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1. Samenvatting. 

De Hoofdinspectie Milieuhygiene van het Directoraat-Generaal Milieu
beheer van het ministerie van VROM heeft de Hoofdgroep Maatschappelijke 
Technologie TNO opdracht gegeven proces-en emissiemetingen uit te 
voeren bij alle afvalverbrandingsinrichtingen (AVI's) in Nederland. 
In de periode 3-5 april 1990 is dit onderzoek uitgevoerd bij de AVI 
I.eeuwarden. 

De gemeten dioxine-gehalten in de rookgassen bleken de in de Richtlijn 
Verbranden '89 opgenanen dioxineno:an van 0,1 ng/Nm3 met een factor 1000 
te overschrijden en was op dat nonent de hoogst gemeten gehalten. 

Vanwege deze zeer hoge gehalten aan ~tteerde dioxines en de 
verwachting bij het provinciaal bestuur van Friesland en het Dagelijks 
bestuur van het OLAF dat het openhouden van de AVI ontoelaatbare 
risico's voor de gezondheid en het milieu met zich mee zouden brengen, 
is besloten de AVI I.eeuwarden, vrijwel onrniddelijk na het bekend maken 
van de meetresultaten door de Regionale Inspectie Milieuhygiene Noord, 
te sluiten op 16 juli 1990. 
Het OLAF heeft in haar reactie op het Voorlopig Rapport van 
Bevindingen, op basis van een in de tweede helft van 1990 door TNO 
uitgevoerde vuurhaard- en schoorsteenmetingen aan de verbrandingsovens 
van de ROTEB, vraagtekens zet bij de representativiteit van de dioxine
meetresultaten van de AVI I.eeuwarden. Dit gegeven leidt volgens de 
Regionale Inspectie niet tot een wijziging in de conclusie van het 
rapport dat op het beslisroc:ment in juli 1990 terecht is besloten om de 
AVI leeuwarden met vrijwel onmiddellijke ingang stil te leggen. 

Het RIVM heef t in haar evaluatie-rapport van de dioxine-emissie aan
bevolen een tweede dioxinemeting uit te voeren op koemelkrnonsters 
afkomstig van lacterende koeien uit de angeving van de AVI. Gezien de 
vergelijkbare depositie-situatie bij de AVI Zaanstad en de in die 
situatie getroffen landbouwmaatregelen is deze aanbeveling opgevolgd, 
ondanks het gegeven dat de resultaten van de eerste meting geen aan
leiding gaven tot grote verontrusting. 

Teneinde mede inzicht te verkrijgen in de gezondheidsrisico's voor 
spelende kinderen in de woonwijk carrminghaburen (ongeveer op de plaats 
van het depositiemaximum) is later ook een grondonderzoek uitgevoerd. 

Ook uit het tweede koemelkonderzoek blijkt dat de dioxine-gehalten in 
het koemelkvet binnen de range van het landelijk achtergrondniveau 
liggen. Een herhaling van dit onderzoek bij 4 bedrijven die de hoogste 
gehalten te zien gaven in september liet zien dat de gehalten met meer 
dan 40% zijn gedaald. · 

De risico-inschatting voor aan de licht vervuilde grand en de licht 
gecontamineerde melk blootgestelde kinderen laat zien dat ten opzichte 
van de achtergrondbelasting een additionele blootstelling van 2,5% 
extra kan zijn opgetreden. De conclusie luidt dan ook dat de totale 
belasting waaraan een kind in de onderzochte woonwijk kan warden bloot
gesteld, geen probleem oplevert. 
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Vanwege de meevallende resultaten van het koemelk- en grondonderzoek en 
vanwege het nijpend gebrek aan afvalverwerkingscapaciteit in de 
provincie Friesland, heeft het OLAF de noodzakelijke voorbereidingen 
getrof fen an de AVI I.eeuwarden te heropenen. De provincie Friesland 
stelt zich op het standpunt dat de vergunningaanvraag moet warden 
vergezeld van een milieu-effect rapport; dat in de vergunningaanvraag 
meet warden aangegeven dat en op welke wijze voldaan wardt aan de 
Richtlijn Verbranden 1989 en dat bij de beoordeling van de 
doelmatigheid van de te heropenen AVI het gekwalif iceerde advies van 
het in juni 1991 ingestelde Noordelijk Afval Overlegorgaan (NAO) zwaar 
zal warden meegewogen. 
De Regionale Inspectie is het volledig eens met de door de Provincie 
Friesland te hanteren procedure. 
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2. Inleiding\Vergunningsituatie. 
De Afvalverbrandingsinrichting (AVI) Leeuwarden is in de jaren 1972-
1974 gebouwd in opdracht van de gemeente Leeuwarden op het industrie
terrein Leeuwarden-Oost aan de Greunsweg 86 aldaar. 
Voor deze inrichting zijn door het provinciaal bestuur van Friesland op 
7 januari 1974 vergunningen verleend op grond van de Hinderwet en de 
Wet luchtverontreiniging. Het provinciaal bestuur heeft na het in 
werking treden van de Afvalstoffenwet op 22 augustus 1985 aan de 
gemeente Leeuwarden een AW-vergunning afgegeven. Opvallend is dat het 
provinciaal bestuur, ondanks de adviezen van de regionale inspectie, 
geen aanleiding heef t gevonden om de vergunningvoorschrif ten af te 
stemmen op de hen bekende inhoud van de concept-Richtlijn Verbranden 
1985 (RV 85). Zij heeft zich met name laten leiden door de "relatief 
strange immissieno:rmen, zoals die door de provincie Groningen in de 
Nata Milieunormen is opgenome.n" en de toetsing van "ender extreem 
ongunstige veronderstellingen berekende jaargemiddelde concentraties" 
aan deze immissienormen. Omdat geen van de volgende rookgascomponenten; 
CO, NOx, S02, CxHy, F-, Cl- en stof de irmnissienorm voor de woon
omgeving benaderde, is tot vergunningverlening overgegaan, zonder voor 
deze componenten ( met uitzondering van stof) in de vergunning emissie 
beperkende voorschriften op te nemen. wel is gesteld dat twee keer per 
jaar de rookgassen moeten word.en geanalyseerd op deze canponenten 
(voorschrift 38). Voor stof is in voorschrift 37 gesteld dat de con
centratie in de rookgassen minder rooet bedragen dan 150 mg/Nm3. 
De provincie is overigens in het ingestelde beroep door de Milieu
werkgroep Leeuwarden in het gelijk gesteld door de Kroon, die - bij de 
totstandkoming van het besluit - ondermeer heeft overwogen dat " de aan 
de vergunning verbonden voorschriften toereikend zijn ter beschenning 
van de belangen van het milieu" . 

Uit de tweejaarlijkse rapportage bleek dat de AVI wel voldeed aan de 
enige (stof-)norm, ma.ar voor een aantal parameters niet aan de no:rmen 
uit de RV 85. 
De AW-vergunning is per 1-1-1988 op naam gesteld van het Openbaar 
Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF). De AW-vergunning expireerde 
op 1-1-1990. 

Na het uitbrengen van de Richtlijn Verbranden 1989 (RV 89) gaf het OLAF 
aan dat de AV! met een aanvullende rookgasreiniging zou kunnen voldoen 
aan de RV 85. Omdat in de RV 89 voor bestaande installaties is gesteld 
dat deze tot uiterlijk 30 november 1993 open zouden mogen blijven, mits 
minima.al voldaan zou zijn aan de normen uit de RV 85, is door het OLAF 
besloten de aanvullende voorzieningen aan te brengen en een nieuwe AW
vergunning aan te vragen. Deze aanvraag is op 21 december 1989 inge
diend. Het provinciaal bestuur zag zich genoodzaakt om per zelfde datum 
een gedoogbeschikking af te geven, teneinde te voorkomen dat de AVI 
voor de duur van de vergunningprcx::edure zou rooeten warden stilgelegd. 
De afvalverwijderingssituatie was in Friesland in 1989 zo nijpend ge
worden dat de verwerkingscapaciteit van de AVI niet kon warden gemist. 
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Om dezelfde reden was de capaciteit van de AVI op 1 maart 1988 verhoogd 
van 60.000 naar 80.000 ton per jaar door over te schakelen van een 5-
daagse naar een 7-daagse continue dienst. De provincie heeft hiervoor 
aan het OLAF een uitbreidingsvergunning afgegeven tot 1-1-1990. 

De gedoogbeschikking is bij besluit van 17 juli 1990 door het provin
ciaal bestuur ingetrokken. Aanleiding hiervoor vonnde de op 12 juli 
door de Inspectie MilieuhygiEmE! aan het provinciaal bestuur mondeling 
toegelichte analyse-resultaten van het in de periode 3-5 april 1990 
uitgevoerde d.ioxineonderzoek in de rookgassen van de AVI Leeuwarden. 
Op grand van: 
a) de zeer hoge gehalten aan geE!mitteerde dioxines en 
b) de vexwachting dat hierdoor ontoelaatbare risico's voor de gezond

heid en het milieu bestaan, heeft het provinciaal bestuur het niet 
verantwoord geacht cm in afwachting van de resultaten van het koe
melkonderzoek en het l:x:>dernonderzoek de AVI neg open te houden en is 
de AVI op rnaandag 16 juli 1990 gesloten. 
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3. Resultaten onderzoeken. 

3.1 TNO-onderzoek; rapport "Emissie-onderzoek AVI Leeuwarden" van mei 
1990 (ref. nr:90-178). 

De afdeling Verbrandingstechniek van de Hoofdgroep Maatschappelijke 
Technologie TNO heeft in opdracht van de Hoof dinspectie Milieuhygiene 
proces- en emissiemetingen uitgevoerd bij de AVI Leeuwarden. Dit onder
zoek maakt dee! uit van het onderzoek naar de uitstoot van ondenneer 
PCDD en PCDF van alle AVI's in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd 
in de periode 3 t/m 5 april 1990. 
De toegepaste meetmethode, m:instexname-methode en analysemethode zijn 
op eenzelfde wijze uitgevoerd als bij de AVI-Zaanstad. Een uitzondering 
vonnt de meetlokatie voor de rookgassen. Bij de AVI Leeuwarden is 
bemonsterd in de centrale schoorsteen op een hoogte van ca. 30 m boven 
het maaiveld, terwijl bij voorgaande metingen aan and.ere installaties 
op een lager niveau is gemeten. 
Uit een in de tweede helft van 1990 door TNO uitgevoerd dioxine
onderzoek aan de verbrandingsovens van de ROTEB blijkt dat in deze 
ovens de hoeveelheid dioxinen, gemeten direct na de vuurhaard 
aanzienlijk lager is dan op grotere hoogten in de schoorsteen. 
Dit gegeven maakt - achteraf bezien - een directe vergelijking van de 
resultaten van de dioxinemeting aan de AVI I.eeuwarden met die van 
andere afvalverbrandingsinstallaties niet zonder meer mogelijk is. 
Oat dit bij de AVI-Leeuwarden wel is gebeurd is niet euvel te duiden, 
vanwege het op dat moment ontbreken van deze infonnatie. 
Het besluit cm de AVI te sluiten is overigens mede ingegeven door de 
aanbeveling van het RIVM cm een tweede koernelkonderzoek uit te voeren 
en (later) een bodem:inderzoek in de crngeving van de AVI. 
Voor de irnmissie-berekeningen is het van belang te weten wat de 
dioxine-gehalten zijn in de uitstroomopening van de schoorsteen. Dit 
zou alleen bepaald kunnen warden met een simultaanmeting op 
verschillende niveau's in het rookgaskanaal, zeals door TNO wordt 
gesuggereerd. Aan de andere kant is in hcofdstuk 3 een van de 
conclusies uit het bodem:inderzoek opgenomen, waaruit blijkt dat de 
berekende inmissies (op basis van de gemeten dioxine-gehalten op een 
hcx:>gte van 30 m boven het maaiveld in het rookkkanaal) binnen een 
faktor 2 overeenkomen met de geschatte immissies uit de gemeten 
dioxine-gehalten in de bodem. Dit zou impliceren dat de gemeten 
dioxine-gehalten op 30 m hcx:>gte in ieder geval minder dan een faktor 2 
afwijken van de dioxine-gehalten in de uitstroomopening van het rook
kanaal. 

Het meetprograrmna omvatte de bepaling van de rookgasconcentratie aan: 
- macrocomponenten, als 02, CO, C02, CxHy, .NOx en S02 
- fluoriden, chloriden en braniden 
- stof 
- de zware metalen Cd, Zn, Pb, Hg en As 
- dioxines en 
- furanen; 

alsmede 
- het rookgasdebiet en 
- de rookgastemperatuur 
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Ter controle van de procesvoering we.rd in beide vuurhaarden op 5 punten 
de rookgastemperatuur en de gehalten aan 02 en CO gemeten. 
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde resultaten van alle metingen 
in de centrale schoorsteen, omgerekend naar 11% 02 en in normale toe
stand droog (ind; 101,3 kPa en 273 K) uit het TNO-rapport overgenomen. 
Ter vergelijking zijn in deze tabel ook de resultaten opgenomen van het 
laatst uitgevoerde emissie-onderzoek van augustus 1989, zoals dit over
eenkomstig de toen vigerende Aw-vergunning tweemaal per j aar moest 
warden en werd uitgevoerd en de toegestane emissiewaarden volgens de RV 
85 en RV 89. 

Component/ Gemiddelde waarde Gemiddelde waarde Richtlijn 
procespararneter dioxine-onderzoek AW-onderzoek Verbranden 

april 1990 augustus 1989 1985 1989 
co (mg/m3 ind) 23 33 50 
CxHy (mg/m3 ind) 6 1 10 ( C) 
NOx I I 368 345 70 
502 I I 265 250 40 (SOx) 
Cl- , , 855 893 50 10 (HCl) 
F- I I 4,6 4,8 3 1 
Br- I I 1,6 ng 
stof I I 103 92 50 5 
As , , 0,007 ng 
Cd , , 0,08 0,05 0,1 0,05 
Pb + Zn I I 6,9 ng 5 1 
Hg I I 0,19 0.174 0,1 0,05 
PCDD/PCDF(ng TEQ/m3 101 ng 0,1 
02 (vol%, droog) 12,3 12,4 
C02 , , 7,6 7,4 

ng= niet gemeten 

Uit de bovenstaande tabel volgt dat de resultaten van de metingen geed 
met elkaar overeenkornen. Geconcludeerd kan warden dat de TNO-meting een 
representatief beeld van de emissie geeft. Verder blijkt uit toetsing 
aan de enige norm ( de stofnorm van 150 mg/Nm3) die is opgenornen in de 
"oude" AW-vergunning respectievelijk de gedoog.beschikking, dat hieraan 
in beide metingen wordt voldaan, maar dat niet voldaan wordt aan de 
Richtlijn Verbranden 1985 (overschrijding met een factor 2) en derhalve 
bij lange na niet aan de Richtlijn Verbranden 1989 (20-voudige over
schrij ding) • 
Een vergelijking met de overige emissiewaarden uit de RV 1985 laat zien 
dat voor de parameter Cl- een overschrijding met een faktor 17 a 18 
optreedt; voor de parameters F- en de zware metalen Pb en Zn een 
overschrijding met een faktor 1,5; voor de parameter Hg een faktor 2 en 
voor de parameter Cd een onderschrijding van de norm. 
Een vergelijking met de ernissiewaarden uit de Rv 1989 laat voor het 
dioxinegehalte een zeer grate overschrijding zien met een faktor 1000 
en een grate overschrijding met een factor 90 voor de parameter Cl-. 
Voor de parameters NOx, 502, F-, Pb+Zn en Hg is een overschrijding van 
de ernissiewaarden gemeten met een faktor 5. Voor Cd geldt dat de norm 
iets wordt overschreden. Voor de parameters CO en CxHy geldt dat de 
nonnen niet zijn overschreden. 
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Aangenomen kan worden dat het verbrandingsproces op een normale wijze 
heeft plaats gevonden, zodat de meetresultaten representatief geacnt - -
kunnen worden voor de uitstoot van de AVI en voor verdere berekeningen 
door het RIVM kunnen worden gebruikt. 
TNO concludeert dat het verbrandingsprooes gezien de geringe variaties 
in de tijd van de onderzochte macrooanponenten in de rookgassen rustig 
verliep. De vuurhaardmetingen wijzen in dezelfde richting. 
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, 3.2 RIVM-rapport "Evaluatie van de dioxine-emissie van de AVI 
Leeuwarden" van juni 1990 ( rapportnr. 730501009). 

Het RIVM heeft het gegeven van een. hoge uitstoot van gechloreerde 
dioxines en furanen uitgedl:ukt in toxiciteitsequivalenten (TEQ) van 101 
ng TEQ/Nm3 gebruikt bij het bepalen van de jaarlijkse uitstoot en de 
verspreiding van dioxines in de direc:te omgeving van de AVI. 
Het RIVM berekent een. jaarlijkse emissie van dioxines en furanen. van 38 
g TEQ/jaar. (Ter vergelijing: bij de AVI Zaanstad werd 53 TEQ/jaar 
berekend en bij de AVI Alkmaar 21 g TEQ/jaar). 
Voor de verspreidingsberekeningen is gebruik gemaakt van het "Operatio
neel Prioritaire Steffen (OPS)' model van Van Jaarsveld. Uit deze bere
keningen blijkt dat de jaargemiddelde depositie in de directe omgeving 
van de AVI 19 ng TEQ/m2 bedraagt over een. gebied van 20x20 km2. De 
maximale jaarlijkse depositie bedraagt 78 ng TEQ/m2 op ca. 2,5 km ten 
noordoosten van de AVI. 

Omdat de depositie in de omgeving van de AVI Leeuwarden van dezelfde 
grootte-orde is als die in de omgeving van de AVI Zaandam, beveelt het 
RIVM aan om een. tweede en meer uitgebreide dioxinemeting uit te voeren 
op koemelkmonsters afkomstig van lacterende koeien uit de omgeving van 
de AVI Leeuwarden. Dit ondanks het feit dat de resultaten van de eerste 
meting in augustus 1989 geen. aanleiding gaven tot grate verontrusting. 
Het doel van de tweede meting was na te gaan of er ook bij de AVI 
Leeuwarden aanleiding zou bestaan an gelijksoortige landbouwmaatregelen 
te treffen zeals die sinds 28 februari 1990 golden ten aanzien van 
zuivelproducten van koeien uit de angeving van de AVI Zaandam, die niet 
meer gebruikt mochten worden voor menselijke CXlnsumptie. 
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3.3 RIVM-rapport "Evaluatie van de relaties van dioxine-emissiemetingen 
aan de AVI ~uwarden met gehalten in grond en melk in de omgeving"; 
rapport van februari 1991, nr 730501027. 

Het onderzoek naar dioxine-gehalten in de grand had een vierledig 
karakter, te weten: 
1. inzicht krijgen in de aktuele gehalten in de grand teneinde een 

inschatting te kunnen maken van de bijdrage van de bodemverontreini
ging aan het dioxinegehalte in de koemelk; 

2. het verkrijgen van een indruk van deposities in het verleden door 
het analyseren van de door accumulatie in de bodein vastgelegde 
dioxines; 

3. het toetsen van de afgeleide aktuele depositiegegevens ad 2 aan de 
uit het depositiemodel verk:regen gegevens en 

4. het verkrijgen van inzicht in de gezondheidsrisico's voor spelende 
kinderen in de woonwijk Camminghaburen op een afstand van ca. 2,5 km 
van de AVI in noordnoordoostelijke richting. 

Voorwaarden voor de grondroonsterlokaties waren: 
a. bestemming weiland ( met uitzondering van een lokatie in genoemde 

woonwijk; 
b. in principe moest de grand gedurende de bedrijfsperiode van de AVI 

(17 jaar) niet zijn bewerkt; 
c. liggend in een raai ten noordoosten van de AVI vanwege de 

overheersende zuidwestelijke wind.en in Nederland; 
d. een voldoend aantal monsterlokaties in de ca. 8 km lange raai 

( totaal 10) . 

Uit het bodeoonderzoek kunnen de volgende conclusies warden getrokken: 
- de dioxinegehalten liggen tussen 3 en 23 ng TEO/kg droge stof, met 

het maximum op ca. 2,5 km afstand van de AVI en met vervolgens 
gelijkmatig afnernende gehalten op grotere afstand van de AVI; 
de gehalten liggen voor een deel boven de achtergrondgehalten van 10 
ng TEO/kg droge stof. Het RIVM heeft op basis van een aantal aannamen 
een concept-grenswaarde voor grand in veeteeltgebieden voorgesteld 
van 10 ng TEO/kg droge stof, omdat bij overschrijding van deze 
concentratie de warenwetnorm voor dioxine in me1k zou kunnen word.en 
overschreden. 
De Veterinaire Inspectie geeft in de als bijlage bijgevoegde reactie 
aan dat deze concept-grenswaarde.te scherp is gesteld. Uit bodein- en 
melkonderzoek rond de AVI-Zaandam is namelijk gebleken dat een 10 
tot 20-voudige overschrijding van deze voorgestelde grenswaarde geen 
overschrijding van de Wareriwetnorm voor dioxine in melk (6 pg/g 
melkvet) is geconstateerd. Dit is in lijn met de gevonden gehalten 
aan dioxine in koemelk rend de AVI-Ieeuwarden, die bij een 2-voudige 
overschrijding van deze concept-grenswaarde voor de bodein dioxine
gehal ten in de melk te zien geven die niet uitstijgen boven de 
landelijke achtergrondgehalten van 0,7 - 2,5 pg/g melkvet. 
De Veterinaire Inspectie stelt dan oak dat van enig risico voor de 
volksgezondheid in de vorm van niet toelaatbare dioxinegehalten in 
vlees en melk van rundvee in dit geval. geen sprake is. 
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- omdat bij dit onderzoek voor het eerst oak de volumieke massa van de 
grond is bepaald, was het mogelijk cm de gevonden gehalten om te 
rekenen naar deposities in het verleden. Hieruit blijkt dat de 
berekende i.nuni.ssies met behulp van het IOOdel en de geschatte 
immissies uit de gemeten grondgehalten binnen een factor twee met 
elkaar overeenkomen. 
Geconcludeerd wordt dan ook dat met het emissie/depositiemodel een 
redelijk goede voorspelling wordt verkregen van de werkelijke 
depositie. 
de gevonden gehalten in de grand van een speelweide in de woonwijk 
Carraninghaburen zijn gemiddeld 11 ng TEO/ kg droge stof. 
Berekend is dat de opname van dioxines in het lichaam via de 
blootstellingsroutes: 
a. inslikken (ingestie) van grand en stof en 
b. huidcontact met verontreinigde bodems (dermaal contact) 

ongeveer 1 pg TEQ per kind per dag bedraagt. 

Voor een volwassene (60 kg) geldt een gemiddelde achtergrondbelasting 
van (geschat) 120 pg TEQ per persoon per dag, dat voor 90 tot 95 % 
afkomstig is uit dierlijke vetten. 

Voor een kind (14 kg) geldt dat de calorische behoefte evenredig is aan 
het lichaamsgewicht tot de macht 3/4. Dit betekent dat een kind 1/3 van 
de geschatte hoeveelheid dioxines voor volwassenen via de "norma.le" 
voedingsweg binnenkrijgt, te weten 40 pg TEO per dag. 
De additionele blootstelling via de grand van 1 pg TEO per dag vormt 
voor de doelgroep kinderen dan ook geen reden voor ongerustheid. 

Het verificatie-onderzoek naar de dioxine-gehalten in koemelkvet 
afkomstig van bedrijven in het depositiegebied van de AVI lagen binnen 
de range van het landelijk achtergrondniveau van 0,7 - 2,5 pg TEQ per 
gram melkvet. Deze gehalten zijn evenwel wel relatief sterk verhoogd 
ten opzichte van de gevonden gehalten in de relatief schone agrarische 
gebieden in de provincie Friesland (Tijnje : 0,8 pg TEQ/g melkvet). 

Het aantal bezochte bedrijven in augustus 1990 is ten opzichte van het 
eerder uitgevoerde melkonderzoek in augustus 1989 uitgebreid van drie 
tot acht bedrijven. De gevonden gehalten kc.men geed overeen met de 
gehalten die een jaar eerder zijn gevonden. In de maand september 1990 
is voor een viertal bedrijven met de hoogste dioxinegehalten in het 
melkvet de meting nogmaals herhaald. 
Uit deze resultaten blijkt dat de dioxinegehalten met meer dan 40% zijn 
gedaald, waarschijnlijk t.g.v. het sluiten van de AVI in juli 1990. 

Voor het gevonden hoge gehalte aan dioxine in een monster schapemelk 
(12,7 pg TEQ/g melkvet) kon geen afdoende verklaring warden gevonden. 
Dit monster is n.iet als representatief aangemerkt voor schapemelk, 
omdat: 
a) het schaap werd gehouden voor de produktie van slachtlamrneren en 
b) het schaap aan het einde van haar lactatieperiode was, waardoor de 

melksamenstelling sterk zal zijn be.l.nvloed. 
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Omdat in de directe orngeving van de AVI-I..eeuwarden geen schapen voor de 
produktie van melk warden gehouden, is geen verder onderzoek uitgevoerd 
en zijn er geen bijzondere maatregelen getroffen. 
Wel is in een brief van 27 juni 1990 an de Tweede Kamer aangekondigd 
dat is besloten in september 1990 een uitgebreid onderzoek te starten 
naar het voorkomen van dioxine in schapevet. De opzet van het onderzoek 
heeft geen wijziging ondergaan als gevolg van het hoge dioxinegehalte 
in het onderzochte IOOnster schapemelk, vanwege het ontbreken van de 
representativiteit van dit IOOnster. De resultaten van dit onderzoek 
warden niet eerder dan eind 1991 verwacht. 
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4. Eindconclusie Regionale Inspectie. 

A. De emissiegegevens van de door TNO bij de AVI Leeuwarden in april 
1990 uitgevoerde rookgasmetingen gaven de tot dan toe hoogst gemeten 
gehalten aan dioxinen in de rookgassen te zien. In het voorjaar van 
1990 zijn in de directe omgeving van de - met de AVI Leeuwarden 
vergelijkbare - AVI Zaandam landbouwmaatregelen getroffen, 
inhoudende dat zuivelproducten afkanstig van bedrijven in de 
omgeving van de AVI niet meer voor menselijke consumptie mochten 
warden gebruikt. Op het roornent (juli 1990) dat de emissiegegevens 
bekend zijn gemaakt aan het bevoegd gezag en aan de beheerder van de 
afvalverbrandingsinstallatie kon warden verwacht dat de situatie in 
de directe amgeving van de AVI-Leeuwarden een voor de volksgezond 
heid en het milieu ernstiger beeld te zien zou geven dan bij andere 
AVI's. Volgens de Inspectie is derhalve om begrijpelijke redenen 
besloten tot het direct sluiten van de AVI Leeuwarden op 17 juli 
1990. Oat uit later door TNO uitgevoerd dio.xineonderzoek in de 
verbrandingsovens van de ROTEB is gebleken dat de rneetresultaten 
afhankelijk zijn van de meetlokatie in de schoorsteen, doet aan de 
kwaliteit van het besluit tot sluiting van de AVI-Leeuwarden niets 
af. 

B. Het in de tweede helft van 1990 uitgevoerde melkvetonderzoek en het 
bodernonderzoek was een logisch vervolg op het in april van dat j aar 
uitgevoerde emissie-onderzoek bezien vanuit het oogpunt van de 
volksgezondheid. 

c. De resultaten van de onder ad b genoemde onderzoeken zijn zodanig 
dat door het RIVM is geconcludeerd dat tijdens het in bedrijf zijn 
van de AVI Leeuwarden er geen direct gevaar voor de volksgezondheid 
aanwezig was door blootstelling aan dioxines. De Inspectie onder 
schrijft deze conclusie, maar wil daarbij aanvullen dat de maximale 
gehalten aan dioxines in het melkvet ruim beneden de Warenwetno:rm 
van 6 pg TEQ per gram melkvet lagen. QOOat de melk van diverse 
lokaties ter verwerking wordt aangeboden bij de melkfabrieken, zal 
door het mengen de gehalten aan dioxines in de afgeleverde melk 
beduidend lager liggen. Bij consumptie van melk sec uit de omgeving 
van de AVI zal de extra verhoging aan de gemiddelde achtergrondbe
lasting voor een volwassene van 120 pg TEQ per dag bij een dage
lij kse consumptie van 1 liter volle melk met een vetgehalte van 4% 
maximaal 10 pg TEQ per dag bedragen. De Nederlandse no:rm van !....Eg 
TEQ per kilogram lichaamsgewicht wordt hierdoor bij lange na niet 
bereikt, zodat er eveneens geen gevaar voor de volksgezondheid op 
de lange termijn aanwezig zal zijn. 

Voor kinderen geldt dat de gemiddelde achtergrondbelasting 40 pg 
TEQ per dag bedraagt. De verhoging van deze belasting ten gevolge 
van bodemingestie ( 1 pg TEQ per dag) en eenzelfde melkconsumptie 
als bij volwassenen (maxirnaal 10 pg TEQ per dag, maar waarschijn
lijker enkele pg TEQ per dag ) tot maximaal 51 pg TEO per dag 
levert voor een kind van 14 kg op basis van de Nederlandse no:rm geen 
direct probleem op en zal op langere termijn geen reden vormen voor 
ongerustheid, omdat het kind op oudere leeftijd een verminderd hand
mond gedrag vertoont tot het niet meer wordt blootgesteld aan 
dioxinen via de blootstellingsroute ingestie en omdat het lichaams
gewicht in de loop der j aren toeneemt. 
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5. Problematiek heropenen AVI-Leeuwarden. 

Het heropenen van de AVI Leeuwarden is een optie die door het OLAF 
uitdrukkelijk wordt opengehouden. 
Inrniddels heeft het OLAF op 19 maart 1991 bij de provincie Friesland de 
startnotitie ten behoeve van de milieu-effectrapportage ingediend in 
verband met de voorgenomen heropening van de AVI-Leeuwarden. 

De provincie Friesland heeft het OLAF bij brief van 29 november 1990 
al laten weten dat voor een eventuele heropening van de AVI het kunnen 
voldoen aan het gestelde in de Richtlijn Verbranden 1989 een eerste 
vereiste is. Vervolgens zal bij de vergunningaanvraag een milieu
effectrapport (MER) rooeten warden gevoegd, teneinde een goed inzicht te 
verkrijgen in de effecten op het milieu, altexnatieven, technische 
varianten, kosten e.d., teneinde een goede milieuhygi~sche afweging 
te kunnen maken. 

De Inspectie is het volledig eens met de opstelling van de provincie, 
die inhoudt dat de te heropenen en aan te passen AVI als een nieuwe 
inrichting wordt beschouwd. Dit houdt tevens in dat voor de AVI de 
volledige WABM-procedure rooet worden doorlopen, met alle bezwaren
procedures en beroepsmogelijkheden van dien. Het gedogen dat de AVI na 
aanpassing met een rookgasreinigingsinstallatie alvast kan gaan draaien 
komt volgens de Inspectie oak niet in beeld, arrlat de "oude" AW
vergunning per 1-1-1990 is verlopen en de per deze datum afgegeven 
gedoogbeschikking van de provincie inmiddels is ingetrokken na het 
sluiten van de AVI. 
Onrlat de te heropenen AVI niet kan worden beschouwd als een verwer
kingscentrum met als een van de hoofddoelstellingen het bevorderen van 
hergebruik c.q. nuttige toepassing, is uit dien hoofde oak geen aan
leiding om de AVI eerder in gebr:uik te stellen dan eventueel na het 
volledig doorlopen van de WABM-procedure. Er zal bij de AVI Leeuwarden 
namelijk geen voorscheiding van het te verbranden afval plaatsvinden 
met als doel het blik, het GFI' en het plastic apart te houden; er vindt 
geen menging plaats van de te verbranden afvalstof fen ten behoeve van 
een betere verbranding en een minimalisering van de verbrandingsresten 
en er wardt geen wazmte-krachtkoppeling gerealiseerd. 

De provincie Friesland heeft zich voorlopig geconfonneerd aan het in 
noordelijk verband ingenanen bestuurlijke (provinciale) stand.punt dat 
voor de vier noordelijke provincies (:;LCCA-regio 1) de geplande 
afvalverbrandingsinstallaties bij de VAM-Wijster en bij Boeldershoek 
(Twenthe) voldoende capaciteit biedt voor het verbranden van de in de 
vier noordelijke provincies vrijkomende, respectievelijk daarvoor in 
aanmerking kcmende afvalstoffen. 
Het Noordelijk Afvaloverlegorgaan (NAO) is inrniddels ingesteld. Een van 
de taken die in de (lichte) bestuursovereenkomst is opgenomen betreft 
het geven van gekwalif iceerde adviezen aan de deelnemers van het NAO 
( 4 provincies en 11 samenwerkingsgebieden) • Het voorstel van het 
heropenen van de AVI zal zeker van een gekwalificeerd advies warden 
voorzien. Uitgaande van de juistheid van de gegevens die door DHV zijn 
verzameld met betrekking tot het te verwachten aanbod te verbranden 
afval, zal de provincie Friesland op basis van het gekwalificeerde 
advies van het NAO de in te dienen AW-aanvraag kunnen toetsen op de 
doelmatigheid. 
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De Inspectie is het geheel eens met deze procedure. 
De Inspectie vraagt zich tenslotte af of gezien het aanbod van de 
provincie Drenthe om per 1-1-1998 100.000 m3 afval afkomstig uit 
Friesland aan te bieden ter verbranding bij de VAM te Wijster het nog 
wel zinvol en economisch verantwoord is an voor een relatief korte 
interimperiode de AVI-Leeuwarden aan te passen aan de RV 89, oak al 
omdat de overige drie noordelijke provincies hebben aangeboden dat zij 
bereid zijn de provincie Friesland tot 1-1-1998 te willen helpen met 
het lenigen van de Friese stortnood. 

Daarnaast verwacht de Inspectie dat de maatschappelijke en bestuurlijke 
tegenwerking en de daannee gepaard gaande procedurele vertragingen zo 
groat is, dat de AVI pas in gebruik zou kunnen warden gen.omen op het 
moment dat de twee geplande AVI's in de LCCA-regio 1 oak in bedrijf 
kunnen zijn. Op dat moment is er een te grate verbrandingscapaciteit in 
de LCCA-regio Noord, waardoor er een - vanuit de zienswijze van de 
noordelijke bestuurderen - ongewenste aantrekkende werking van afval 
van buiten de LCCA-regio zal optreden, danwel binnen de LCCA-regio de 
beleidsdoelstelling bevorderen preventie en hergebruik van afvalstof fen 
zal kunnen warden gefrustreerd. 
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6. Bespreking Voorlopig rapport van bevindingen. 

Op 16 mei is het Voorlopig rapport van bevindingen AVI-Leeuwarden 
besproken met de eigenaar van de AVI (het OLAF), het bevoegde gezag (de 
provincie Friesland) en de gemeente Leeuwarden. 
In dit overleg is afgesproken dat de drie instanties schriftelijk 
zullen reageren op het Voorlopig rapport en dat deze reacties als 
bijlagen integraal zullen warden opgencmen in het definitieve rapport. 
In dit hoofdstuk zal warden ingegaan op de opnerkingen/reacties en zal 
warden aangegeven of en op welke wijze de teksten van de eerste vijf 
hoofdstukken zijn aangepast. 

A. Zowel de provincie als de gemeente vinden dat een evaluatie van de 
gang van zaken rond het (voortijdig) publiceren van deelrapporten en 
rond de sluiting van de AVI thuis hoort in het definitieve Rapport 
van bevindingen. 
Met betrekking tot het - in tegenstelling tot de gemaakte af spraken 
- voortijdig in de openbaarheid brengen van met name het RIVM
rapport "Evaluatie van de relaties van dioxine-emissiemetingen aan 
de AVI-Leeuwarden met gehalten in grand en melk in de omgeving", 
hebben zowel de gemeente als de provincie schriftelijk hun onge
noegen geuit. Hierop is een verontschuldigende reactie gekornen van 
de minister van VROM. 
Het is niet de bedoeling dat in het definitieve rapport procedurele 
schoonheidsfouten met betrekking tot het openbaar maken van deel
rapporten breeduit warden gemeten. Het definitieve rapport moet 
een inhoudelijke beoordeling geven van de meetresultaten, naast (een 
eventueel historisch overzicht en) een toekornstpe.rspectief. Volstaan 
wardt derhalve met het in de bijlagen van het definitieve rapport 
opnernen van de schriftelijke reacties. 
In het rapport horen wel thuis de granden waarop het bevoegd gezag 
en de eigenaar van de AVI hebben besloten de AVI te sluiten, zonder 
de gegevens van het op dat manent neg uit te voeren bodemonderzoek 
en het aanvullende melkonderzoek af te wachten. 
Oat in de hectische periode van 12 tot en met 18 juli onder grate 
tijdsdruk dit besluit is gencxnen en dat door afstemmingsproblemen 
niet alle afgesproken akties conform het draaiboek zijn behandeld, 
valt te betreuren, maar vo:rmt oak geen aanleiding cxn breeduit op
genomen te warden in het definitieve rapport. Ook hiervoor geldt dat 
volstaan wardt het sterke ongenoegen zoals dat in de schriftelijke 
reacties is geuit, in het definitieve rapport als bijlage op te 
nemen. 

B. De provincie en de gemeente vinden dat de zinsnede op bladzijde 3 
van het Voorlopige rapport dat "Bij de AVI- Leeuwarden is bemonsterd 
in de centrale schoorsteen op een hoogte van ca. 30 m boven het 
maaiveld, terwijl bij voorgaande metingen aan andere installaties op 
een lager niveau is gemeten", nader moet warden toegelicht. 
Het OLAF heeft in haar schriftelijk reactie resultaten opgenomen van 
door TNO uitgevoerd dioxine-onderzoek in vuurhaard en schoorsteen 
metingen. Uit deze TNO-gegevens blijkt dat de gehalten aan dioxine 
in de schoorsteen een (groot) aantal malen hoger zijn dan die in de 
vuurhaard. Dit gegeven gekoppeld aan de "meevallende" meetresultaten 
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van het bodemonderzoek en het koernelkonderzoek gebruikt het OLAF om 
in haar schriftelijke reactie op te merken dat "er sprake is geweest 
van een onzorgvuldige belangenafweging bij de sluiting van de 
afvalverbrandingsinstallatie". 
De opnerking van het OLAF is niet terecht, orOOa.t het achteraf 
constateren dat een beslissing genanen op een bepaald moment anders 
zou zijn uitgevallen indien op dat moment alle hiervoor benodigde 
(en betrouwbare) gegevens voorhanden waren, niet relevant is. 
Wel van belang is, dat - zeals in het Voorlopige rapport is aange
geven - met de op het beslismanent beschikbare inf onnatie op een 
verantwcx>rde wijze is cmgegaan. Aangezien de verwachting van de 
provincie Friesland (en ook het OLAF) was dat door de gemeten hoge 
dioxine-emissies er een ontoelaatbaar risico voor volksgezondheid en 
milieu bestond en zou blijven bestaan bij het openhouden van de AVI 
Leeuwarden, is - ook volgens de Inspectie - terecht besloten om de 
AVI met onmiddellijke ingang stil te leggen. 

Het verzoek van de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden is 
gehonoreerd door bladzijde 3 van het Voorlopige rapport van bevin
dingen aan te vullen met een passage over de meetresultaten in 
relatie tot de meetlokatie. 

C. De provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden merken op dat de 
conclusie in hoofdstuk 3 dat "de gevolgen van een hoger dioxine
gehal te in de bodem dan de conceptgrenswaarde voor grond in 
veeteeltgebieden op dit moment niet kunnen warden aangegeven", nader 
IOOet warden g~liciteerd. 
Na consultering van de Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid 
voor de provinc:ies Groningen, Friesland en Drenthe is deze conclusie 
in het definitieve Rapport van bevindingen genuanceerd. De reactie 
van de Veterinaire Inspectie is als bijlage opgenomen in het 
definitieve rapport. 

D. Zowel de provincie en de gemeente stemnen in met hoofdstuk:: 5 van het 
Voorlopige rapport over de problematiek rondom de heropening van de 
AVI Leeuwarden. 
Het OLAF vindt de opstelling van de Inspectie prematuur en verbaast 
zich erover dat de Inspectie het storten van afval stelt boven het 
verbranden van dit afval. 
Dat deze mening enige nuancering behoeft, moge blijken uit het feit 
dat in de afvalregio Noord wardt uitgegaan van een totaal te 
installeren verbrandingscapaciteit overeenkanstig een door DHV in 
opdracht van de 4 noordelijke provincies opgesteld rapport. Hierin 
is op basis van een maxirnalisering van de taakstellingen preventie, 
hergebruik en nuttige toepassing de benodige verbrandingscapaciteit 
berekend. De filosofie hierachter is dat voorkomen IOOet warden dat 
een te grote verbrandingscapaciteit een aantrekkende werking zal 
uitoefenen op te verbranden afval en daarmee de bovengenoemde taak
stellingen zal kunnen frustreren. Zeals in het Rapport van bevin
dingen is aangegeven kan bij de eventueel te heropenen AVI 
I.eeuwarden niet warden gesproken van een verwerkingscentrum met als 
een van de doelstellingen het bevorderen van hergebruik c.q. nuttige 
toepassing en wardt geen warmte-krachtkoppeling gerealiseerd. Deze 
AVI past daarmee niet in het noordelijk verbrandingsscenario. 
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E. De provincie ziet niet in waaran in Hoofdstuk 1 Vergunningsituatie 
aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de vergunn.ing in 1985 tot 
stand is gekomen en verzoekt c:xn een canpletering van de situatie 
schets. 
De provincie stelt terecht in haar reactie dat het in de Richtlijn 
Verbranden 1985 (RV 85) aan de provincies werd overgelaten in 
hoeverre aansluiting gezocht zou word.en bij de RV 85. 

Oat de provincie destijds de goede weg bewandeld zou hebben, omdat 
het beroep van de Milieuwerkgroep I.eeuwarden door de Kroon ongegrond 
is verklaard, is in dit verband niet relevant, omdat de Milieuwerk 
groep destijds niet in beroep is gegaan tegen de emissiewaarden. In 
het Rapport van Bevindingen is het volgens de Inspectie wel van 
belang dat het destijds gegeven advies c:xn aansluiting te zoeken bij 
de emissienormen van de RV 85 niet door de provincie is overgenomen. 
De provincie heeft in de overwegingen van de vergunning weliswaar 
opgernerkt dat een nader onderzoek zal warden ingesteld naar de 
wenselijkheid van strengere voorschriften en dat de Inspectie hier 
over zal word.en ge.Ynfonneerd, maar dit onderzoek heeft niet plaats 
gevonden. Hoofdstuk 1 van het defini tieve Rapport van Bevindingen 
is naar aanleiding van de reactie van de provincie aangevuld met 
een passage over de I<roonuitspraak. 
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Stadsontwikkeling en Milieu Gemeente leeuwarden 

Inspectie van de Volksgezondheid voor 
de hygi~ne van het milieu voor Groningen, 
Friesland en Drente 
Postbus 30020 
9700 RM GRONINGEN 

Onderwerp voorlopig rapport van bevindingen AVI-Leeuwarden 
Uw kerunerlc 

Ons kerunerlc 5628 LvS/PJ 
Afdeling Milieu 

Dooriticsnummer 058 - 44 95 13 mw. L. van Santen 
Bijlagen 

Darum 27 mei 1991 
Verzonden: 13 MEI 1991 

Geachte dames/heren, 

R!MH 4 NOORD 

29 MEl199l 

252101=r 

Telefax 058 I 5 20 I J 

Pos1bmlc 8+73 27 

FrtesW1d &nk !9.1!3.05.828 
Naar aanleiding van het voorlopig rapport van bevindingen 
AVI-Leeuwarden willen wij de volgende opmerkingen plaat
sen. 

-~ 

In de rapportage dient de gehele gang van zaken rand de 
sluiting van de AVI-Leeuwarden opgenamen te worden. Dit 
geldt zowel voor de wijze waarop gegevens verstrekt werden 
waarna tot sluiting werd overgegaan als de wijze waarop de 
resultaten van het RIVM-onderzoek naar dioxine in de bodem 
in de publiciteit werden gebracht. Over dit laatste hebben 
wij reeds ans ongenoegen geuit in het schrijven van 26 
april 1991. 

Op bladzijde 3 van de rapportage wordt gesproken over de 
meetlocatie van de rookgassen. Hierbij dient aangegeven te 
warden wat de consequenties zijn van de verschillende 
hoogten waarop gemeten is. 

In de rapportage dient eveneens aangegeven te worden wat 
de consequenties z~Jn van de overschrijding van de con
cept-grenswaarde voor grand in veeteeltgebieden. 

Overigens kunnen wij instemmen met het gestelde op blad
zijde a en 9 omtrent het heropenen van de AVI-Leeuwarden. 

9 
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Blad Z 
56ZS LvS/PJ 

Vellicht ten overvloede willen wij nog opmerken dat om
trent de voorlichting naar de bevolking over deze rappor
tage nog af spraken gemaakt dienen te warden. 

Hoogachtend. 

Burgemeester en Vethouders van Leeuwarden, 

Burgemeester. 

Secretar~~-~~-=--~~-f.-/-~~~~~~~------~-

ll 
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?ostbus 1622 
8901 BX Laeuwarden 
Teletoon 058-126918 
Telefax 058-157642 
Bank: Frieslandbank 
reK.nr. 29.80.82.314 

Secretariaat 
Telefoon 058-133815 

30ME11991 
J 0 Doo2 

Openbaar Uchaam Afvalverwijdering Friesland 

Aan de Inspectie van de volksgezondheid 
voor de hygiAne van het milieu voor 
Groningen, Friesland en Drenthe 
:eostbus 30020 
9700 RM GRONINGEN 

Uw referentie: Onze referentie: 91174 rh/ri Laeuwarden, 29 mei 1991 
8-5-'91, 

Onderwerp: 0851036/.JD/etr 

voorlopig rapport van 
bevindingen AVI Leeuwarden 

Naar aanleiding van Uw bovengenoemde brief en de bespreking over de 
rapportages van het emissie-onderzoek inzake de AVI te Laeuwarden van 
16 mei jl., doen wij U hierbij onze reaktie op bet voorlopig rapport 
van bevindingen toekomen. 

Vergunningsituatie 
In het kader van de op 21 december 1989 ingediende vergunningaanvraag 
voor hat voortzetten van de verbrandingsaktiviteiten dient te warden 
opgemerkt dat bet tijdstip van indiening het gevolg is geweest van de 
ontwikkelingen in juli 1989. In die periode kwam de minister van VROM 
met de nieuwe Richtlijn Verbranden 1989 als gevolg waarvan de aan
vraag opnieuw moest warden opgesteld. Hierbij speelde de tijdelijk
heid van de buidige AVI in het kader van voortzetting van de verbran
dingsaktivi teiten in een geheel nieuwe installatie in Friesland een 
rol. 
Door hat ontbreken van een duidelijk :erovinciaal Afvalstoffenplan en 
door de nag niet heldere situatie ten aanzien van de samenwerking in 
noordelijk verband, was het voor de initiatiefnemer niet mogelijk om 
op korte termijn met een nieuwe vergunningaanvraag ta komen. De ambte
lijke besprekingen die vooraf gingen aan de indiening van de betref
fende aanvraag, waren alle gericht op een tijdelijke voortzetting van 
de aktiviteiten in de huidige AVI ta Leeuwarden. Hierbij was, naast 
de vertegenwoordigers van de provincie Friesland, ook een vertegen
woordiger van Uw Inspectie aanwezig. 
Uit het vorenstaande blijkt dat de procedure en de daaruit voortkomen
de gedoogsituatie bet gevolg van de omstandigheden zijn geweest waar
van ook Uw Inspectie op de hoogte was. De procedure rand de vergun
ningverlening werd hierna wederom vertraagd door het landelijk dioxi
ne-onderzoek. De provincie heeft gemeend de resultaten van dit onder
zoek af ta moeten wachten alvorens de procedure eventueel zou warden 
voortgezet. Wij vragen ons af of dit gezien de noodzaak om in het ka
der van de verwerkingsnood in Friesland capaciteit beschikbaar te 
krijgen, aen zorgvuldige afweging van belangen is geweest (los van de 
uitslag van het onderzoek). 

-1-
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Rasul taten onderzoaken 30ME11991 
De in april 1990 geconstateerda emissievaarden van dioxine hebben be
trekking op de bemonstering in de centrale schoorsteen op een hoogte 
van ca. 30 m boven hat maaiveld. De plaats van bemonstering verschilt 
van de plaats van bemonstering van de overige AVI's in het land. Wij 
zijn van mening dat gezien de onbekendheid met dioxinevorming, hier 
sprake is geweest van een onzorgvuldige vergelijking met de overige 
meetgegevens in ons land. 
Bijgaande kopie van hat onderzoek dat door dr.ir. E.W.B. de Leer, 
Hoofd van de Afdeling Analytische Chemie van TNO in een lezing is ge
bruikt, geeft aan dat de dioxineconcentraties na de vuurhaard in de 
afgassen stark uiteen kunnen lopen, afhankelijk van de plaats waar be
monsterd vordt. 
Zaker nu de rasultaten van de gahalten in grond en melk in de omge
ving van de AVI Leeuwarden bekend zijn, worden wij gesterkt in onze 
mening dat hier sprake is geweest van een onzorgvuldige afweging van 
belangen bij de sluiting van de installatie. Wij zijn van mening dat 
indien de metingen in de schoorsteen en de gehalten in grond en melk 
gelijktijdig bekend waren geveast, er geen sluiting had kunnen plaats
vinden. Mede gezian de gehalten in melk (al eerder was geconstateerd 
dat daze ruim beneden de Warenwetnorm van 6 pg TEQ lagen) wordt onze 
mening in dezen versterkt. 

Problematiek heropenen AVI-Leauwarden 
Wij vindan de uitlatingen over heropening van de AVI Leeuwarden in 
hat concept-rapport prematuur. Naar onze mening wordt hier vooruitge
lopen op de uitkomsten van het milieu-effect-rapport dat thans met be
trekking tot heropening van de AVI vordt opgesteld. 
Onze mening wordt versterkt door hat nog ontbreken van duidelijkheid 
over de juiste ververki~gsca~acitait in hat jaar 2000 in het Noorden. 
Bij de presentatie van de binnenJcort op ta richten Branche-organisa
tie heeft de voorzitter van hat AOO de landelijke groei van het afval
aanbod weergegeven. Tevens dealde hij mee dat hat RIVM binnenkort een 
onderzoak naar de hoeveelheid te varwerken afval in het jaar 2000 af
rondt. Uit de door hem geprasenteerda hoeveelheden blijkt eens te 
meer dat de inschattingen die in de DHV-studie zijn gemaakt geheel 
achterhaald zijn. 
Naar onze ovartuiging zal de AVI Leeuwarden dan ook minstens 10 jaar 
ean funktie kunnan varvullen in hat tekort aan verbrandingscapaciteit 
in hat Noorden. Het is ons dan ook volstrekt onduidelijk dat de in
spectie van de volksgezondhaid voor de hygi!na van hat milieu de tota
le verbrandingscapaciteit van daze installatie van 10 jaar maal 
80.000 ton ofval in hat totaal 800.000 ton tegen de landelijke priori
teitstelling in, wenst ta storten in plaats van te verbranden. Deze 
problematiek staat naar onze mening dan ook los van hat evantueel op
vullen van aen VAM-contract in 1998. Dit opvullen zal zekar nodig 
zijn om onnodig storten te voorkomen naast de heropening van de AVI 
Leeuwarden. 

Hat dagelijks hat OLAF, 

~ ~-;... Secretaris. 
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Hierbij scuur ik u de volledige tekst: van mijn lezing voor het: Nederlands Scudie 
Cent:rum over de "dioxinen- en huisvuilverbranding". 

Deze telcst is iets uitvoeriger dan het art:ikel in Toegepaste Wetenschap. 
Op pagina 9 vindt u een t:abel met vuurhaard- en schoorsteenmetingen waaruit blijk.t: 
dat: de totaal PCDD 34 x en de tocaal PCDr ca. o x toeneemc. Dez~ ~oename Moet 
geheel verklaard warden uit "pyro-synthese" in hat rookgaskanaal. 

Mij zijn geen gedetailleerde metingen bekend waarbij silllllt:aan op verschillende 
niveau's in het: rookgaskanaal gemeten is. Dergelijke met:ingen %ouden zeer interes-

1 

sant: :i!!ijn ons in een praktijksituatie het: optimale temperat:uurgebied voor dioxine-

\ 
voming vast te stellen. Hieruit zouden praktij kregels afgeleid kunnen warden voor 
een %odanige behandeling van de rookgassen dat: de dioxine-vorming geminimaliseerd 
wordt. 

Chemie 

Bijlegen 

publicatia P90/027 
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Tabel IV Diox:i.Mbaians voo,. ten A VT. 

Component 

PCDO 
PCOF 
Totaal PCDO/F 
TEO 

Input (mg/ton) 

5,0 -13,8 
0,3 - 0,5 
5,5 -14,1 
0,02- 0,04 

~/1vlh - i\~0i!RC 

'30MEl1991 

Output (mg/ton) 

0,8 - 4,8 
3,6 -3,7 
4,5 - B,4 
0,05 -0,1 

Metingen door TNO uitgcvoerd a.an de vcrbrandingsovens van de ROTEB [3] geven echter 

duidelijk aan dat de hoevcelhcid dioxinen direct na de vuurhaard aanzienlijk kleiner is dan 

in het af gas (Tabcl V). 

Tabel Y Diox:i.M-conctntrarUs (ng/NmlJ na VW1.Thaard tn in Afgas ROTEB. 

Canganeer Na Vuumaard In Schoorstean 

T4CDD/T4CDF 0,4110 10/ 70 
PSCDO/PSCDF 1,2/19 40/ 90 
H6CDO/H6COF 3,0/19 60/ aa 
H7COOIH7COF 2,8/ 7,3 100/ ao 
08C00/08COF 2,8/ 3,2 130/ 40 

TotaaJ PCOO/PCOF 10 /59 3401350 

De oorspronkclijk aanwezigc hoevcelhcid dioxinen wordt dus voor hct grootstc: deel ver

nictigd in de vuurhaard en de uiteindelijk naar hct milieu geemittcerde dioxincn wordcn 

vooral gevormd tijdens hct afkoelingsproces van de verbrandingsgasscn. 

Voor dezc vorming in het afgas van A VIs zijn ccn drietal belangrijke mechanismen en 

vormingshypothcscn door diverse autcurs naar voren gebracht; 

1. De vanning uit chemisch vergelijkbare precursors zeals chloorfenolcn en polychloor

bifcnylen (PCBs) 

2. De katalytischc: vanning sit chcmisch sterk verschillende precursors en ecn chloorbron 

3. De vorming uit chcmisch sterk verschillendc precursors via de "trace chemistries of 

fire" hypothese 

... 
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R.I.M.H. Noord 
Postbus 30020 
9700 RM GRONINGEN 

Leeuwarden, 20 juni 1991. 

ens kenmerk: WM.91/44483, 
afdelinq Milieubeheer, 
toestel ••• 388/J. Holkema/C. 
U'w kenmerk: 

onderwerp: 
Reactie provincie op voorlopiq 
rapport van bevindinqen 
A.V.I. !.eeuwarden. 

21JUN1991 
~L~b1 01[}____ 

provmsJe frys1an 
provincie friesland 

weterstaat en milieu 
postbus 20120 
8900 hm leeuwarden 
tweebaksmarkt 52 
8911 kz leeuwarden 
bezoekadres: 
gedempte keizersgracht 38 
telefoon: 058-925925 
telefax: 058-925225 
telex: 46552 

Op 16 mei jl. heeft, op verzoek van de Regionals Inspecteur Mil.ieuhyqiene, 
overleg plaats gevonden tussen da Inspecteur en verteqenwoordigers van ons 
colleqe, de gemeente Leeuwarden en hat Openbaar Licha.am Afvalvarwijdering 
Friesland (O.L.A.F.), over het (concept) Voorlopiq rapport van bevindingen 
A.V.I. I.eeuwarden R.I.M.H.-Noord. 

Gelet op de te korte voorbereidingstijd en de s.ituatie dat een van de gespreks
partners de vergaderstukken niet (tijd.ig) had ontvanqen is afgesproken dat 
schriftelijk op het concept-rapport zou worden gereageerd alvorens hat rapport 
definitief zou worden vastgesteld. De schriftelijke reacties zullen door de 
R.I.M.H. bij het verslag van het overlag worden gevoagd. 

Zeals ook tijdens hat hierboven genoemde overlag door de verschillende part.ijen 
is gesteld, mag in een rapport van bevindinqen met betrekking tot de onderzoeken 
die hebben plaatsgevonden en de sluitinq van de A.V.I. een evaluatie van de gang 
van zaken hieromtrent niet ontbreken. 

Evaluatie 

In z'n algemeenheid mer~n wij op dat de betrokken overheden en het O.L.A.F. in 
de periode 12 juli 1990 tot en met 18 juli 1990 door de snelle openbaarmakinq 
van het rapport "Evaluatie van de dioxine emissies A.V.I. in I.eeuwarden" onder 
een te grote t.ijdsdruk z.ijn geplaatst, waardoor de zorqvuldige besluitvorming 
alsmede de pers- en publieksvoorlichting ender grote druk is komen te staan. 

De samenwerkinq tijdens de hiervoor genoemde periode tussen ons college en de 
Regionale Inspectie Milieuhygiene is naar ons oordee~ i.n een goede sfeer 
verlopen en is constructief geweest. De contacten met het ministerie van 
v.R.O.M., met name D.V.E.B., verliepen achter minder soepel. 

Bij correspondentie datum en ons kenmerk vermelden . 
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Cit laatste heeft voornamelijk betreJckinq op de weigerinq van het ministerie 
V.R.O.M./D.V.E.B. om akkoord ta gaan met het in gezamenlijk overlaq opgesteld 
persbericht en hat tijdstip van de te houden persconferentie. Een en ander had 
tot gevolg dat hat persbericht niet voorafgaand aan de persconferentie kon 
warden uitgereikt en er twee persberichten zijn uitgegaan, een gezamenlijk 
persbericht van ans college en de R.I.M.H. en een persbericht van hat ministaria 
V.R.O.M./O.V.E.B. 

Een ander punt dat in een evaluatia niet ongenoemd mag blijven is hat in strijd 
met hat afgesproken draaiboek niet informeren door het ministerie van Landbouw 
an Vissarij van de Zuivalindustia. Cit heeft begrijpelijkerwijza tot grate 
irritatie bij de Zuivelindustrie geleid. Ten onrechte heeft de Zuivelindustrie 
in onze richtinq hieromtrent vex:wi.jten gemaakt. Het heeft ans de nodiqe moeite 
gekost om de Zuivelindustrie van de ontarechtheid hiervan ta overtuigen. 
Caarnaaat heeft de onduidelijkheid over de vraag of de verdachte melk nu wel of 
n.iet ui t de handel moeat worden genomen en de vraaq of er wel of niet een 
bcdemonderzoek mcest warden ingesteld op de informatie-avond op 18 juli 1990 tot 
vela, onnodige emotionele reacties aanleiding gegeven. 
Cit is des ta meer pijnlijk, daar de betrokkenen, Landbouw en Visserij, 
Keuringsdienst van Waren en de Zuivelindustrie tijdens de informatie-avond al op 
de hooqte waren van het uit de handel nemen van de verdachte melk. Tijdens de 
informatie-avond ward dit dan oak door de Zuivelindustrie meegedeeld in hat 
N.o.s. journaal. 

Over de ganq van zaken rend hat bodem onderzoek hebben wij reeds ons ongenoaqen 
geuit a~ de minister van V.R.O.M., een afschrift van de brief is bijgevoegd. 

Tot zover de evaluatie van de gang van zaken rend de openbaarmakinq van hat 
rapport "Evaluatie van de dioxine emissies A.V.I. Leeuwarden". 

Hat voorlopige rapport van bevindingen geeft ens aanleidinq tot de volgende 
opmerkingen: 

Vergunningsituatie 

Zeals ook in hat voornoemd overleq naar voren is gebracht zien wij niet in 
waarom in hat rapport van bevindingen aandacht wordt besteed aan da wij za waar 
op de vergunninq in 1985 tot stand is gekomen. E.e.a. achten wij in de contekst 
van dit verhaal overbodig. Indian om wat voor reden dan ook, het tech noodzake
lijk is om hieraan aandacht ta besteden, dan meet naar onze maninq een volledig 
beeld worden geschetst. De richtlijn verbranden '85, die tijdens de vergunninq
procedure van kracht ward, had slechts betrekkinq op nieuwe en inqrijpend ta 
wij zigen installaties. De richtlijn was derhalve niet van toepassinq op de 
bestaande installaties zeals in ca.au het geval was. Het hanteren van immissia
normen was tot dan toe gebruikelijk. 

Oat wij destijds de goede weq hebben bewandald blijkt uit de uitspraak van de 
Kroon (K.B. 27-02-'87 ·nv. 219) op hat beroepschrift van de Milieuwerkgroep 
Leeuwarden. Hat beroep is onqegrond verklaard en de Kroon heeft daarbij 
ondenneer hat volgende overwogen: "dat mede gelet op de ambtsberichten, de aan 
de vergunning verbonden voorschriften toereikend zijn ter bescherming van de 
belangen van het milieu. G. S. heb.ben mi tsdien terecht de gevraagda verqunning 
verleend". 
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Resultaten onderzoeken Cblz. 3) 

Ce passage "Bij de A.V.I. Leeuwarden is bemonsterd in de centrala schoorstaen op 
een hoogte van ca. 30 meter boven het maaiveld, te.rwijl bij voorgaande me~ingen 
aan andere installaties op een lager niveau is gemeten" roept naar onze mening 
onnodig vragen op en moat nader worden toegelicht. 

blz. 4 

Bij de vergelijking tussen de emissiewaarden A.V.I. Leeuwarden en de R.v.'as en 
R.V. '89 dient als nuancering te worden aangebracht dat z:owel de richtlijn 'as 
als '89 onderscheid maakt tussen bestaande installaties en nieuwe situaties. Ce 
richtlijn verbranden 'as was zeals eerder gesteld niet van toepassing op de 
bestaande installatie in !.eeuwarden. Te.rwijl de richtlijn verbranden '89 een 
overgangsregeling kent m.b.t. bestaanda installaties. 

Hoofdstuk 3 (blz. 5) 

Ce toevoeging bij de conclusies "ce gevolgen hiervan voor de veeteelt Zl.Jn 
vooralsnog onduidelijk" dient naar onze mening ta worden verdu.idelijkt. Ce 
maning van de Veterinaire Inspectie hierover zou hieraan een goede bi j drags 
kunnen leveren. 

Tot slot merken wij op dat wij met insterrming kennis hebben genomen van uw 
standpunt inzake de problematiek rend het heropenen A.v.r. Leeuwarden. 

Gedeputaerde staten van Friesland, 

voorz:itter, 

loco-griffier. 
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ST AA TSTOEZICHT OP DE VOLK JD 
veterinaire inspectie van de volksgezondheid voor Groningen, Friesland 
Drenthe en Overijssel 

Engelsekamp 6 
Postbus 30022 

Aan Regionale Inspectie Milieuhygiene, 
t.a.v. Ir. J.F. Deunk 
Postbus 30020 

9700 RM Groningen 
Telefoon (050) 20 72 09 
Telefax (050) 25 89 66 

9700 RM Groningen 

Alie co1T91Ponc:tentl• richten un d• 
••tennure in1119Cteur v1111 de volksgezonc:theid 

Uw brief 
Uw kenmerl< : 
Onskenmerl<: u 1687 HP HD 703 GRONINGEN, 13 September 1991 
Onderwe~ : concept grenswaarde dioxinen 

Bijlagen: 

Naar aanleiding van uw verzoek om advisering aangaande de veterinaire volks
gezondheidsrisico 's bij overschrijding van de "conceptgrenswaarde voor grand in 
veeteeltgebieden11 van 10 ng TEQ per kg droge stof met een factor 2, zeals 
vermeld in RIVM-rapport nr. 730501027 (AVI-Leeuwarden), kan ik u het volgende 
meedelen. 

Onderzoek rond AVI-Zaanstad heeft inmiddels uitgewezen dat zelfs een 10 tot 20-
voudige overschrijding van deze waarde in de grand, geen overschrijding van de 
warenwetnorm voor melk tot gevolg had (RIVM-rapport nr. 730501025). Blijkbaar 
speelt ~e opname van dioxinen via grond een ondergeschikte rol in vergelijking 
met de route via gras. 
Ook de resultaten van texicokinetisch onderzeek bij lacterende keeien geven 
aanleiding te verwachten dat dioxinegehalten in melk vrij snel zullen dalen na 
stopzetting van de emissie van de betreffende AVI-s. 

In het geval van de AVI-Leeuwarden blijkt de 2-voudige everschrijding van de 10 
ng-waarde niet tot verhegingen van de TEQ in melk te leiden, de gehalten in 
melk van r-undvee rend deze AVI liggen niet boven het landelijke achtergrondge
hal te (RIVM-rapport nr. 730501027). 
Van enig risice voor de veterinaire volksgezendheid in de vorm van niet 
teelaatbare dioxinegehalten in vlees en melk van nindvee is naar mijn mening in 
dit geval daarom geen sprake. 
De situatie met betrekking tot schapen is nog niet geheel duidelijk, onderzoek 
hierna is neg gaande. 

De Wnd. Veterinair Inspect~ ' / 
van de Volksgezondhaid, ( , '-..~ 

\'0\ :~ ' 
drs. H.M. Plate ~ 

V.HJ.1090020 Ven:oek9 ona kenmertc. d119tekening en ~ in uw antwoon:t te venneiden. 




