nauwkeuriger het pakket koolwaterstoffen te onderzoeken
op MVP stoffen (inclusief de concentraties), alsmede geurbepalende componenten middels GCMS (Gas
Chromatography/Mass Spectrometry) in combinatie met geurconcentratiemetingen.
De conclusies van dat onderzoek zouden de grondslag moeten vormen van een op te leggen
emissiegrenswaarde voor koolwaterstoffen en om een gedetailleerde haalbaarheidsstudie te maken gericht op
de installatie van actief kool absorptie om de uitworp van koolwaterstoffen en geur verder te verlagen. De
uitworp van andere parameters zoals kwik en dioxines zullen hierdoor ook verder verlaagd kunnen worden.
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Zwaveloxiden (SO2)
De bron van de zwavelemissie is gerelateerd aan bepaalde brandstoffen cq grondstoffen. De meest
kosteneffectieve manier om de emissie van SO2 te beperken is om de zwavelconcentratie in deze brandstoffen
en grondstoffen te beperken. Een nageschakelde DeSOx (SO2 verwijdering) is in principe mogelijk maar
waarschijnlijk relatief erg duur.
Kwik
Ook bij kwik ligt te voor de hand dat de meest kosteneffectieve manier om de kwikemissies te beperken is
gelegen in het beperken van de kwikconcentraties van de brandstoffen., waarschijnlijk het gebruikte
zuiveringsslib.
Biomonitoring
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is de bijdrage van ENCI aan de immissies van fluor, metalen (met
uitzondering van kwik) en dioxines beperkt. Ten aanzien van de impact van deze stoffen op de omgeving zijn
er geen aanwijzingen dat de huidige blootstelling van bovengenoemde stoffen rondom ENCI leidt tot een
ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid. Omdat er bij de omgeving toch een aanzienlijke ongerustheid
bestaat ten aanzien van de immissies van deze stoffen, verdient het toch aanbeveling om de verwachte
emissies (en immissies) van bovengenoemde stoffen te verifiëren met een biomonitoringprogramma.
Ervaring leert dat een dergelijk programma de onzekerheden in de discussie ten aanzien van de emissies en
immissies van deze stoffen vermindert. Het is ook te verwachten dat de discussie hierover dan meer gefocust
zal plaatsvinden. Het verdient aanbeveling om de haalbaarheid van een dergelijke biomonitoringsprogramma
nader te bekijken, zeker in het licht van de beperkte tijd dat Oven 8 nog in bedrijf zal zijn.
Een mogelijke opzet van een dergelijk biomonitoringsprogramma staat beschreven in tabel 11.
Een samenvatting van de emissiebeperkende maatregelen staat hieronder:
Tabel 19: samenvatting emissie beperkende maatregelen
Wat

Investerings kosten MEuro

Potentie reductie emissies tov
huidige emissies

Evaluatie MOB

Versneld afschrijven oud en
aankoop nieuw wagenpark
(transportbewegingen groeve)

Onbekend (zie boven: kosten
te bepalen in een investerings
scenariostudie)

Tot 90% voor de berekende
emissies van stof (PM10) uit de
groeve
Tot 70% voor de berekende
emissies van stikstofoxide (NO2)
uit de groeve

Afscheidende stof filters
overige puntbronnen,
verbeteren/vervangen van
doekfilters
1 ESP veld extra

Pm. Te bepalen na een
grondige inspectie en
investeringsstudie.
0,5 – 1,2

De huidige emissie van 22 ton stof
uit de overige puntbronnen kan
naar schatting tot 40% worden
verminderd.
20 - 30 % van de emissies uit oven
8

De
dispersieberekeningen
voor stof in de MER gaan uit
van een huidige immissie van
rond de 1 µg/m3 stof als
gevolg
van
de
transportbewegingen. Dit kan
teruggebracht worden naar 0,1
µg/m3
Voor NO2 geldt een reductie
van 4,5 µg/m3 NO2 naar 1,5
µg/m3 NO2 als gevolg van de
transportbewegingen.
Deze maatregel moet sowieso
om aan de NER / BBT te
voldoen.

Low NOx brander
SCR + Low NOx
Actief kool

0,45
3–5
2–6

0 – 20% NO2 oven
30 – 80% NO2 oven
60 – 80 % KWS
80 – 90% Kwik
80 – 90% Dioxines
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deze maatregel is weinig tot
niet-kosteneffectief tov de
andere bovengenoemde
maatregelen voor stof.

Pas te overwegen na grondige
koolwaterstof en geur studie
(zie tekst)
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Mergel lagere C gehalte
Aangescherpte
acceptatiecriteria afval Hg, S,
N
Biomonitoring

Pm
Pm

< Geur
< 10 - 50% KWS
< Hg, SO2, NO2

Pm

NA

MOB beveelt aan de
haalbaarheid van een dergelijk
programma te bestuderen. Te
verwachten is dat een
dergelijk programma de
discussie omtrent de emissies
van ENCI verheldert.

Indien ENCI besluit om alle maatregelen zoals in bovenstaande tabel uit te voeren, inclusief de actief kool
absorptie zal de omgevingskwaliteit rondom ENCI (tot 1 kilometer vanaf de grens van ENCI) significant
verbeteren. Er zal meer dan 1% verbetering van luchtkwaliteit optreden voor alle parameters behalve kwik en
zwaveloxiden (SO2): Voor kwik en zwaveloxiden is al vastgesteld dat er geen problemen zijn met de
concentraties in de buitenlucht. De voorgestelde maatregelen reduceren de emissies van beide parameters wel,
maar de luchtkwaliteit is dan niet in betekenende mate veranderd (effect < 1%).
De grootste verbetering in kwantitatieve termen betreft een vermindering van de concentraties van
stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht rondom ENCI: ongeveer 10% minder NO2 in omgevingslucht.
Indien ENCI stopt met de klinkerproductie en de mergelwinning zal de omgevingskwaliteit rondom ENCI
uiteraard verder significant verbeteren
De grootste verbetering in kwantitatieve termen betreft een vermindering van de concentraties van
stikstofdioxide (NO2) en stof (als PM10) in de buitenlucht rondom ENCI: Respectievelijk 20% minder NO2 en
10% minder stof (PM10) in omgevingslucht .
In beide gevallen zal de impact van ENCI op de luchtkwaliteit in het centrum van Maastricht vrijwel nihil zijn,
dat wil zeggen voor alle parameters < 1%.
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5. Conclusies en aanbevelingen
Onderzoeksvraag:
1.
2.
3.

Is er qua uitstoot van stoffen een wezenlijk verschil tussen de AVI- en cementregimes?
En zo ja, welke uitstoot van welke stoffen betreft dit en wat betekent dat in het geval van de ENCI?
Zou de uitstoot van ENCI wezenlijk anders zijn als hier een afvalverbrandingsinstallatie zou staan in
plaats van ENCI?

Uit dit voorliggende rapport blijkt dat er wezenlijke verschillen zijn in emissies van
afvalverbrandingsinstallaties en ENCI. In de onderstaande tabel zijn de emissies vergeleken tussen de
schoorsteen van Oven 8 en een schoorsteen van een normale goed functionerende rookgasreiniging van een
afvalverbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval.
Tabel 20: Parameters die verhoogd zijn in de schoorsteen van oven 8 ten opzichte van een schoorsteen van een goed
functionerende afvalverbrandingsinstallatie
Parameter

Stof
Koolmonoxide (CO)
Stikstofoxiden (NOx)
Zwaveloxiden (SO2)
Ammoniak (NH3)
Kwik
Koolwaterstoffen (KWS)
Geur

Factor hogere emissies van ENCI vergeleken
met een gemiddelde goed functionerende
afvalverbrandingsinstallatie
10

Opmerking

Onzeker of stofmetingen correct zijn
ivm positie van meetpunt

15
10
20-60
10
2-5
20
4??

Hierbij komt dat bij ENCI de graafmachines en de vrachtwagens een grote bijdrage leveren aan de stof en NO2
immissie in de directe omgeving, die aanzienlijk groter is dan de immissie bijdrage van de schoorsteen van
Oven 8. Bij afvalverbrandingsinstallaties wordt het afval ook aangevoerd met vrachtwagens maar is de bijdrage
aan de immissie in de directe omgeving doorgaans veel lager dan bij ENCI.
Ook zijn er bij ENCI een fors aantal emissiepunten van stof die niet voorkomen bij
afvalverbrandingsinstallaties. Het gaat hier om een relatief groot debiet van circa 100.000 m3/uur. Deze
emissiepunten voldoen momenteel niet aan best beschikbare technieken.
Onze conclusie is dat de belasting van de omgeving van de ENCI van bovenstaande stoffen (in tabel 20) fors
lager zou zijn ingeval er een goed functionerende afvalverbrandingsinstallatie zou staan in plaats van de
huidige activiteiten van ENCI.
Voor wat betreft de uitstoot van metalen (met uitzondering van gasvormig kwik) en dioxines stellen wij vast
dat ENCI qua concentraties en vracht vergelijkbaar presteert als een grote AVI met een goed functionerende
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rookgasreiniging. De emissies van de metalen (som metalen uit de BVA en cadmium/thallium) en
dioxines/furanen voldoen zowel bij de AVI’s als ENCI ruim aan de strenge normen van het Besluit Verbranden
Afvalstoffen).
Tabel 21: Concentraties emissies tov grenswaarden Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA)
Parameters
Cadmium en Thallium
Metalen BVA mg/m3
Dioxines en furanen ng/m3

ENCI
< 0,001 - < 0,03
0,02 – 0,04
< 0,01 – 0,02

AVI’s
0,01
0,01 – 0,03
< 0,01

BVA emissiegrenswaarde
0,05
0,5
0,1

Gezien de zeer lage concentraties en vracht van de BVA metalen, cadmium en thallium en dioxines en furanen
is de vracht is het niet nodig om deze metalen (anders dan gasvormig kwik) en dioxines nader te bekijken.
In dit hoofdstuk 2 is er een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de nauwkeurigheid van de metingen van de
vaste stoffen en de debieten. Dit heeft te maken met de positie van het meetvlak, die vragen oproept over de
betrouwbaarheid van de nauwkeurigheid van de debietmetingen en de isokinetische metingen.
Of dit resulteert in een overschatting of onderschatting van werkelijke stofemissies (inclusief stofgebonden
metalen) en debiet (en dus ook vrachten van verontreinigende stoffen) is zonder nader onderzoek niet goed te
zeggen.
Of de metingen correct zijn zou moeten worden geverifieerd door parallelle metingen uit te voeren op meetvlak
en schoorsteen gericht op stof en debiet.
Voor de analyse van de emissies en de immissies alsmede de mogelijke emissiebeperkende maatregelen zijn
wij uitgegaan van de emissiewaarden voor stof en debiet zoals continu gemeten in het meetvlak. Wij gaan ook
uit van de berekende vrachten van stof en gasvormige stoffen op basis van het gemeten debiet. Indien er uit het
aanbevolen vervolgonderzoek aan de debieten en concentraties van stof (en stofgebonden metalen) blijkt dat er
een substantiële onderschatting is van gemeten waarden aan stof en debiet, moet onze analyse opnieuw nader
bekeken worden.
Vooralsnog verwachten wij niet dat een nieuw onderzoek naar dit probleem onze conclusies wezenlijk anders
zal maken voor wat betreft NOx and stof. Dit heeft met name te maken met de relatief hoge bijdrage van de
overige punt en diffuse bronnen aan de omgevingskwaliteit van met name stof, en NOx, rondom ENCI.

Onderzoeksvraag:
4.

Wat is de bijdrage van de uitstoot van de ENCI in het algemene luchtkwaliteitsbeeld van Maastricht
(Omgeving ENCI)?

De tabel hieronder vat de bijdrage van ENCI aan het luchtkwaliteitsbeeld samen.
Tabel 22: achtergrondconcentratie aan grens van ENCI terrein en bijdrage ENCI

Achtergrond
+ ENCI

Bijdrage ENCI

Evaluatie
De bijdrage is ongeveer 4,5%. De
achtergrondconcentratie (+ bijdrage
ENCI) ligt onder de norm van 5 µg/m3.
Bijdrage maximaal 1 %. Er vindt reeds
zonder ENCI een overschrijding van de
door de WHO vastgestelde

Benzeen (als
C6H6)

Jaargemiddeld

1,1 µg/m3

0,03 µg/m3 (Arcadis)
0,05 µg/m3 (MOB)

PM 10 oven 8
+
klinker/cement

Jaargemiddeld

24,4 µg/m3

0,1 µg/m3 (Arcadis)
0,2 µg/m3 (MOB)
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Achtergrond
+ ENCI

Bijdrage ENCI

productie

PM 10
Gehele
inrichting
PM 2,5 oven 8
+
klinker/cement
productie

Jaargemiddeld

24,4 µg/m3

1,2 µg/m3 (Arcadis)

Jaargemiddeld

19 µg/m3

0,45 µg/m3 (Arcadis)
0,6 µg/m3 (MOB)

PM 2,5
Gehele
inrichting
Kwik
(gasvormig)

Jaargemiddeld

19 µg/m3

0,6 µg/m3 (Arcadis)

Jaargemiddeld

0,00003 µg/m3

Stikstofoxide
(als NO2)
oven 8
+
klinker/cement
productie

Jaargemiddeld

0,002 - 0,003
µg/m3 (MOB)
0,0015 µg/m3
(Arcadis)
17 – 25,5
µg/m3

Stikstofoxide
(als NO2)
gehele
inrichting

Jaargemiddeld

21 – 30 µg/m3

5,1 µg/m3

Stikstof
depositie

Mol/ha/jr

1780 mol/ha/jr

(Moet uitgerekend
worden met OPS
model)
Groffe schatting op
basis van
modelberekeningen
kolencentrales
(vergelijkbare vracht
1500 ton N/jaar): 10 –
50 mol/ha/jr

Zwaveloxide
(als SO2)

Jaargemniddeld
99,2 percentiel
99,9 percentiel

3,6 (MOB)
36 µg/m3
(Arcadis)
56 µg/m3
(Arcadis)

0,5 – 2,5 µg/m3
(Arcadis meldt dat de
bijdrage hooguit 0,1
µg/m3 is)

Arcadis: 11 – 25
mol/ha/jr
Ten hoogste 0,2
µg/m3 (schatting
MOB)

Geur
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Evaluatie
jaargemiddelde grenswaarde van 20
µg/m3. De Europese luchtkwaliteitsnorm
van 40 µg/m3 jaargemiddeld wordt niet
overschreden. Ook de daggemiddelde
concentratie wordt minder dan 35 dagen
overschreden
Bijdrage ENCI ongeveer 5%. Rest als
boven
Bijdrage ENCI ongeveer 2%. De door de
WHO vastgestelde jaargemiddelde
grenswaarde van 10 µg/m3 wordt reeds
zonder ENCI fors overschreden. De
Europese luchtkwaliteitsnorm van 20
µg/m3 jaargemiddeld wordt (net) niet
overschreden.
Bijdrage ENCI ongeveer 3%. Rest als
boven
De bijdrage van ENCI is ongeveer 1,5%.
Een MTR waarde voor kwik is niet
vastgesteld. De streefwaarde van 0,00396
wordt niet overschreden
De bijdrage van 0,5 – 2,5 is berekend als
oven + cementproductie samen (zonder
de groeve). De hoogste immissie is in de
groeve zelf. Direct aan de grens van het
gehele ENCI terrein wordt de immissie
berekend op 0,5. Dit is een bijdrage van
tussen de 2 en 3% van de
achtergrondconcentratie
MOB is het eens met de berekening van
Arcadis. De grootste bijdrage van ENCI
aan de NOx immissie is ten gevolge van
de transportbewegingen in de groeve
(rondrijden van vrachtauto’s). Bijdrage is
tussen de 20 en 30% van de
achtergrondconcentratie)
Overschrijding kritische depositie van
1440 mol/ha/jr (St Pietersberg en
Jekerdal,
1440 mol - H6110, pionierbegroeing op
rotsbodem, uitbreiding opp + verbetering
kwaliteit
1510 mol - H6210 kalkgraslanden, idem
830 mol -H6230 heischrale graslanden
1400 – H6510, glandhaver en
vossenstaartgraslanden
1400 – H9160B,, Eiken en
haagbeukbossen, behoud oppervlak en
kwaliteit
ENCI draagt ongeveer 6% van de
achtergrondconcentratie bij.
Wellicht overschrijding WHO
adviesnorm van 20 µg/m3 (als
daggemiddeld norm) op enkele dagen per
jaar.
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Algemeen
Ten aanzien van de directe omgeving van ENCI het volgende: Uit bovenstaande tabel volgt dat de omgeving
van ENCI (ook zonder de bijdrage van ENCI) reeds een belaste omgeving is als het gaat om met name fijn stof
en stikstofoxide (als NO2). Tevens worden de kritische deposities van stikstof van het Natura 2000 gebied (St
Pietersberg en Jekerdal) (ook zonder de bijdrage van ENCI) fors overschreden. Ten aanzien van zwaveloxide
bestaat de mogelijkheid van overschrijding van de WHO normen op enkele dagen per jaar, ook zonder de
bijdrage van ENCI.
De impact van ENCI op de luchtkwaliteit op de grens van het ENCI terrein is beperkt (tussen de 0,5 – 6% voor
alle parameters behalve stikstofoxiden). Dit geldt echter niet voor stikstofoxiden uit de groeve als gevolg van
de transportbewegingen bij de mergelwinning (bijdrage tussen de 20 – 30%).
De impact van ENCI op de luchtkwaliteit in het centrum van Maastricht is vrijwel nihil, dat wil zeggen voor
alle parameters < 1%.
Benzeen en kwik
Ten aanzien van benzeen en kwik (ook met de bijdrage van ENCI van respectievelijk 4,5% en 1,5%) zijn er
geen aanwijzingen dat de huidige blootstelling aan kwik en benzeen rondom ENCI leidt tot een
ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid en/of natuur.
Fijn stof
De bijdrage van ENCI aan de concentratie van fijn stof (PM10 en PM2,5) aan de grens van het ENCI terrein
wordt door MOB berekend op 1 – 2 % (van de achtergrondconcentratie) voor de klinker en cement productie,
en op 3 – 5 % voor de gehele inrichting.
De huidige concentraties rondom het ENCI terrein liggen ruim onder de (Europese) grenswaarde van 40 µg/m3
(als jaargemiddelde) voor PM10. Ook is het met de huidige gemeten emissies onwaarschijnlijk dat de
overschrijdingen van daggemiddelde concentraties zich vaker voordoen dan 35 keer per jaar. Wel wordt de
door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) vastgestelde jaargemiddelde grenswaarde van 20 µg/m3
overschreden.
De bijdrage van ENCI aan de fijn stof concentraties ten gevolge van oven 8 is veel geringer (10 maal lager) dan
de groeve. Het leeuwendeel van de emissies uit de groeve is afkomstig van de transport bewegingen
(vrachtauto’s).
Dit betekent dat het voor de hand ligt dat in het kader van de in de volgende hoofdstuk beschreven
emissiereductie mogelijkheden, ten eerste gekeken zal moeten worden naar stofemissiebeperking bij de
mergelwinning en mergeltransport.
Stikstofoxiden (als NO2)
De huidige concentraties rondom het ENCI terrein liggen onder de (Europese) grenswaarde voor de mens van
40 µg/m3 (als jaargemiddelde) voor NO2. Wel is de natuur in de omgeving overbelast als het gaat om
deposities van verzurende stoffen (ook zonder ENCI).
Net als voor stof geldt hier dat de bijdrage van ENCI aan de NO2 concentraties ten gevolge van oven 8 veel
geringer is (10 maal lager) dan de groeve. Het leeuwendeel van de emissies uit de groeve is afkomstig van de
transport bewegingen (vrachtauto’s).
De bijdrage van ENCI aan de concentratie van stikstofoxide (als NO2) aan de grens van het ENCI terrein wordt
door MOB berekend op 0,5 – 2,5 % (van de achtergrondconcentratie) voor de klinker en cement productie, en
op 20 – 30 % voor de gehele inrichting (met name door transportbewegingen in de groeve).
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De reden van een relatief lagere bijdrage van verontreiniging van de omgeving door de klinkerproductie komt
door de 150 meter hoge schoorsteen en daarmee samenhangende grote dispersie. ENCI levert daarentegen een
forse bijdrage aan stikstofoxide immissies als gevolg van de transportbewegingen in de groeve. Wel is de
vracht van met name de stikstofoxiden uit oven 8 aanzienlijk. Gezien de grootschalige verzuringproblematiek
en de daarmee samenhangende voor Nederland vastgelegde emissieplafonds voor stikstofoxiden ligt het voor
de hand om de emissies van stikstofoxiden niet alleen in de groeve maar ook uit de schoorsteen van oven 8 te
verlagen. (zie later)
Indien er een direct verband bestaat tussen NOx en geur heeft deze emissiereductie bij de oven een gunstig
effect op geur.
Zwaveloxides (als SO2)
De MER (Arcadis) stelt dat de 99,2 percentielwaarde voor SO2 in het studiegebied 36 µg/m3 is. Deze waarden
zijn waarschijnlijk gebaseerd op de meest recente gepubliceerde waarden door het RIVM (jaarverslag 2003!).
Het is bekend dat de toen al ingezette daling van SO2 waarden in Nederland sinds die tijd doorgezet heeft. Dit
beeld wordt ook bevestigd door het meetstation bij de A2 op de Nassaulaan in Maastricht. Hier lijken
uurgemiddelde SO2 waarden in 2009 bijna niet meer boven de 10 µg/m3 uit te komen (alleen de eerste 2 weken
van januari zijn er hogere uurwaarden gemeten).
Gezien het feit dat de 150 meter hoge schoorsteen de enige bron is van zwaveloxides en dat er dus een grote
mate van dispersie optreedt (net als met de NOx emissies), is het uigesloten dat de door de Nederlandse en EU
wetgeving vastgestelde grenswaarden ter bescherming van mens wordt overschreden. Het is wel mogelijk dat
de WHO adviesnorm van 20 µg/m3 (als daggemiddeld norm) op enkele dagen per jaar wordt overschreden.
ENCI draagt ongeveer 6% van de achtergrondconcentratie bij.
Fluor, dioxines en metalen
Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de huidige blootstelling van bovengenoemde stoffen rondom ENCI
leidt tot een ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid, verdient het toch aanbeveling om de verwachte
lage emissies (en immissies) van bovengenoemde stoffen te verifiëren met een biomontoringprogramma.
Ervaring bij HVC in Alkmaar leert dat het uitvoeren van een dergelijk programma kan leiden tot meer
transparantie en helderheid in de discussie omtrent de emissies en immissies van deze stoffen, inclusief de
bijdrage van ENCI hieraan.

Onderzoeksvraag:
5.

6.
7.

Indien er wezenlijke verschillen zijn tussen beide regimes (AVI en cement): wat zijn de opties
(filtertechnieken, gebruik afvalstoffen in de stook, etc.) om de uitstoot te verminderen? Wat zijn de
globale kosten? Wat zijn de globale baten (in emissies van stoffen)?
Zou je het in luchtkwaliteit merken als ENCI zou stoppen met klinkerproductie?
Zou je het merken in luchtkwaliteit als ENCI de opties van onderzoeksvraag 5 zou toepassen?

De volgende opties worden voorgesteld om de uitstoot te verminderen:
Stof
De nadruk dient hier te worden gelegd op stofemissiebeperking bij de mergelwinning en mergeltransport en op
het verbeteren of vervangen van afscheidende stoffilters van de puntbronnen in de cementfabriek om aan de
NER norm van 5 mg/m3 te kunnen voldoen. Maatregelen om de stofemissies vanuit oven 8 verder te
verminderen lijken weinig tot niet-kosteneffectief tov de andere bovengenoemde maatregelen.
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Stikstofoxiden en ammoniak en lachgas
Evenals voor stof geldt hier voor de NO2 immissie in de directe omgeving, dat de meeste winst is te halen uit
een beperking van de NOx emissie tijdens mergelwinning en transport. Dit betekent schonere motoren op graaf
en transportmaterieel.
Vanuit een algemeen milieuhygiënisch perspectief is het verminderen van NOx, N2O (lachgas) en ammoniak
emissie uit Oven 8 van groot belang. De nu toegepaste SNCR is weinig efficiënt. De meest voor de hand
liggende technieken zijn het toepassen van Low-NOx branders en DeNOx conform SCR in plaats van SNCR
die nu wordt toegepast. Hiervoor dient een gedetailleerde haalbaarheidsstudie te worden gemaakt waarbij er
zoveel mogelijk vanuit dient te worden gegaan dat geen extra opwarming van de afgassen nodig is.
Koolwaterstoffen/koolmonoxide/geur
ENCI is van mening dat de relatief hoge geuremissie van ENCI samenhangt met de NOx emissie. Wij zijn daar
niet zeker van. Immers, de concentraties van koolwaterstoffen en koolmonoxide zijn beide relatief bijzonder
hoog vergeleken bij afvalverbrandingsinstallatie hetgeen wijst op onvolledige verbranding bij ENCI, in ieder
geval onvollediger dan bij afvalverbrandingsinstallaties het geval is. Er is een goede kans dat de relatief hoge
geuremissie van ENCI samenhangt deze onvolledige verbranding.
In eerste instantie ligt het dan voor de hand om de verbranding te optimaliseren, vooral ook omdat
nageschakelde technieken vaak weinig effectief zijn met uitzondering van een hogere schoorsteen.
MOB stelt als aanbeveling voor om op korte termijn nauwkeuriger het pakket koolwaterstoffen te onderzoeken
op Minimalisatieverplichte stoffen (MVP stoffen) (inclusief de concentraties), alsmede geurbepalende
componenten middels GCMS (Gas Chromatography/Mass Spectrometry) in combinatie met
geurconcentratiemetingen.
De conclusies van dat onderzoek zouden de grondslag moeten vormen van een op te leggen
emissiegrenswaarde voor koolwaterstoffen en om een gedetailleerde haalbaarheidsstudie te maken gericht op
de installatie van actief kool absorptie om de uitworp van koolwaterstoffen en geur verder te verlagen. De
uitworp van andere parameters zoals kwik en dioxines zullen hierdoor ook verder verlaagd kunnen worden.
Zwaveloxiden (SO2)
De bron van de zwavelemissie is gerelateerd aan bepaalde brandstoffen cq grondstoffen. De meest
kosteneffectieve manier om de emissie van SO2 te beperken is om de zwavelconcentratie in deze brandstoffen
en grondstoffen te beperken. Een nageschakelde DeSOx (SO2 verwijdering) is in principe mogelijk maar
waarschijnlijk relatief erg duur.
Kwik
Ook bij kwik ligt te voor de hand dat de meest kosteneffectieve manier om de kwikemissies te beperken is
gelegen in het beperken van de kwikconcentraties van de brandstoffen., waarschijnlijk het gebruikte
zuiveringsslib.
Biomonitoring
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is de bijdrage van ENCI aan de immissies van fluor, metalen (met
uitzondering van kwik) en dioxines beperkt. Ten aanzien van de impact van deze stoffen op de omgeving zijn
er geen aanwijzingen dat de huidige blootstelling van bovengenoemde stoffen rondom ENCI leidt tot een
ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid. Omdat er bij de omgeving toch een aanzienlijke ongerustheid
bestaat ten aanzien van de immissies van deze stoffen, verdient het toch aanbeveling om de verwachte
emissies (en immissies) van bovengenoemde stoffen te verifiëren met een biomonitoringprogramma. Ervaring
leert dat een dergelijk programma de onzekerheden in de discussie ten aanzien van de emissies en immissies
van deze stoffen vermindert. Het is ook te verwachten dat de discussie hierover dan meer gefocust zal
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plaatsvinden. Het verdient aanbeveling om de haalbaarheid van een dergelijke biomonitoringsprogramma nader
te bekijken, zeker in het licht van de beperkte tijd dat Oven 8 nog in bedrijf zal zijn. Een mogelijke opzet van
een dergelijk biomonitoringsprogramma staat beschreven in tabel 11.
Een samenvatting van de emissiebeperkende maatregelen staat hieronder:
Tabel 23: samenvatting emissie beperkende maatregelen
Wat

Investerings kosten MEuro

Potentie reductie emissies tov
huidige emissies

Evaluatie MOB

Versneld afschrijven oud en
aankoop nieuw wagenpark
(transportbewegingen groeve)

Onbekend (zie boven: kosten
te bepalen in een investerings
scenariostudie)

Tot 90% voor de berekende
emissies van stof (PM10) uit de
groeve
Tot 70% voor de berekende
emissies van stikstofoxide (NO2)
uit de groeve

Afscheidende stof filters
overige puntbronnen,
verbeteren/vervangen van
doekfilters
1 ESP veld extra

Pm. Te bepalen na een
grondige inspectie en
investeringsstudie.
0,5 – 1,2

De huidige emissie van 22 ton stof
uit de overige puntbronnen kan
naar schatting tot 40% worden
verminderd.
20 - 30 % van de emissies uit oven
8

De
dispersieberekeningen
voor stof in de MER gaan uit
van een huidige immissie van
rond de 1 µg/m3 stof als
gevolg
van
de
transportbewegingen. Dit kan
teruggebracht worden naar 0,1
µg/m3
Voor NO2 geldt een reductie
van 4,5 µg/m3 NO2 naar 1,5
µg/m3 NO2 als gevolg van de
transportbewegingen.
Deze maatregel moet sowieso
om aan de NER / BBT te
voldoen.

Low NOx brander
SCR + Low NOx
Actief kool

0,45
3–5
2–6

Mergel lagere C gehalte
Aangescherpte
acceptatiecriteria afval Hg, S,
N
Biomonitoring (geen
emissiebeperkende maatregel)

Pm
Pm

0 – 20% NO2 oven
30 – 80% NO2 oven
60 – 80 % KWS
80 – 90% Kwik
80 – 90% Dioxines
< Geur
< 10 - 50% KWS
< Hg, SO2, NO2

Pm

NA

deze maatregel is weinig tot
niet-kosteneffectief tov de
andere bovengenoemde
maatregelen voor stof.

Pas te overwegen na grondige
koolwaterstof en geur studie
(zie tekst)

MOB beveelt aan de
haalbaarheid van een dergelijk
programma te bestuderen. Te
verwachten is dat een
dergelijk programma de
discussie omtrent de emissies
van ENCI verheldert.

Indien ENCI besluit om alle maatregelen zoals in bovenstaande tabel uit te voeren, inclusief de actief kool
absorptie zal de omgevingskwaliteit rondom ENCI (tot 1 kilometer vanaf de grens van ENCI) significant
verbeteren. Er zal meer dan 1% verbetering van luchtkwaliteit optreden voor alle parameters behalve kwik en
zwaveloxiden (SO2): Voor kwik en zwaveloxiden is al vastgesteld dat er geen problemen zijn met de
concentraties in de buitenlucht. De voorgestelde maatregelen reduceren de emissies van beide parameters wel,
maar de luchtkwaliteit is dan niet in betekenende mate veranderd (effect < 1%).
De grootste verbetering in kwantitatieve termen betreft een vermindering van de concentraties van
stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht rondom ENCI: ongeveer 10% minder NO2 in omgevingslucht.
Indien ENCI stopt met de klinkerproductie en de mergelwinning zal de omgevingskwaliteit rondom ENCI
uiteraard verder significant verbeteren.
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De grootste verbetering in kwantitatieve termen betreft een vermindering van de concentraties van
stikstofdioxide (NO2) en stof (als PM10) in de buitenlucht rondom ENCI: Respectievelijk 20% minder NO2 en
10% minder stof (PM10) in omgevingslucht .
In beide gevallen zal de impact van ENCI op de luchtkwaliteit in het centrum van Maastricht vrijwel nihil zijn,
dat wil zeggen voor alle parameters < 1%.
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