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1

INLEIDING

De bedrijfsvoering van de geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie (GAVI) van Attero te Wijster is
sedert 2011, in stappen, gewijzigd. Dit is een gevolg van het in bedrijf komen van twee nieuwe installaties:
- verbeterde afscheiding van kunststof (zowel kwalitatief als kwantitatief) door aanpassing van lijn
12 van de GAVI, alsmede een nieuwe kunststofsorteringsinstallatie (KSI). De afscheiding van
hoogcalorische fracties (hard plastic, kunststoffolie, papier/kunststoffractie) is sterk verbeterd
waardoor de stookwaarde van het resterende afval dat naar de verbrandingsinstallatie gaat is gedaald
- de ONF-vergister: een deel van het in de scheidingsinstallatie van de GAVI afgescheiden organische natte fractie (ONF) wordt in een nieuwe vergister omgezet in groen gas. Het resterende digestaat (met een zeer lage stookwaarde) wordt vervolgens verwerkt in de ovens
Daarnaast vindt eventueel verbranding van het digestaat van de GFT-vergister in de ovens plaats (na
droging in de GECO).
Verder heeft Attero het voornemen om op korte termijn ook de voorscheiding van lijn 11 of 13 te verbeteren, op analoge wijze als bij lijn 12. Daarnaast is nog een (externe) ontwikkeling zichtbaar in het
aangeboden afval: steeds meer kunststof wordt reeds aan de bron afgescheiden zodat de stookwaarde
(verder ook afgekort met SW) van het aangeboden afval een dalende trend vertoont.
Als gevolg van deze ontwikkelingen is de SW van het resterende afval dat in de ovens wordt verbrand
structureel gedaald, en zal in de toekomst naar verwachting nog iets verder dalen. Gebaseerd op de
recente ervaringen wordt verwacht dat de gemiddelde stookwaarde van het brandstofmengsel naar de
ovens van de GAVI zal dalen van 8,6 MJ/kg naar 7,5 MJ/kg. Dit heeft tot gevolg dat de doorzet van de
ovens verhoogd kan (en zal) worden, om de thermische capaciteit van de ovens ten volle te benutten.
Dit betekent dat de huidige vergunde capaciteit van de verbrandingslijnen, zijnde 624.150 ton/jaar, zal
worden overschreden.
Attero heeft dan ook het voornemen om middels een Wabo-veranderingsvergunning een verhoging
van de vergunde capaciteit voor de verbrandingslijnen aan te vragen. De vergunde capaciteit van de
totale GAVI (voorscheidingsinstallatie), zijnde 1.040.000 ton/jaar, is vooralsnog voldoende.
Deze gewijzigde bedrijfsvoering, met een hogere doorzet van de ovens, heeft mogelijk wel gevolgen
voor het milieu. In het onderliggende rapport zijn deze wijzigingen van de milieueffecten geïnventariseerd en toegelicht.
Dit rapport is als volgt opgebouwd:
Na een beschrijving van de relevante installaties en wijzigingen (hoofdstuk 2) zijn de uitgangspunten
voor deze inventarisatie vastgelegd (hoofdstuk 3). De resultaten van de vergelijking en van de wijzi-
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gingen in de milieueffecten zijn in hoofdstuk 4 samengevat, gevolgd door de belangrijkste conclusies
(hoofdstuk 5).

2

BESCHRIJVING SCHEIDINGSINSTALLATIE EN VERGISTER

2.1

Scheidingsinstallatie, oude situatie (lijn 11 en 13)

De scheidingsinstallatie in de “oude” configuratie in momenteel nog in bedrijf bij de scheidingslijnen
van lijn 11 en 13. Het principe is weergegeven in het blokschema in figuur 2.1. De belangrijkste parameters (hoeveelheden, SWs) zijn in het blokschema weergegeven. De scheiding bestaat uit de volgende (hoofd)stappen:
het aangevoerde afval wordt gebufferd en gemengd in de RA bunker
het afval wordt integraal verkleind/geshredderd in een verkleiner
in een 150 mm trommelzeef (instelbaar) wordt de grotere fractie afgescheiden
uit deze fractie wordt met behulp van een windzifter een lichte papier en kunststof-fractie afgescheiden (aangeduid met PP1), de zwaardere fractie gaat naar de RDF bunker
de zeefdoorval (< 150 mm) wordt opnieuw gezeefd in een 45 mm trommelzeef
uit de zeefoverloop wordt met behulp van een tweede windzifter een wat zwaardere papier- en
kunststof-fractie afgescheiden (aangeduid met PP2), het resterende deel gaat eveneens naar de
RDF bunker
de zeefdoorval (< 45 mm) is ONF. Uit dit ONF wordt eerst het resterende ijzer/metaal (schroot)
verwijderd omdat dit storend werkt in de vergister. Deze (zeer kleine) fractie wordt meegestookt
met het RDF en uiteindelijk in de slakopwerkingsinstallatie teruggewonnen.
Het ONF kan vervolgens op verschillende manieren worden verwerkt:
o een deel gaat naar de nieuwe ONF-vergister (zie beschrijving onder 2.3)
o een deel kan worden afgevoerd, voor externe verwerking
o een deel van het ONF kan ook worden gedroogd (in de GECO) alvorens verbrand te worden
(met als doel verhogen van stookwaarde)
o de resterende ONF gaat terug naar het RDF uit de trommelzeef en wordt verbrand
De in figuur 2.1 vermelde gegevens gelden per lijn en zijn variabel, afhankelijk van de samenstelling
van het afval dat op dat moment wordt gescheiden. Het betreft maximaal mogelijke hoeveelheden, die
zelden worden bereikt. Met name de hoeveelheden plastic kunnen variëren. De capaciteit van de ONF
vergister is op dit moment 58.000 ton per jaar. Dit is gemiddeld circa 2,3 ton/uur, per scheidingslijn.
Indien ONF wordt gedroogd in de GECO wordt maximaal circa 6 ton/uur aldaar verwerkt. Externe
verwerking is een beperkte hoeveelheid. Een flink deel van de ONF (maximaal 15 ton/uur totaal)
wordt dus teruggevoerd en verbrand in de ovens.
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stkw:ca. 16 MJ/kg AR
max. 2,4 t/h

stkw:ca.11 MJ/kg AR
input

PP1
ca. 40 t/h

ca. 16 t/h
Trommelzeef 150/180 mm
RDF

Verkleiner

ketel
ca. 24 t/h

RA bunker

max 28 t/h
stkw:ca. 8,6 MJ/kg AR

Trommelzeef 45/70 mm
RDF bunker
PP2
Evt. Afscheiding van
klein ijzerfractie.

Evt.externe output

max. 5,6 t/h
stkw:ca. 12 MJ/kg AR

ONF

max. 15 t/h
stkw:ca. 5 MJ/kg AR
vergister of nuttige toepassing of meeverbranden

Figuur 2.1

2.2

Blokschema scheidingsinstallatie lijn 11 en 13 (oude configuratie)
stkw = stookwaarde, AR = as received

Scheidingsinstallatie, nieuwe situatie (lijn 12)

Bij lijn 12 is de scheiding in 2011 verder geoptimaliseerd, met als doel om het terugwinnen van kunststoffen verder te verbeteren, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Het principe van de nieuwe
installatie is weergegeven in figuur 2.2. Vergeleken met de oude configuratie is het volgende gewijzigd (blauw aangegeven delen):
uit de overloop van de 150 mm trommelzeef worden ook harde kunststoffen afgescheiden. Dit
gebeurt met de NIR-techniek (near infrared spectroscopy): plastic wordt herkend met behulp van
NIR-licht en uit de afvalstroom geblazen. Deze plastic-fractie wordt aangeduid met NIR-1
de 45 mm trommelzeef is vervangen door een 30 mm schijvenzeef zodat een meer fijne fractie
ONF wordt verkregen, met een betere kwaliteit (en wat kleinere hoeveelheid)
uit de overloop van de 30 mm schijvenzeef wordt, naast de PP2 fractie, nog 2 andere kunststoffracties afgescheiden:
o folie wordt afgescheiden met een foliegrabber/filmgrabber
o hard plastic wordt teruggewonnen met een tweede NIR-installatie (NIR 2/3 fractie)
Met deze aanpassingen is de afscheiding van kunststoffen verbeterd en wordt een betere kwaliteit papier/kunststof en hard plastic afgescheiden, dus fracties met een hogere zuiverheid en in principe ook
een hogere SW. De ONF is ook zuiverder en beter geschikt voor vergisten of andere toepassingen.

74105034-CES/TPG 14-0990

-7-

stkw:ca. 16 Mj/kg AR
max. 2,4 t/h

stkw:ca.11 MJ/kg AR
input

PP1
ca. 38 t/h

stkw:ca. 22 Mj/kg AR
tot. NIRs max. 1,2t/h
NIR - 1

max 14t/h

stkw:ca. 26 Mj/kg AR max. 0,2 t/h
Foliegrabber
Verkleiner

Trommelzeef 150 mm

ketel
NIR - 2/3
max 24t/h

RA bunker

max 26 t/h
stkw:ca. 8 Mj/kg AR
RDF bunker
Schijvenzeef 30 mm
PP2

Evt. Afscheiding van
klein ijzerfractie.

Evt.externe output

max. 5,6 t/h
stkw:ca. 12 Mj/kg AR

ONF

max. 14 t/h
stkw:ca. 5 Mj/kg AR
vergister of nuttige toepassing of meeverbranden

Figuur 2.2

2.3

Blokschema scheidingsinstallatie lijn 12 (nieuwe configuratie)

ONF-vergister

De ONF-vergistingsinstallatie bij Attero op de locatie Wijster is sedert medio 2012 in bedrijf. Deze
vergister produceert biogas in een vergistingsreactor van 3500 m3 en wordt gevoed met (een deel van)
het ONF dat in de scheidingsinstallaties wordt afgescheiden. Het geproduceerde biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas, dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. De vereiste reiniging betreft met name het verwijderen van CO2. Daarnaast zitten in het biogas nog kleine verontreinigingen die worden
verwijderd met een actieve kool-filter. Wat overblijft is methaan, met nog een kleine hoeveelheid CO2.
De installatie produceert jaarlijks circa 5 miljoen kubieke meter groen gas.
De vergister is een “droge” vergisting. Daarbij komt digestaat vrij dat zonder ontwatering verwerkt/
verbrand kan worden in de ovens van de GAVI. Er is geen extra ontwateringsstap nodig en er ontstaat
geen vervuild afvalwater dat weer gezuiverd zou moeten worden. Het totale energetisch rendement
van de ONF-vergister is circa 80 procent.
De huidige capaciteit van de vergister is circa 58.000 ton/jaar. Er ontstaat eveneens circa 58.000
ton/jaar digestaat: het biogas wordt verwijderd, maar het watergehalte neemt toe. Voor de SW van het
digestaat wordt 2 MJ/kg (AR 1) aangehouden: het bevat slechts circa 20% droge stof. Het digestaat
wordt direct gedoseerd in de vultrechters van de ovens.

1

AR = as received (zoals aangeleverd). Alle stookwaardes vermeld in dit rapport gelden voor “as received”
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3

UITGANGSPUNTEN

3.1

Definitie opties

In dit rapport zijn de verschillen in milieu-invloeden van 2 opties naast elkaar gezet:
1

De referentiesituatie: het bedrijf in de oude situatie (c.q. de vergunde situatie), dus met 3 scheidingsinstallaties die functioneren volgens de configuratie zoals weergegeven in figuur 2.1. Deze
situatie was geldig tot ongeveer eind 2011. De ONF-vergister is nog niet in bedrijf en alle ONF
wordt meeverbrand.
Voor deze optie zijn in principe de gemiddelde bedrijfsvoeringgegevens (en dus milieu-invloeden)
over de jaren 2010 en 2011 gebruikt. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde SW van het afval
naar de verbrandingsovens van 8,6 MJ/kg.

2

de toekomstige situatie, met twee verbeterde scheidingsinstallaties: binnenkort zal ook de scheiding van lijn 11 of 13 worden aangepast (naar verwachting in 2014 in bedrijf), hetgeen de afscheiding van kunststoffen nog verder verbeterd en de SW verder verlaagd. Verder is de ONF-vergister
in bedrijf en wordt er 58.000 ton/jaar digestaat, met een lage stookwaarde, meeverbrand. Naar
verwachting wordt de gemiddelde SW van het afvalmengsel naar de ovens hierdoor 7,5 MJ/kg.

Bij het vaststellen van de stookwaardes is tevens rekening gehouden met de ontwikkeling dat steeds
meer kunststof reeds aan de bron wordt afgescheiden. Het gevolg hiervan is dat het aandeel kunststof
in het afval dat wordt aangeboden aan de GAVI daalt en de SW van het aangeboden afval reeds een
dalende trend vertoont. Volgens het rapport "Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten
sorteeranalyses 2011", is het gehalte kunststof in huishoudelijk afval in de periode 2008 tot 2011 gedaald van 20% naar 15% 2.

3.2

Overige uitgangspunten

Van belang bij de uitwerking van de diverse opties zijn vooral de volgende gegevens:
−

samenstelling aangevoerd afval en RDF

−

SW afval en RDF

−

specifieke rookgashoeveelheid (m3 rookgas/ton RDF)

−

de toename van transportbewegingen, resulterend in, met name, invloed op het geluid.

2

Rapport "Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011", Agentschap.nl,
februari 2012, ISBN 978-90-5748-088-1
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3.2.1

Stookwaarde en rookgashoeveelheid

Uitgegaan is van de volgende elementaire samenstelling van het huidige, integrale huishoudelijk afval
(HHA) dat wordt aangevoerd (o.a. gebaseerd op gegevens uit Phyllis database van ECN):
component

gehalte

component

gehalte

C

25,2 gew%

S

0,2 gew%

H

3,2 gew%

Cl

0,5 gew%

N

0,4 gew%

as

26 gew%

O

14,5 gew%

vocht

30 gew%

Deze samenstelling komt overeen met een SW van 9,5 MJ/kg 3. Vervolgens is met (gegevens uit) een
door DNV KEMA ontwikkeld model voor thermodynamische (verbrandings)processen (SPENCE®)
een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de samenstelling en SW van het resterende RDF, als
functie van de hoeveelheid afgescheiden kunststof/plastic en de hoeveelheid digestaat die wordt meegestookt, alsmede de hoeveelheid rookgassen die ontstaan.
De rookgashoeveelheden (zie paragraaf 4.1.2) zijn berekend op basis van een O2-gehalte van 6,5
vol%, droge rookgassen. Het betreft de rookgashoeveelheden uitgang ketel, na recirculatie; dus vóór
de natte wassers. Vooral de relatieve verschillen tussen de beide opties zijn van belang bij de vergelijking.

3.2.2

Transporten

Meer doorzet betekent meer transporten. Voor de bepaling van de extra transportbewegingen zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
−

alle extra toe- en afvoer vindt plaats met vrachtauto's

−

er zijn 260 transportdagen per jaar

−

gemiddelde lading per transport:
toevoer afval:
afvoer bodemas (incl. ferro etc):
afvoer papier en kunststof-fracties
afvoer hard en zacht plastic

3

16 ton
30 ton
26 ton
26 ton

Gebaseerd op de formule: SW = (81 * C + 290 * H – 36,2 * O + 25 * S – 6 * H2O) / 239,2 MJ/kg
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Vergunde bewegingen
In de vigerende Wabo-vergunning voor de overige activiteiten is het aantal vrachten over de weg van
en naar Attero gelimiteerd tot 800 afvalgerelateerde verkeersbewegingen (dus transporten) per etmaal
(jaargemiddeld). In de huidige situatie is het gemiddelde aantal verkeersbewegingen duidelijk lager.
Het aantal transporten met vrachtauto’s varieert veelal tussen 400 en 500, met maximale hoeveelheden
van 600 transporten per etmaal. Dit is ruim binnen de vergunde waarde.

4

BESCHRIJVING MILIEUEFFECTEN

Voor de referentiesituatie en de toekomstige, verwachte situatie is geïnventariseerd en vergeleken:
−

de thermische belasting van de ovens, hoeveelheden afval en rookgashoeveelheden (en emissies)

−

transportbewegingen

−

kwaliteit slakken

−

geluid

−

energie

−

overige milieu-invloeden: bodem, geur, interne en externe veiligheid.

4.1

Thermische belasting en rookgashoeveelheden

4.1.1

Stookdiagram

Het verband tussen de thermische belasting en de hoeveelheid afval die kan worden verwerkt, als
functie van de SW, kan het beste worden geïllustreerd met het stookdiagram: zie figuur 4.1 voor het
ontwerp-stookdiagram van de verbrandingslijnen. In dit stookdiagram is het (toekomstige) verwachte
werkpunt bij een lagere SW van 7,5 MJ/kg eveneens weergegeven.
De oorspronkelijke ontwerp-stookwaarde is 12 MJ/kg (ontwerppunt B in diagram). Dit was gebaseerd
op volledige externe verwerking van ONF. Het ONF (met een lage ontwerp-SW van circa 5 MJ/kg)
wordt echter grotendeels meeverbrand. In de referentie-optie (oude situatie, tot 2011) wordt bedrijf
gevoerd met een gemiddelde SW van het RDF/mengsel naar de ovens van 8,6 MJ/kg, dus met een
doorzet van circa 25,1 ton/uur (punt D0). Dit komt bij een beschikbaarheid van 95% (dus 8322 bedrijfsuren per jaar) overeen met een totale verwerkingscapaciteit van 624.150 ton/jaar. Dit is ook de
maximaal vergunde hoeveelheid. Bij een lagere SW van het toegevoerde brandstofmengsel (RDF +
digestaat) kan (en zal) de mechanische belasting echter verhoogd worden, zodat de thermische belasting gelijk blijft aan de ontwerpwaarde. Dit is ook gewenst, voor een optimale bedrijfsvoering. De ke-
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telbelasting wordt geregeld op de stoomproductie (die overeenkomt met 60 MWth). Bij een SW van
7,5 MJ/kg kan de doorzet dus verhoogd worden tot 28,8 ton/uur (punt D2): een toename van 15,2%.

Figuur 4.1

Ontwerp-stookdiagram, met lagere stookwaarden

Bij een structurele verlaging van de SW kan dus altijd meer afval worden doorgezet, terwijl de thermische belasting niet toeneemt. Voorwaarde is wel dat de mechanische capaciteit van de installatie een
en ander toelaat: dit betreft voornamelijk de capaciteit van het verbrandingsrooster, eventueel ook de
rookgasreinigingsinstallatie (zie onder).

4.1.2

Vergelijking (relatieve) hoeveelheden

Bedrijfsvoering met betere afscheiding van kunststoffen en een lagere SW van het afvalmengsel naar
de ovens (en dus meer doorzet van de ovens, bij gelijke thermische belasting) heeft invloed op diverse
parameters/hoeveelheden in het scheidings- en verbrandingsproces. De belangrijkste verschillen tussen
de beide opties zijn hieronder samengevat:
In tabel 4.1 zijn de jaarhoeveelheden afgescheiden papier en kunststof (PP), folie en harde kunststof
(NIR-fracties), ONF, afval naar de ovens en de totale hoeveelheid huishoudelijk afval (HHA) die kan
worden verwerkt naast elkaar gezet. Het uitgangspunt is steeds: een nominale thermische belasting van

-12-
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de ovens (d.w.z. 3 x 60 MWth input). Van hieruit is ook teruggerekend naar de verwerkingscapaciteit
van de scheidingsinstallatie.
Het onderste deel van de tabel bevat de uitgangspunten die zijn gehanteerd om te komen tot deze resultaten: de relatieve hoeveelheden en stookwaardes van de diverse stromen. Deze uitganspunten zijn
gebaseerd op de ervaringen met de nieuwe KSI en de reële verwachtingen voor de nieuwe situaties.
De hoeveelheden van onder andere harde kunststof (NIR-fractie) zijn hierbij zodanig “getuned” dat
zowel de massabalans als de energiebalans over de scheidingsinstallatie klopt. De (relatieve) hoeveelheid en stookwaarde van de PP-fracties wijzigen niet, de hoeveelheid en kwaliteit van de folie/NIRfracties neemt wel toe, als gevolg van de betere scheiding.
In tabel 4.2 is vervolgens een vergelijking gemaakt tussen de (relatieve) rookgasflow en de hoeveelheid bodemas die ontstaan, per lijn en per uur. De hoeveelheden zijn berekend met behulp van SPENCE®.

Tabel 4.1

Overzicht van verwachte hoeveelheden, per jaar (per optie)

optie

Referentie-situatie

Toekomstige situatie

Stookwaarde afval naar ovens
Relatieve toename doorzet ovens

MJ/kg
gew%

8,6
--

7,5
15,2%

Totaal naar ovens (RDF+ONF+ digestaat)

ton/jaar

624.150

719.000

Waarvan digestaat

ton/jaar

0

58.000

Waarvan RDF(+ONF) uit scheiding

ton/jaar

624.150

661.000

Hoeveelheden uit scheidingsinstallatie
Afgescheiden PP1/2

ton/jaar

74.900

86.300

Afgescheiden folie / NIR (hard plastic)

ton/jaar

6.200

28.800

Totaal afgescheiden kunststof

gew%

11,2

12,5

afvoer ONF extern

ton/jaar

20.000

20.000

ONF naar vergister

ton/jaar

0

58.000

Totale toevoer integraal afval naar GAVI
(som van stromen uit de scheiding)
Relatieve toename totale toevoer integraal
HHA naar GAVI
Uitgangspunten

ton/jaar

725.250

854.100

gew%

--

17,8%

afscheiding PP (relatief *)

gew%

12%

12%

afscheiding NIR (relatief*)

gew%

1%

4%

SW PP1

MJ/kg

16

16

SW folie / NIR-fracties

MJ/kg

22

24

*

Afscheiding is relatief ten opzichte van de totale toevoer naar de ovens, die toeneemt
(evenals de totale hoe veelheid HHA)
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Tabel 4.2

Vergelijking (relatieve) rookgasflows en bodemas, per lijn en per uur

optie

Referentie-situatie

Toekomstige situatie

8,6

7,5

gew%

--

15,2%

ton/uur/lijn

25

28,8

MW/lijn

60

60

102.600

107.000

4105

3717

Stookwaarde afval naar ovens

MJ/kg

Toename doorzet ovens
Nominale doorzet
Thermische belasting
Rookgasflows
Totale rookgasflow (bij 6,5 vol% O2, nat)
(afgerond)

Nm3/uur, per lijn

Relatieve rookgasflow, per ton verbrand

Nm3/uur,
per ton

Vochtgehalte rookgassen

vol%

Rookgasflow, 11vol% O2, droog
Relatieve toename rookgasflow
(11vol% O2, droog)
Hoeveelheid bodemas

Nm3/uur, per lijn

17,1

17,9

123.500

127.600

vol%

--

3,3%

Asgehalte in resterend afval naar ovens

gew%

26,7

27,5

Totale bodemas-productie (incl ferro etc)

ton/uur/lijn

6,68

7,92

Relatieve toename bodemas-productie

%

--

19%

Uit de tabellen blijkt onder andere:
−

bij een lagere SW van het afval naar de ovens kan aanzienlijk meer worden doorgezet (namelijk
15,2 gew%), zoals reeds is toegelicht. Hierbij wordt de RDF uit de scheiding wel “verdrongen”
door het digestaat van de ONF-vergister. De totale hoeveelheid die kan worden verbrand stijgt
naar 719.000 ton/jaar

−

omdat de hoeveelheid kunststof (NIR) die wordt afgescheiden ook toeneemt (zie uitgangspunten
in tabel 4.1) zal de hoeveelheid HHA dat in de GAVI kan worden verwerkt relatief nog meer toenemen (namelijk met 17,8 gew%). De nieuwe hoeveelheid (854.100 ton/jaar) blijft echter ruim
binnen de vergunde hoeveelheid (van 1.040.00 ton per jaar)

−

de relatieve hoeveelheid rookgassen (Nm3 per ton afval) daalt, omdat er minder brandbaar materiaal in het resterende afval zit (en meer inert) en er dus ook minder verbrandingslucht nodig is

−

de totale hoeveelheid rookgas daalt niet evenredig met de SW. Dit wordt onder andere veroorzaakt
doordat er meer water in het resterend afval zit (en er dus ook meer waterdamp in de rookgassen
komt)

−

ook omgerekend naar standaardcondities (11 vol% O2, droog – bepalend voor de emissies) neemt
de hoeveelheid rookgas echter in geringe mate toe, namelijk met 3,3 vol%

−

de toename van de bodemas is meer dan evenredig: (vrijwel) alle assen die in het HHA worden
aangevoerd komen terecht in de RDF, na afscheiding van de kunststoffen. Dit is met name van belang voor de transportbewegingen om de bodemas af te voeren.
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4.1.3

Schoorsteenemissies

Zoals hierboven aangegeven zal de hoeveelheid rookgas (bij standaardcondities) iets toenemen. Voor
wat betreft de concentraties en de vrachten van vervuilende componenten geldt het volgende:
Concentraties in rookgassen uitgang ketel
Door de verbeterde afscheiding van de diverse stromen in de scheidingsinstallatie zal het relatieve gehalte van enkele componenten in het resterende afval naar verwachting dalen. Dit geldt met name voor
Cl, S en Hg: Cl en S zit vooral in kunststoffen, Hg veel in de folies. De concentraties van de componenten HCl, SO2 en Hg in de ongereinigde rookgassen zal dus evenredig dalen. Dit is ook te zien aan
de metingen van de concentraties van de ongereinigde rookgassen uitgang ketel (continue meting van
HCl en SO2). Dit betekent ook een verlaging van de belasting van de rookgasreiniging (RGR) met deze componenten: zie volgende paragraaf.
De vliegasconcentratie uitgang ketel zal in theorie iets toenemen (omdat er wat meer as/inert in het
afval zit; er ontstaat ook wat meer bodemas- zie tabel 4.2).
De concentraties van CO, organische verbindingen en dioxinen worden vooral bepaald door de verbrandingscondities in de oven en deze wijzigen niet. De regeling van het verbrandingsproces zal wel
wat moeten worden aangepast, als gevolg van de lagere stookwaarden.
Concentraties in rookgassen uitgang schoorsteen
De concentraties (in mg/Nm3, gecorrigeerd voor 11 vol% O2 en droog) van de vervuilende componenten in de rookgassen uitgang schoorsteen zullen voor alle varianten (nagenoeg) gelijk zijn:
−

HCl, SO2, HF en NH3 en worden allen zeer goed uitgewassen in de meertraps natte wasser, tot aan
een bepaalde (evenwichts)concentratie. Dit is niet afhankelijk van de concentratie uitgang ketel
(die overigens lager zal zijn, voor enkele componenten). De schoorsteenconcentraties zullen dus
niet merkbaar wijzigen

−

ook de vliegas wordt vèrgaand verwijderd in de diverse stappen van de uitgebreide RGR (electrofilter, doekenfilter, meertraps natte wasser). De concentratie in de schoorsteen zal dan ook niet
wijzigen

−

dit geldt ook voor de emissies van niet-vluchtige zware metalen, die volledig aan de vliegas zijn
gebonden

−

Hg (vluchtig zware metaal) wordt vooral afgevangen in het doekenfilter, door de injectie van actieve kool (AK): dit wijzigt niet

−

dioxinen worden eveneens op dezelfde wijze afgescheiden in het doekenfilter

−

de concentratie van NOx wordt geregeld door de SNCR in de ketel: deze zal hetzelfde setpunt behouden (70 mg/Nm3), ongeacht de overige condities van de verbranding

−

ook de emissies van CO en organische verbindingen zullen niet toenemen: deze worden bepaald
door de verbrandingscondities.
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Samengevat: de concentraties in de geëmitteerde rookgassen zullen gelijk blijven, voor alle opties. De
emissies zullen dan ook blijven voldoen aan de vergunningen.
Vrachten uit de schoorsteen
De hoeveelheid rookgassen (gecorrigeerd naar 11 vol% O2, droog) neemt iets toe: met 3,3%. Dit betekent dus dat, bij gelijkblijvende concentraties, de totale vrachten kunnen gaan toenemen, dus ook de
depositie van o.a. stikstof.
Hierbij dient het volgende te worden vermeld:
−

er zijn geen jaarvrachten opgenomen in de vergunning, alleen concentraties (etmaalgemiddelden
en jaargemiddelden)

−

de vergunning is gebaseerd op een beschikbaarheid van 95%, dus 8322 bedrijfsuren per jaar. In de
praktijk wordt een beschikbaarheid van 91-92 % bereikt (gemiddeld 8000 uur/jaar in de periode
2010-2012). Dit betekent relatief een lagere jaarvracht dan op basis van de vergunningsuitgangspunten is vastgesteld. Dit compenseert de toename van de rookgashoeveelheid.

Samengevat kan gesteld worden dat de geringe toename van de uurvrachten, via de rookgasemissies,
binnen de in de vergunning gehanteerde uitgangspunten vallen.

4.1.4

Rookgasreinigingsresidu

In de RGR ontstaat RGR-residu. Dit zijn vooral zouten: met name calciumchloride en calciumsulfaat.
Verder bevat het RGR-residu vliegas die niet in het elektrofilter is afgevangen. Omdat de rookgassen
uitgang ketel naar verwachting minder HCl en SO2 bevatten (zie vorige paragraaf) zal er in de RGR
ook minder calciumchloride en calciumsulfaat ontstaan. Dit betekent ook dat er evenredig minder
kalkmelk (of calciumoxide) benodigd om deze componenten af te vangen.
Een betere afscheiding van kunststof resulteert dus naar verwachting in een verlaging van de hoeveelheid RGR-residu en het verbruik aan kalkmelk. Dit is vooral economisch een extra voordeel.
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4.2

Aantal transporten

Een toename van de hoeveelheid verwerkt afval geeft extra transportbewegingen. In tabel 4.3 is een
overzicht gegeven van de transporten. Hierbij zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals in paragraaf
3.2.2 vastgelegd. Alleen transporten die wijzigen zijn vermeld. Andere transporten, zoals afvoer van
RGR-residu en aanvoer chemicaliën, zijn niet weergegeven omdat de relatieve wijzigingen te verwaarlozen zijn, vergeleken met de vermelde transporten (deze transporten nemen overigens iets af, zoals
toegelicht).
De relevante transporten nemen toe conform de verhoudingen van de hoeveelheden zoals in tabel 4.1
en 4.2 vermeld. De toename is 39 transporten per etmaal.

Tabel 4.3

Vergelijking transporten die wijzigen, aantal transporten per etmaal

optie

Referentie-situatie

Toekomstige situatie
15,2%

Toename aanvoer HHA

---

Totaal transporten HHA

175

205

Totaal transporten bodemas (incl. ferro etc)

21

25

Totaal transporten papier en kunststof fracties

12

17

Totaal transporten per etmaal

208

247

Toename doorzet ovens

17,8%

Zoals onder 3.2.2 is vermeld, is in de vigerende Wabo-vergunning voor de overige activiteiten het aantal vrachten over de weg van en naar Attero gelimiteerd tot 800 transporten per etmaal (jaargemiddeld). In de huidige situatie is het gemiddelde aantal verkeersbewegingen duidelijk lager. Het aantal
transporten met vrachtauto’s varieert veelal tussen 400 en 500, met maximum 600 per etmaal. Er is
dus ruimte voor extra transporten. De verwachte toename van 39 transporten per etmaal valt ruim binnen de vergunningsruimte.

4.3

Kwaliteit bodemas (slakken)

Zoals hierboven vermeld zal de hoeveelheid bodemas toenemen indien meer afval wordt verwerkt:
vrijwel alle inerte stoffen (zand, stenen en dergelijke) komen terecht in het brandstofmengsel naar de
oven en dus in de resterende bodemas. Verwacht wordt dat de samenstelling/kwaliteit van deze slakken niet zal wijzigen: het (verbrandings)proces dat wordt doorlopen zal niet wijzigen. De uitbrand zal
ook in de nieuwe situatie voldoende zijn om aan de eisen aan het gehalte onverbrand te voldoen.
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4.4

Geluid

Wat betreft mogelijke wijzigingen van de geluidsimmissies kan gesteld worden:
−

zowel de scheidingsinstallatie als de verbrandingsinstallatie blijft geheel gelijk: er vindt geen enkele wijziging of uitbreiding plaats. Alleen zal de scheidingsinstallatie optimaler worden bedreven
en mogelijk ook wat meer draaiuren maken. Op dit moment wordt de scheidingsinstallatie voor
75% van de tijd benut. In het huidige geluidsmodel wordt echter uitgaan van een continu bedrijf
van de scheidingsinstallatie, dus reeds van een “worst case” situatie. De in het model aangenomen
bedrijfsuren nemen zeker niet toe

−

er treedt een toename van het aantal transportbewegingen op. Dit heeft een evenredige toename
van de gerelateerde geluidsemissies tot gevolg. In het geluidsmodel wordt echter gerekend met het
aantal vergunde bewegingen, dus 800 transporten per etmaal. Zoals toegelicht blijft de toename
van transporten ruim binnen de vergunning.

Op basis van deze overwegingen kan geconcludeerd worden dat, vergeleken met de uitkomsten het
huidige geluidsmodel, er geen toename van geluidsimmissies zal optreden. Het huidige model is gebaseerd op de vergunde situatie: continu bedrijf van de scheidingsinstallatie en maximaal vergunde
transportbewegingen.

4.5

Energie

De thermische belasting van de ovens blijft in principe gelijk. De hoeveelheid stoom (en dus elektriciteit) die wordt geproduceerd zal dus eveneens gelijk blijven, voor alle opties (de ketelbelasting wordt
geregeld op stoomproductie). Als gevolg van de toename van de rookgassen en bodemas (en dus meer
warmteverliezen) zal het ketelrendement iets lager worden.
Het totale eigen verbruik aan elektriciteit zal gering stijgen, met name als gevolg van de toename van
de doorzet/bedrijfstijd van de scheidingsinstallatie. Ook transportsystemen voor bodemas e.d. (slakopwerking) zullen iets vaker in bedrijf zijn. De slakopwerkingsinstallatie heeft ruim voldoende capaciteit om de extra bodemas te verwerken. Door de toename van de hoeveelheid rookgas zal ook het Everbruik van de RGR iets toenemen (lucht- en rookgasventilatoren). De totale toename van het eigen
verbruik wordt geschat op 0,3 MWh/h. Dit is minder dan 2% van het huidige totale verbruik aan elektriciteit (16 MWh/h). Dit geringe extra verbruik heeft een verwaarloosbare invloed op het totale netto
elektrische rendement van de installatie: minder dan 0,2 %-punten (0,3 MW van 180 MW input).
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4.6

Overige milieu-invloeden

Bodem
De installatie wijzigt niet, alleen zullen de hoeveelheden te behandelen afval en bodemas toenemen
(meer bedrijfsuren). Wat betreft gebouwen, opslagtanks, bodembeschermende voorzieningen en dergelijke zal er dus geen enkele wijziging optreden. Ook zijn er geen wijzigingen met betrekking tot de
grondwatersituatie.

Geur
Ook wat betreft geur zullen er geen wijzigingen optreden. Handling van afval en bodemas vindt plaats
in gesloten ruimtes, op onderdruk. Extra hoeveelheden afval en as zullen geen invloed hebben op de
situatie rondom de geurverspreiding.
Interne en externe veiligheid
De voorgenomen gewijzigde bedrijfsvoering geeft geen toename in de risico’s betreffende interne of
externe veiligheid.
Attero beschikt over een Bedrijfsnoodplan waarin de organisatie van hulpverlening en andere acties
ter bescherming van mens en milieu zijn beschreven. Het bestaande Bedrijfsnoodplan behoeft geen
aanpassing als gevolg van de voorgenomen verhoging van de doorzet.

5

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Belangrijkste conclusies zijn:
−

een betere scheiding van kunststof en folie (en dus verlaging van de SW van het RDF-mengsel
naar de ovens) geeft ruimte om de doorzet van de ovens te verhogen en ook meer HHA te verwerken in de GAVI. Er kan 15,2 gew% meer worden verbrand en 17,8 gew% meer integraal HHA
worden verwerkt

−

De emissies van de rookgassen (in mg/Nm3) blijft gelijk. De hoeveelheid rookgassen neemt iets
toe, dus ook de vrachten. De beperkte toename van de vrachten blijft echter binnen de in de vergunning gehanteerde uitgangspunten

−

de hoeveelheid RGR-residu zal afnemen, evenals het verbruik van kalkmelk (minder Cl–belasting
van RGR)

−

het aantal transporten neemt toe met 39 transporten per etmaal (vooral meer toevoer van HHA,
ook wat meer afvoer van bodemas en afgescheiden pp/kunststof ) maar dit valt ruim binnen de
vergunde verkeersbewegingen
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−

dit geldt ook voor de eventuele toename van het geluid: de wijzigingen vallen allen binnen de uitgangspunten van het geluidsmodel

−

het eigen elektrische verbruik neemt gering toe, als gevolg van meer bedrijfsuren van scheidingsinstallatie en slakopwerking. De invloed op het totale elektrische rendement is verwaarloosbaar

−

andere relevante milieu-effecten worden niet verwacht.
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Attero Noord BV
energiel~ met mgieu

Gedeputeerde Staten van Provincie Drenthe
T.a.v. mevrouw S. Stoetman
Postbus 122
9400 AC ASSEN

ons kenmerk
uw kenmerk
datum
onderwerp

u.14.00501

contactpersoon
telefoon

1 juti 2014
Stookwaarde Attero Wijster

e-mail

C. ten Duis
088 5501291
Cor.ten.duis@attero.n[

Geacht College,
Bijgaand ontvangt u een aanvraag voor een o,mgevingsvergunning voor de AEC Wijster. De aanvraag
betreft een aanpassing van het stookdiagram en de doorzet in relatie tot de dalende stookwaarde
van het afval. De stookwaarde van het afval is momenteel lager dan in de periode waarin de
verbrandingslijnen zijn gerea[iseerd. Naar verwachting zal de stookwaarde van het afval nog verder
dalen door de toenemende afscheiding van kunststoffen ten behoeve van recycling.
Gezien de technische eigenschappen van de installatie is het wenselijk om de lijnen op de meest
efficiënte wijze te bedrijven. Hierbij blijft de thermische ovencapaciteit ongewijzigd maar door de
daling van de stookwaarde van het afval zal er meer afval in tonnage worden doorgevoerd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben g~ffnformeerd en verzoeken u de aangevraagde
vergunning te verlenen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Cor ten Duis
telefoon 088-5501291 van de afdeling Vergunningen.

Hoog

/
/

ir. M.Th.E. Daemen
Directeur AEC’s

VAMweg 7
9418 TM WIJSTER
Postbus 4114
6080AC HAELEN

Telefoon: (088) 550 10 00
Telefax: (088) 550 12 10
E-mail: info@attero.n[
Internet: www.attero.n[

RBS 43.30.83.905
IBAN NL85RBOS0433083905
BIC RBOSNL2A
KvK: 32056033
BTWnr: NLO01434378B01

Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2013.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

1347313

Aanvraagnaam

aanpassing stookdiagram

Uw referentiecode

-

Ingediend op

24-06-2014

Soort procedure

Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

verhoging van de doorzet ten gevolge van de dalende
stookwaarde

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Bijlagen die later komen

nvt

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 24 juni 2014

Naam:

Provincie Drenthe

Bezoekadres:

Westerbrink 1 te Assen

Postadres:

Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen (telefoon:
0592 - 365555)

Telefoonnummer:

0592-365555

Faxnummer:

0592-365777

E-mailadres algemeen:

post@drenthe.nl

Website:

www.drenthe.nl

Bereikbaar op:

Openingstijden: 8.30 uur tot 17.00 uur

Aanvraagnummer: 1347313
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
• Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)
Bijlagen

Datum aanvraag: 24 juni 2014

Aanvraagnummer: 1347313
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2013.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

05053670

Vestigingsnummer

050536700000

Statutaire naam

Attero B.V.

Handelsnaam

Attero

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Datum aanvraag: 24 juni 2014

Man
Vrouw

Voorletters

C.J.

Voorvoegsels

ten

Achternaam

Duis

Functie

Sr. projectleider Vergunningen

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

9418 TM

Huisnummer

7

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Vamweg

Woonplaats

Wijster

Correspondentieadres

Postbus

4114

Postcode

6080 AC

Plaats

Haelen

Aanvraagnummer: 1347313
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Locatie

Formulierversie
2013.01
1

Adres

Postcode

9418TM

Huisnummer

7

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Vamweg

Plaatsnaam

Wijster

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
2

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Datum aanvraag: 24 juni 2014

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 1347313

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Milieuneutraal veranderen
(voormalige 8.19 Melding Wm)

Formulierversie
2013.01

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1

Datum aanvraag: 24 juni 2014

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen
verandering van de inrichting.

De verandering betreft een actualisatie (en vertaling-)
van de bestaande stookdiagrammen in relatie tot de
dalende stookwaarde van het afval. Met een gelijk blijvende
thermische ovencapaciteit maar een dalende stookwaarde
van het afval wordt qua tonnage meer afval doorgevoerd.
Zie de bijlage ter onderbouwing.

Op grond van welke
vergunning(en) is de inrichting
opgericht dan wel in werking?

deelrevisie vergunning aec van 26 augustus 2008 onder
do/200800975

Beschrijf van welke onderdelen
van de vergunning(en) en de
daaraan verbonden beperkingen
en voorschriften wordt afgeweken
en de mate waarin ervan wordt
afgeweken.

Er wordt niet van voorschriften afgeweken-. Ten grondslag
aan de vergunning ligt met de stookdiagrammen een
absolutie verwerkingscapaciteit gebaseerd op een tonnage.
Met de dalende stookwaarde kan met actualisatie van de
bestaande stookdiagrammen echter een hogere doorzet
plaatsvinden binnen de vergunde contouren-. De absolute
capaciteit is derhalve verbonden aan de thermische
capaciteit. Het tonnage afvalstoffen kan namelijk variëren in
relatie met de stookwaarde van het afval. Zie de bijlage ter
onderbouwing.

Wanneer voert u de voorgenomen
verandering uit?

24-06-2014

Beschrijf waarom de verandering
van de inrichting of de werking
daarvan niet leidt tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het
milieu.

Middels berekening is aangetoond dat met de vertaling van
het stookdiagram op basis van een dalende stookwaarde een doorzetverhoging mogelijk is binnen de vergunde
contouren-. Zie de bijlage.

Beschrijf waarom het maken
van een milieueffectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet
milieubeheer niet verplicht is.

De installatie blijft gelijk evenals de bijbehorende activiteiten.

Beschrijf waarom de verandering
niet leidt tot een andere inrichting
dan waarvoor eerder een
vergunning is verleend.

De installatie blijft gelijk evenals de bijbehorende activiteiten.

Aanvraagnummer: 1347313

Bevoegd gezag: Provincie Drenthe
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Formulierversie
2013.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 24 juni 2014

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

DNV_KEMA_Report_stookwaarde_pdf

DNV_KEMA_Report_stookwaarde.pdf

Anders

24-06-2014

In
behandeling

aanbiedingsbrief_stookwaarde_pdf

aanbiedingsbrief_stookwaarde.pdf

Anders

24-06-2014

In
behandeling

Aanvraagnummer: 1347313
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\lesterbrink r, Assen
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www'drenthe.nl

provincie renthe
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Onderuverp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor
Attero Noord BV aan de Vamweg 7 te Wijster

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR
ATTERO NOORD BV TE WIJSTER

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Ondenrerp
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 24 juni 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero Noord BV (hierna: Attero). De aanvraag heeft betrekking op de inrichting
gelegen aan de Vamweg 7 te Wijster en is geregistreerd onder nummer 20140807-00426363. De
aanvraag betreft het wijzigen van het stookdiagram van de geintegreerde afvalverwerkingsinstallatie
(GAVI) en het uitbreiden de verwerkingscapaciteit van verbrandingslijnen 1,2 en 3.
Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1,lid 1 , onder e (milieu) van de Wabo.

Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikelen
2.1 en2.2van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
het wijzigen van de werking van de geTntegreerde afualven¡verkingsinstallatie;
het uitbreiden van de maximale verwerkingscapaciteit van de verbrandingslijnen 1, 2, en 3;

-

dat het rapport "lnventarisatie milieueffecten bij lagere stookwaarde Attero Wijster" (KEMA
Nederland 8.V., 74105034-CES/TPG 14-0990, 20 januari 2014) deel uitmaakt van de vergunning;
aan deze vergunning een voorschrift te verbinden;

voorschrift 6.1.1 van de revisievergunning d.d. 28 augustus 2008 (kenmerk 5.1/2008000975) te
vervangen door voorschrift 1.1.1 van deze vergunning.

Ondertekening
Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen,

i.o.

F. Quené,

teamleíder RUD Drenthe
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Verzending
Dit besluit is verzonden aan Attero Noord BV, Postbus 41 14, 6080 AC Haelen
Een afschrift is verzonden aan:
het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, Postbus 24,9410 AA Beilen

-

Rechtsmiddelen
N,B.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar
voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben
gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden veruveten of door belanghebbenden die
zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Griffierechten

zijn hiervoor verschuldigd.
lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd indien onvenrijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Griffierechten
zijn hiervoor verschuldigd.
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Afvalstoffen, reststoffen en geprod uceerde secu ndaire brandstoffen
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1.1

Vergunde afualstoffen en vergunde capaciteit
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VOORSCHRIFTEN

behorende bij het besluit
betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting

Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster
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VOORSCHRIFTEN

AFVALSTOFFEN, RESTSTOFFEN EN GEPRODUCEERDE SECUNDAIRE BRAND-

1

STOFFEN
'1.1.
1

.1.1

Vergunde afvalstoffen en vergunde capaciteit
ln de GAVI mogen uitsluitend de volgende afualstoffen worden geaccepteerd en veniverkt:

Omschrijving

Euralcode

Afvalstof

Stedelijk afual en daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafual en/of separaat ingezamelde of
bewerkte fracties daarvant

Maximale vergunde

Maximale vergunde

gscapaciteit
voorscheidin gsinstallatie

veruverki n gscapaciteit

GAVI

1,2 en 3
719.000 lonljaal

venruerki

n

1.040.000 ton

Overeenkomstig bijlage 7
van de revisievergunning

( Re

van 26 augustus 2008,
kenmerk 5. 1 /2008000975

merk DO/2009016809)

verbrandingslijnen

paratiebesluit, d.d.
10 december 2009, ken-

En die niet is aangeduid als gevaarlijke afvalstof.
Bij een gemiddelde calorische waarde van het afual 7,5 MJ/kg en een beschikbaarheid van de installatie van

g2o/o.
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1.

PROCEDURELEASPECTEN

1.1.

Gegevens aanvrager

Op 24 juni 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevrngsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster.

1.2.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het wijzigen van de werking van de GAVI door het aanpassen van het stookdiagram en het verhogen de maximale verwerkingscapaciteit van de verbrandingslijnen 1,2 en 3 van 624.150 ton/jaar tot 719.000 ton/jaar, waarbij
de maximale venruerkingscapaciteit van de voorscheidingsinstallatie ongewijzigd blijft.
De stookwaarde van het afval is momenteel lager dan in de periode waarin de verbrandingslijnen zijn
gerealiseerd. Dit heeft te maken met doorgevoerde wijzigingen binnen de inrichting: verbeterde afscheiding van kunststof door de aanpassing van voorscheidingslijnen lijnen 11 en 12 van de GAVI en
het verbranden van het digestaat afkomstig van de vergistingsinstallaties. Naar ven¡vachting zal de
stookwaarde van het afval nog verder dalen door de toenemende afscheiding van kunststoffen ten
behoeve van recycling.
Gezien de technische eigenschappen van de installatie is het wenselijk om de lijnen op de meest
efficiënte wijze te bedrijven. Hierbij blijft de thermische ovencapaciteit ongewijzigd, maar door de
daling van de stookwaarde van het afual zal er meer afval in tonnage worden doorgevoerd.
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
Gelet op het vorenstaande wordt een vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven
activiteit:
het veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1,lid 1, onder e, van de Wabo)

1.3.

Huidigevergunningsituatie

1.3.1. De vergunde activiteiten
De locatie Wijster van Attero Noord BV omvat een belangrijke afvalveruverkinginrichting in Nederland.
Hier wordt door Attero per jaar circa 1.400.000 ton afval verwerkt. Het gaat hierbij voornamelijk om
stedelijk afval. De belangrijkste vergunde activiteiten zijn:
- het verbranden van afualstoffen (inclusief opslag van brandbaar afval);
- opslag, bewerking en afzet van de bij de afvalverbranding vrijgekomen reststoffen en
bodemas;
- compostering en vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en daarmee vergelijkbaar organisch afual (inclusief opslag en bewerking van compost en deelstromen afkomstig uit de GFTcompostering);
- de vergisting van organisch materiaal (ONF) dat is gescheiden uit huisvuil;
- het biologisch drogen van organisch materiaal dat is gescheiden uit huisvuil om toe te kunnen
passen als secundaire brandstof;
- de opslag, overslag en bewerking van afval van derden. lnclusief verontreinigde grond, bouw- en
sloopafval en residu afkomstig van boringen ten behoeve van olie- en gaswinning (boorgruis);
- stortplaats voor gevaarlijk en niet gevaarlijk afval;
- aanvoer, opslag, overslag en afvoer van afualstoffen, producten en (secundaire) grondstoffen;

-

afvalwaterverwerking.

7

1.3.2. De besluiten
Voor de inrichting zijn eerder de volgende besluiten in het kader van de Wet milieubeheer (Wm)
genomen:
- deelrevisievergunning d.d. 28 augustus 2008 (kenmerk 5.1/2008000975) in verband met de
bewerking van brandbaar afval en de opslag van secundaire brandstoffen. Bij besluit van
10 december 2009 is het besluit aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van
State van 7 oktober 2009;
- deelrevisievergunning d.d. 16 augustus 2010 (kenmerk33lDOl2010.009769)voor alle activiteiten
met uitzondering van de activiteiten die samenhangen met het verbranden van afvalstoffen;
- veranderingsvergunning d.d. 6 september 2010 (kenmerk DO/2010010360) in verband met het
aanleggen van een warmtenetwerk;
- veranderingsvergunning d.d. 24 mei 2011 (kenmerk 2011004360) in verband met het zuiveren
van afualwater van Noblesse Proteïnes;
- veranderingsvergunning d.d. 7 november 2011 (kenmerk WH/2011009130) in verband met het
ombouwen van de rookgasreiniging van SCR naar SNCR.
Met het in werking treden van de Wabo op I oktober 2010 zijn vorenstaande milieuvergunningen van
Attero van rechtswege een omgevingsvergunning geworden.
Voor de inrichting zijn eerder de volgende besluiten in het kader van de Wabo genomen:
veranderingsvergunning d.d. 4 mei 2012 (kenmerk MO/201 1003915) in verband met de interne
verplaatsing van 60.000 ton vergistingscapaciteit per jaar van de GECO's naar de GAVI;
veranderingsvergunning d.d. 2B juni 201 1 (kenmerk MO/2011005393) in verband met het vergroten van de vergistingscapaciteit naar 210.000 ton per jaar;

-

veranderingsvergunning d.d. I oktober 2012 (kenmerk VTH12012006518) in verband met het
accepteren en verwerken van afualwaterstromen van derden;
veranderingsvergunning d.d. 21 november 2012 (kenmerk VTH/2012007699) in verband met
het aanpassen van de eerder vergunde vergistingsinstallatie bij de GECO's;
veranderingsvergunning d.d. 4 maart 2013 (kenmerk VTH/2013001881 ) in verband met het
verbeteren van de kwaliteit van ONF waardoor het vergistingsproces van de ONF beter kan
verlopen;

-

veranderingsvergunning d.d. 19 maart2013 (kenmerk VTH12013002391) in verband met het
tijdelijk opslaan van brandbare afvalstoffen op de stortplaats;
veranderingsvergunning d.d.24 april2013 (kenmerk WH/2013003309) in verband met de
opti mal isatie van de bestaande ku nststofscheidin gsinstallatie;
veranderingsvergunning d.d. 1 juli 2013 (kenmerk VTH/2013004875) in verband met het aanpassen van de slakkenbunker bij de GAVI;
veranderingsvergunning d.d. 27 februari 2014 (kenm erk 201400144-00406699) in verband met
het tijdelijk opwerken van biogas tot vloeibare biogas;
veranderingsvergunning d.d. 5 juni2014 (kenmerk20140240-00422161) voor het plaatsen van
een (nood )gasfakkel installatie.

1.4.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo
juncto artikel 3.3, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn
genoemd in Bijlage l, onderdeel C, categorie 28.4,van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting
waartoe een IPPC-installatie behoort.

1.5.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de
aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit
op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

I
1.6.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een
of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad(en) of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze
uitzonderingsgrond zich niet voordoet, hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een huisaan-huisblad.

Tussen 13 augustus 2014 en 23 september 2014 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en was eenieder in de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen.
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit is een zienswijze ingediend door Attero Noord BV.
Over deze zienswijze merken wij het volgende op:
Attero verzoekt om in de ovenrvegingen en voorschrift 1.1.1 voor de beschikbaarheid van de installatie
92% in plaats van 8.000 uur te hanteren. ln de praktijk kan het voorkomen dat een of twee van de drie
verbrandingslijnen meer dan 8.000 uur in een jaar in bedrijf is/zijn, terwijl de overige verbrandingslijn(en) minder dan 8.000 uur in bedrijf is (zijn). Gemiddeld over de drie verbrandingslijnen is de installatie 8.000 van de 8.760 uren in een jaar in bedrijf, hetgeen neerkomt op een beschikbaarheid van
92o/o. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de inhoudelijke overwegingen en de gevolgen voor het
milieu. De overwegingen en het voorschrift zijn overeenkomstig het verzoek aangepast.

1.7.

Adviezen

ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe gezonden.
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit hebben wij geen advies van de gemeente Midden-Drenthe
ontvangen.
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2.

TOETSINGSKADER MILIEU

2.1.

Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting als
bedoeld in artikel 2.1,lid 1, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 214 het
milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaats-

gevonden.

2.2.

Toetsingveranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:
de aspecten genoemd in artikel 2.14,lid 1, onder a, van de Wabo betrokken;
met de aspecten genoemd in artikel 2.14,|id 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
de aspecten genoemd in artikel 2.14,lid 1, onder c, van de Wabo in acht genomen.
ln de hierna volgende hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.

BEST BESCHTKBARE TECHNTEKEN (BBT)
De wijziging in het verbrandingsproces zijn dermate gering dat, getoetst aan de BREF Afualverbranding, blijvend aan BBT kan worden voldaan.
Wel is het zo dat door de toename van de hoeveelheid te verbranden afualstoffen per uur en de afname van de stookwaarde van die afvalstoffen, de bedrijfsvoering kritischer wordt. Het in stand houden van een goed verbrandingsproces zal complexer worden. ln de vigerende vergunning en het Activiteitenbesluit staan echter voldoende waarborgen om te kunnen controleren of aan de eisen van een
goed verbrandingsproces zal worden blijven voldaan (onder andere kwaliteit van de bodemas/slakken
en emissie-eisen).
Uit oogpunt van het toepassen van de BBT bestaat er geen belemmering de gevraagde vergunning te
verlenen.

4.

LUCHT
Door de lagere calorische waarde (stookwaarde) van de in de GAVI te verbranden afvalstoffen (daling
van 8,6 MJ/kg naar 7,5 MJ/kg), zal de per tijdseenheid te verbranden hoeveelheid afvalstoffen moeten toenemen (van 25,1 ton/uur naar 28,8 ton/uur) om de thermische capaciteit van de GAVI volledig
te benutten. Dit heeft tot gevolg dat ook de hoeveelheid rookgassen per tijdseenheid zullen toenemen
(ca. 3%). Vanwege de wijziging in de samenstelling van de te verbranden afualstoffen zal met name
de concentratie HCl1, SO22 en Hg3 in de ongereinigde rookgassen dalen. De concentraties vervuilende componenten in de rookgassen na de rookgasreiniging zullen (nagenoeg) gelijk zijn. Er kan blijvend voldaan worden aan de in de vigerende vergunning en het Activiteitenbesluit gestelde emissieersen.

Ondanks een toename van de hoeveelheid rookgassen zullen de jaarlijkse emissievrachten niet toenemen omdat de vergunde beschikbaarheid van de verbrandingsinstallatie zal dalen van g5% naar
92%.
Uit oogpunt van emissies naar de lucht bestaat er geen belemmering de gevraagde vergunning te

verlenen.

1 Zoulzuur
2 Zwaveldioxide

t

Kwik

10

5.

ENERGIE
De thermische belasting van de ovens blijft in principe gelijk. De hoeveelheid stoom (en dus elektriciteit) die wordt geproduceerd zal dus eveneens gelijk blijven. Als gevolg van de toename van de rookgassen en bodemas zal het ketelrendement iets lager worden. Ook het totale eigen verbruik aan elektriciteit zal gering stijgen, met name als gevolg van de toename van de doorzeUbedrijfstijd van de
scheidingsinstallatie. Ook transportsystemen voor bodemas en slakopwerking zullen iets vaker in
bedrijf zijn. Door de toename van de hoeveelheid rookgas zal ook het energiegebruik van de rookgasreiniging toenemen (lucht- en rookgasventilatoren). De totale toename van het eigen gebruik
wordt geschat op 0,3 MWh/h. Dit is minder dan2o/o van het huidige totale verbruik aan elektriciteit
(16 MWh/h). Dit geringe extra verbruik heeft een verwaarloosbare invloed op het totale netto elektrische rendement van de installatie: minder dan0,2o/o-punten (0,3 MW van 180 MW input).
Daar komt bij dat de hoeveelheid kunststof die zal worden verbrand zal afnemen. De afgescheiden
kunststoffen worden hergebruikt. Daardoor zal de energie-inhoud van kunststoffen niet verloren gaan.

lntegraal bezien betekent dit dat de aangevraagde wijziging min of meer energieneutraal is.
Uit oogpunt van energie-efficiency bestaat er geen belemmering de gevraagde vergunning te verlenen.

6.

GELUID
De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "Tweesporenland" in de gemeente MiddenDrenthe. lngevolge artikel 2.14 van de Wabo dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen.
Met inachtneming van het voorgaande zijn in de vigerende vergunning geluidsvoorschriften gesteld.
De aangevraagde veranderingen zijn van zodanige aard, dat die geen toename van de geluidsbelasting vanwege de inrichting tot gevolg zullen hebben. Voor de gewijzigde situatie geldt, dat de representatieve bedrijfssituatie niet zal veranderen. Wij zijn derhalve van mening, dat de gevraagde activiteit zowel met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, als met betrekking tot de
maximale geluidniveaus, binnen de aan inrichtinghoudster verleende geluidruimte plaats kan vinden.
De voorschriften van de vigerende vergunning zijn ook op de inrichting van toepassing na het doorvoeren van de aangevraagde wijziging. Er zijn derhalve geen aanvullende geluidsvoorschriften opgenomen in deze vergunning.

7.

CONCLUSTE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde wijziging van de werking van de
inrichting zijn er geen reden om de omgevingsvergunning te wijzigen. Aan deze beschikking hebben
wij een voorschrift verbonden.

