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Bij hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit tellen alle stookinstallaties mee vanaf een 
vermogen van 15  MW.  Dit volgt uit artikel 5.1 tweede lid van het Activiteitenbesluit. Dat 
betekent dat Ketel 1, 14 en 15 niet meetellen. Nadat Ketel 15 de WKC heeft vervangen is het 
totale vermogen 'slechts' 31  MW.  

Wat betreft de RIE is sprake van een grote stookinstallatie (Large Combusion Plant; LCP). 
Gelet op artikel 1.1 en 5,1, tweede lid, van het Activiteitenbesluit is geen sprake van een 
grote stookinstallatie, maar van een middelgrote stookinstallatie (Medium  Combustion  Plant;  
MCP).  

9.3. 	Emissies van stookinstallaties, niet zijnde een grote stookinstallatie 
Volgens de definitie van het Activiteitenbesluit is een stookinstallatie een technische eenheid 
waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken. 

Door de veranderde situatie (vervangen van Ketel 9 WKC door Ketel 15) worden de 
stookinstallaties (gezamenlijk) niet langer beschouwd als grote stookinstallatie, maar als 
middelgrote stookinstallatie. 

Binnen de inrichting zijn de volgende middelgrote stookinstallaties aanwezig: 
- Ketel 10 (1,5  MW)  
- Ketel 13 (31  MW)  
- Ketel 14 (14,9  MW)  
- Ketel 15 (7,5  MW)  

Daarnaast zijn binnen de inrichting verschillende kleine stookinstallaties aanwezig voor 
gebouwverwarming. 

Paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit geeft, samen met paragraaf 3.2.1 van de 
Activiteitenregeling, voor stookinstallaties emissie-eisen en eisen voor keuring en onderhoud. 

Ten gevolge van de stookinstallaties, waaronder de biomassacentrale (ketel 14), worden SO2, 
NO„  CH  y en totaal stof in relevante hoeveelheden geëmitteerd naar de lucht. 

Voor middelgrote stookinstallaties op een standaard brandstof zijn in artikel 3.10 voor 
Ketelinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer de 
emissies weergegeven in tabel 3.10. Dit betekent dat voor Veolia de volgende waarden 
gelden: 

» 	 cCei Yz" 
Ketel Brandstof Vermogen 

(MWth) 
NOx 	if  
(mg/Nm3) 

SO2 
(mg/Nm3) 

?of-al stoe 
(mg/Nm3) 

10 Gas 1,5 70 - - 
13 Gas 31 70 - - 
14 Biomassa 14,9 145 200 5 
15 Gas 7,5 70 - - 

Het ontbreekt hierbij aan emissienormen voor onder meer arseen, dioxinen, furanen en zware 
metalen. Hiervoor kunnen we aanvullende emissienormen opleggen door middel van 
maatwerkvoorschriften. Op basis van de beoogde brandstof worden deze emissies echter niet 
verwacht. Uit de eerder bij de aanvraag voor de biomassacentrale ingediende gegevens blijkt 
dat de biomassa bestaat uit houtchips met een vochtigheid variërend van 30 tot 45 % en een 
soortelijk gewicht van ca. 300 kg/m3, welke gecertificeerd is volgens  Better Biomass  op basis 
van de onderliggende duurzaamheidscriteria in de norm NTA 8080. Dit kan vastgelegd worden 
via een maatwerkbesluit. 
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Biomassa: voornemen emissiegrenswaarden 

emissiegrenswaarden in mg/Nm3  bij  6%  zuurstof  

parameter  vermogen oud nieuw  

NOx 

0,5-1 MW 300 275 

1-5 MW 275 145 

5-50 MW 145 100 

stof  

0,5-1 MW 40 15 
!  

1-5 MW 20 5 

5-50 MW 5 5 

SO2 

0,5-1 MW 200 60 1 
1-5 MW 200 60  i 

i  
5-50 MW 200 60 

NH3 

0,5-1 MW nvt 

1-5 MW - 5/10-20* 

5-50 MW 5 

*lgv SCR: 5 mg/Nm3. lgv SNCR 10 mg/Nm3 met evt  maatwerk  tot 20 mg/Nm3 
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Uw referentie: 	W.Z19.105802.01 
Onze referentie: 	Veolia_Zienswijze_December2020 
Betreft: 	 Veolia Industriediensten B.V. Kleefsewaard te Arnhem/ Zienswijze met betrek-

king tot ontwerpbeschikking van 29 oktober 2020 

Nijmegen, 22 november 2020 
Geacht college, 

Hierbij dienen wij mede namens Jeroen & Marloes Spaander en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Ha-
ven en Stichting Arnhems Peil onderstaande zienswijzen in. 

Afgasreiniging van biomassacentrale ketel 14 voldoet niet aan BBT 
Voor zover ons bekend is er geen sprake van kalkinspuiting om zure componenten te verwijderen. Is er 
wel een doekfilter aanwezig? Een rookgascondensor ontbreekt zodat ook niet energie-efficiënt wordt 
gewerkt. Een rookgascondensor zorgt ervoor dat het energetisch rendement flink omhoog gaat. Het 
leidt ook tot lagere emissies. Is de installatie voorzien van SNCR/SCR? Indien dat niet het geval is wordt 
ook op dit punt niet aan BBT voldaan. Zie ook de BREF energie efficiency én de bijlagen 3 en 4. 

Normen in Activiteitenbesluit geen BBT 
Zie par. 9.3 van de ontwerpbeschikking. Momenteel is 30-50 mg/Nm3 NOx als BBT  op te vatten. Zie 
bijvoorbeeld de metingen aan de BMC in Andijk, die als bijlage 4 is toegevoegd. Hieruit: 
4.2 	Resultaten concentratiemetingen 

De resultaten van de emissiemetingen zijn als hatfuurgemiddelde waarden 

weergegeven in tabel 4.2. 

1E10414.4 11113Wr4.1111 MIIIIMIIIIIMIWG44.0‘443 or 

Component 

41.11111,1  VW-v....my 

Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddeld 

, 13 43 	14 12 14 18 	144! 1456 	15 25 - 

Afgesclebtet " 	 fNm'iuuri _ 290/3 28754 289/0 28933 

Emissleconcentretien 

02 

	

[v. %,  &Dog) 8.39 8,34 8,40 838 

N11, voor condensator 	ImeiNijil ‘) 0,25 0,32 0,32 0,30  

NH,  ne condensator 	 tingiterel " 0,16 014 0,10 014 

, N11, ne undensator 	 l_nbril'inil  n  0,19 0,17 0j7 0,16 

No.  (Ms N0,4 	 Wpm,  droog) " <1,0 :1,1) <1.0 <1,0 

tingiNml '1 < 2,1 ‹ 2,1 < 2,1 < 2,1 

fing/Nml 7,  <2.4 <24 <2,4 <2.4 

CO 	 IPP111.  droog)" 7.4 1,9 1,1 2,0 

ImaiNml ', 

grig/Nm, ..,) 

3,0 

3 6 

2,3 

2,8 

2,1 

2,5 

2,5 

7 9 

tinissbevrecht  

NH, nn  oondasator 	 jkgArtal " 0,005 0,004 0,003 0,004 

NO,  Nits  NO2) 	 ikoknil " '0.060 < 0 059 '0.060 '0.060 

CO 	 Ik0itkrl" 0,087 0,067 (1,0e0 0,011 

1) Betrokken  op  273 K, 101,1 kPa, Moog idges 

2) Betrokken  op 2/3 K, 101,3 kl)e, Moog taws en 6vol% O. 

Hier zijn NOx-concentraties van < 2,4 mg/Nm3 gemeten. De norm van 145 mg/Nm3 uit het Activitei-
tenbesluit (zie par. 9.3) is dus zwaar gedateerd en niet als BBT op te vatten. 

MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18,6521 BC Nijmegen 
email: info@mobilisation.n1;  website: www.mobilisation.n1 
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