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Jaargemiddelde versus dag-/uurgemiddelde emissies/immissie 

Ten aanzien van de verschillen tussen jaar- en dag-/uurgemiddelde emissies van HF beschikt 

Electrabel Nederland N.V. niet over detailgegevens. 

Klimatologische omstandigheden kunnen verschillen laten zien tussen het jaargemiddelde 

immissie niveau en het dag-/uurgemiddelde niveau. Zo is het mogelijk dat de daggemiddelde HF-

immissie een factor 5 lager (0,0010 ug/m3) of hoger (0,0240 ug/m3) is dan de jaargemiddelde HF-

immissie van 0,0048 0,0240 ug/m3. Uitschieters richting maximale daggemiddelde 

immissiewaarden doen zich met name voor tijdens weersituaties van wintersmog. Dergelijke 

omstandigheden kenmerken zich door een rustige atmosfeer (hogedruk gebied) waarin een 

relatief koude lucht laag zich direkt boven bodem bevindt en "afgesloten" wordt door een 

daarboven gelegen warme luchtlaag. Omdat deze luchtlagen zich niet/nauwelijks mengen -

tijdens de rustige periode waarin het hogedrukgebied zich handhaaft - zullen emissies zich 

minder gemakkelijk in de atmosfeer verspreiden, waardoor hogere daggemiddelde 

immissiewaarden waargenomen kunnen worden. 

In dit kader is vervolgens de vraag relevant wat de kans / het effect is van een verhoogde HF-

immissie op het lokale milieu. De kans op het optreden van klimatologische omstandigheden 

(wintersmog) doet zich voor rond / tijdens het winterseizoen Het effect blijft in de meest 

ongunstige situatie beperkt tot een immissieniveau onder MTR-niveau, waarbij de 

blootstellingsduur beperkt blijft tot de duur van maximaal enkele uren/dagen. Dit betekent dat -

tijdens de perioden van wintersmog - zich geen acute blootstellingsrisico's voordoen voor het 

lokale leefmilieu. Concreet betekent dit dat in het geval zich in het immissiemaximum 

akkerbouwgewassen - zoals winterpeen/prei/.. - bevinden, dan zullen die qua niveau en duur 

blootgesteld kunnen worden aan verhoogde -HF-depositie, zonder nadelige gevolgen voor de 

oogstkwaliteit 

In het geval dat de daggemiddelde HF-emissie hoger zou zijn dan de jaargemiddelde emissie van 

HF, dan is de kans dat die situatie zich gelijktijdig voordoet met klimatologische omstandigheden 

als wintersmog zeer gering. Wintersmog treedt namelijk enkele uren/dagen op per jaar. Met de 

huidige inzichten is er daarom geen aanleiding om te veronderstellen dat de aangegeven range 

van minimale en maximale HF-immissie anders zou moeten worden ingeschat dan bovenstaand 

aangegeven. Omdat Electrabel zich richting 2010 wil inspannen om het emissieniveau na 2010 

terug te willen brengen tot 1 mg/Nm3 jaargemiddeld, zal na 2010 een verdere minimalisatie van 

de range van HF-immissie het gevolg zijn. De minimalisatie betreft dan (2,25 - 1)/2,25 = 56% 

4.2.3 Beschikbare inzichten 

Electrabel ziet vier mogelijke maatregelen om de HF emissie te reduceren Hierna zijn deze 

maatregelen kort beschreven. 
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A. Lekminimalisatiesysteem 

Het is mogelijk het doorsluislek te marginaliseren, wat de totale lekverliezen met circa 1 % zou 

kunnen reduceren. Deze GAVO-lek-minimalisatie wordt bewerkstelligd door gereinigde 

rookgassen te gebruiken om GAVO-compartimenten te "spoelen". Hierdoor worden de 

contactmomenten tussen gereinigde en ongereinigde rookgasstromen verminderd waardoor netto 

het GAVO lek kleiner wordt. Bij de revisie is rekening gehouden met de optie om op termijn deze 

spoelvoorziening aan te brengen zonder dat hiervoor een lange bedrijfsstop van CG13 

noodzakelijk is. 

Voor een lekkage minimaliseringsysteem (een systeem waarbij de "taartpunten" van de rotor 

worden gespoeld met schone rookgassen) moeten nog een ventilator en rookgaskanaaldelen 

worden geïnstalleerd Dit zou, met in acht neming van de tijd die nodig is voor het maken van een 

definitief ontwerp en een levertijd van enkele maanden, in een weekendstop gerealiseerd kunnen 

worden omdat de GAVO tijdens de 2005-revisie al inwendig is voorbereid op het aanbrengen van 

deze systemen 

Op basis van ervaringen elders is generiek vastgesteld dat na installeren van een lekkage 

minimalisatie systeem, de lekverliezen over de GAVO beperkt kunnen met circa 1%. Voor de 

huidige situatie kan uitgegaan worden van het lekverlies, daterend van na de revisie: namelijk 2,2 

% Indien de lekkage (pneumatisch- / doorsluis- lek) uiteindelijk tot 1,2% zou worden 

geminimaliseerd dan zal dat echter een beperkte HF-emissiereductie (circa 10%) opleveren: de 

HF jaarvracht zou dan van circa 34 ton tot circa 30 ton worden verminderd. Overige emissies 

vanuit het lek (HCI en SO?) worden wel met 50% verminderd. 

B. Verwijderen GAVO 

Bij een bedrijfsvoering zonder GAVO treedt tevens een vermindering van de emissie van HF op 

Een neveneffect van het verwijderen van de GAVO is dat de rookgastemperatuur daalt. 

Bij het verwijderen van de GAVO doet zich de noodzaak voor de schoorsteen aan te passen dan 

wel te vervangen. Het verwijderen van de GAVO zou namelijk een dusdanige verlaging van de 

rookgastemperatuur tot gevolg hebben dat de zure componenten de kans krijgen op de wand van 

de schoorsteen neer te slaan. Het beton van de huidige schoorsteen zou dan te veel bloot staan 

aan de corrosieve werking van deze zuren. Het aanbrengen van een zuurbestendige coating kost 

naar verwachting evenveel als het volledig vervangen van de huidige schoorsteen door een 

nieuwe van een zuurbestendig materiaal. 

Als gevolg van GAVO-verwijdering zal de gemiddelde HF-emissie (2,25 mg/Nm') uit beide lijnen 

dalen tot 0,1 - 0,2 mg/Nm'. Dit betekent een reductie van 2,1 mg/Nm' HF-emissie. De jaarvracht 
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daalt dientengevolge van 34 ton tot ongeveer 2 ton. De reductie bedraagt 32 ton/jaar HF-emissie. 

Overige emissies vanuit het lek treden niet meer op (HCI en S02). 

C. Vervangen GAVO door lekvrij systeem 

Een andere mogelijkheid ten behoeve van de reductie van HF emissies als gevolg van de GAVO 

is het vervangen van de GAVO door een lekvrij systeem Hiervoor zijn twee systemen denkbaar: 

- een "lekvrij" warmtewiei (C.1) 

- een pijpenwarmtewisselaar (C.2) 

Toepassing van optie C.1 - "lekvrij" warmtewiei levert slechts in beperkte mate bijdrage aan de 

emissiereductie van HF vanwege het adsorptieproces dat ook in deze toepassing onverkort 

plaatsvindt. De HF-emissie zal daardoor met maximaal circa 10% worden verminderd. De HF 

emissie zal dan in dezelfde ordegrootte liggen als die bij maatregel A, terwijl de kosten hoger 

liggen. Deze maatregel is dan ook niet verder uitgewerkt. 

Toepassing van optie C.2 - pijpenwarmtewisselaar is ook denkbaar. Het effect is vergelijkbaar 

met de onder B. beschreven maatregel: een HF-emissiereductie van 32 ton/jaar. 

D. Injectie van kalk voor de GA VO 

Het is EBL bekend dat in Duitsland twee centrales zijn uitgerust met een systeem waarbij voor de 

GAVO kalk wordt geïnjecteerd in de rookgassen Hierbij reageert (een deel van) HF met de kalk, 

middels adsorbtie en er dus een lagere HF emissie plaats vindt. Cijfers over lagere HF emissie 

zijn nog niet verkrijgbaar, echter de reductie wordt niet hoger ingeschat dan maximaal 50%. 

Hetgeen zou neerkomen op 1,3 mg/Nm3 jaargemiddeld. De jaarvracht HF-emissie bedraagt dan 

nog 17 ton 

Een nadeel van dit systeem is dat de stofemissie (door een hogere stofbelasting van de ROI als 

gevolg van doorslip van CaF?) behoorlijk zou kunnen toenemen Het gewicht per HF-deeltje wordt 

met een factor 3,9 verhoogd bij omzetting naar een CaF2 deeltje. In het geval van een overmaat 

van 2 (ten opzichte van stoichiometrische omzetting) van kalk met HF naar CaF2 zal de 

stofemissie toenemen met maximaal 8 mg/Nm3 wanneer tegelijkertijd 50% van de gedoseerde 

kalk doorslipt (CaO 3 mg/Nm3) en 50% van de gevormde CaF? (5mg/Nm3) doorslipt en niet in de 

ROI zouden worden afgevangen. 

Doorslip van CaF2 is op zichzelf niet wenselijk. CaF2 is een stof die bij blootstelling aan het milieu 

schadelijke effecten kan veroorzaken, afhankelijk van niveau en duur van blootstelling Dit 

betekent dat het hoogst onwenselijk is dat CaF2 zou doorslippen vanuit de ROI om meerdere 

redenen: 
het risico op vervuiling in de GAVO (koude deel) neemt toe en kan verhoogde aanleiding 
geven op vermindering van beschikbaarheid en op dure voorzieningen bij reiniging van 
aangekoekte CaF2 

het risico op verhoogde stofemissie met een factor twee (huidig niveau 5 mg/Nm3 stof en 
3 tot 8 mg/Nm3 extra als gevolg van doorslip CaO en/of CaF2). 
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Het is inmiddels bekend dat de ROI nagenoeg geheel zorgdraagt voor afvangst van CaO en 
CaF2. Om dit te waarborgen komt het aan op voldoende verdeling en verblijftijd in de ROI. CaF2 is 
namelijk oplosbaar in water 

4.2.4 Afwegingen op basis van beschikbare gegevens 

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten en 15.000.000.000 m0
3 rookgassen per jaar is in 

de onderstaande tabel een overzicht gegeven van de geraamde HF-emissiereductiepotentie van 
de beschouwde maatregelen. 

Tabel 1 Effecten van HF-reductiemaatregelen op emissies 

A.lnstallatie van 

ekminimalisatiesysteem 

B. Verwijderen van de 

GAVO 

C.2 Vervangen van de 

GAVO door lekvrij 

systeem 

1 
D. kalkinjectie voor GAVO 

Reductie " van HF emissies in concentraties (mg/m0
3) en jaarvrachten (ton/jaar) 

2,25 mg/mo3 en 34 ton/jaar HF emissie 

Concentratie 

reductie 

(mgrW) II
I Concentratie 

reductie 

(mg/m,1) 

Vracht 

reductie 

Ton/jaar 

Concentratie 

reductie 

(mg/m/) 

Vracht 

reductie 

ton/jaar 

Concentratie 

reductie 

mig/riv) 

H
f 

HF 0.23 4 2,1 32,5 2,1 32,5 1.3 17 

Niveau HF-emissie na toepassing reductiemaatregelen 

HF 2.00 30 0.15 1.5 0.15 1.6 1,00 17 

Mogelijke invloed op verhoogde stofemisse 

Stof 0 0 0 0 0 0 - 5 " -75 * 

': in de tabel zijn de gemiddelde concentratiereducties over de twee lijnen opgenomen 
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bij effectieve afvangst door de ROI van CaO en CaF? zal geen verhoogde stofemissie behoeven optreden; 

praktijkproeven zullen doen blijken of en zo ja hoe groot de eventuele toename van stofemissie daadwerkelijk 

bedraagt 

Combinat ie lekkage minimalisatie en kalkinjectie: 

In het meest gunstige geval kan in deze combinatie een HF-jaarvrachtreductie bereikt worden 

van 4 + 17 = 21 ton per jaar. De HF emissiejaarvracht zou dan uitkomen op ruim 34-21=13 

ton/jaar. Het is echter de vraag of deze combinatie de potentie heeft tot genoemde 

emissiereductie. 

4.3. Samenvatting beschouwde alternatieven 

In tabel 2 zijn de milieu-effecten en kosten van de beschouwde alternatieven kort samengevat 

De methodiek zoals beschreven in de BREF Economics & Cross Media Effects gaat impliciet uit 

van een "lineaire" toerekening van de kosten aan alle betrokken parameters. De 

kosteneffectiviteitberekening volgens de NeR methodiek onderscheidt zich ten aanzien van 

voorgaande methodiek op de toewijzing van kosten van een verbetermaatregel aan de 

emissiecomponenten S02 , HCI, HF en stof. De NeR bepaalt namelijk dat de kosten van de 

verbetermaatregel moeten worden verdeeld over die componenten die met de verbetermaatregel 

worden beïnvloedt, met gebruikmaking van een dimensieloze weegfactor 

(100/emissiegrenswaarde). De onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de 

kosteneffectiviteitberekeningen conform de NeR. Berekeningen op basis van de BREF resulteren 

in een (schijnbare) verminderde effectiviteit omdat er conform die methodiek meer EURO's aan 

de te reduceren emissies worden toegerekend. 

Indien het implementeren van deze maatregelen aanleiding geeft tot extra dagen uitval van de 

centrale dient rekening te worden gehouden met een extra schadepost van EURO 200 000 netto 

per dag. 

Tabel 2: Kosteneffectiviteit verbetermaatregelen HF emissie conform NeR1 

Maatregel A. 

lekkageminimalisatie 

B. verwijderen 

GAVO / nieuwe 

natte schoorsteen' 

C. vervangen 

GAVO / gesloten 

pijpen W W ' 

D. kalkinjectie 

voor GAVO 

Emissiereductie 

(ton/jaar) 

4 32.5 32.5 17 

Immissiereductie (%/ Ca. 10 90 90 50 

Toerekening (%)5 65,4 87.3 87,3 67.2 

Investeringsraming 

(min EURO) 

0,25 9,00 40.00 0.5 

Raming operationele 26700 953.900 5.978.000 81 400 
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kosten (EURO/jaat) 

Kosten als gevolg van 

stilstand (EURO)9 

@@ @@ @@ @@ 

Effect op elektrisch 

rendement (%) 

- + 0.083 - -

Kosteneffectiviteit 

il URO/ton) 

6 700 29 800-46 000 415.000 5.100 

' uitgangspunten NER: emissiegrenswaarde: 3 mg/Nm', weegfactor: 33 
2 inclusief EURO 2 000 000 kapitaalvernietiging 
3: + verbetering. - verslechtering. 0 geen effect 

*: ten opzichte van het emissieniveau na revisie. Als gevolg van de revisie is al een emissiereductie 

bewerkstelligd in ordegrootte van 50 tot 75% ten opzichte van de situatie voor de revisie 
s toerekening operationele kosten ten opzichte van kostentoerekening aan verwijdering van HCI, SO2 en stof 
6 vooralsnog niet in beschouwing genomen (geen onderdeel NER-methodiek berekening kosteneffectiviteit) 

De kosteneffectiviteit van het installeren van een lekkageminimalisatiesysteem bevindt zich rond 

de relevante referentieniveau's genoemd in het NeR (ie SO? en stof) Voor HCI en HF zijn geen 

referentiewaarden in de NeR genoemd. Maatregelen die uitgaan van verwijdering var. de GAVO 

blijken volstrekt niet kosteneffectief te zijn voor HF Om deze redenen is er behoefte aan 

alternatieve maatregelen, die: 

A kosteneffectiever zijn dan het verwijderen van de GAVO; 

B. milieutechnisch effectiever zijn dan de reeds onderkende maatregel van 

lekkageminimalisatie; 

Kalkinjectie blijkt redelijk milieu-effectief in termen van emissiereductie, maar onbekend is of het 

jaargemiddelde emissieniveau van 1 mg/Nm3 (beide lijnen) gehaald kan worden met 

instandhouding van de GAVO in lijn 50/20. Derhalve staat ook de kosteneffectiviteit nog niet vast. 

5. Verdergaande emissiereductie 

5.1 Mogelijke maatregelen aan het E-filter 

5.1.1 Historie elektrostatisch filter G13 

Voor het bepalen van een goede instroomgeometrie van het E-filter zijn in de ontwerpfase (1980) 

in een waterbak 2-dimensionale stromingsmetingen gedaan aan een model van het E-filter. Uit 

deze stromingsmetingen bleek dat een goede instroming van het E-filter te verwezenlijken viel als 

in de intreezijde drie in serie staande van ronde gaten voorziene platen worden gebouwd 

("lochplatten"). In deze "lochplatten" zijn naderhand additionele gaten aangebracht. 
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Het E-filter is in 1981 in bedrijf gesteld op basis van de volgende ontwerpparameters 

• Asgehalte kolen: 12,5% 

• Temperatuur rookgassen: 120°C 

• Rookgas volumestroom: 1,82 milj. M0
3/uur (nat) 

• Zwavelgehalte kolen: 0,8 % 

• Onverbrand in de as: 3,55 % 

De afscheidingsgraad van het E-filter voor stof bedraagt op basis hiervan 99,75 %. Door een 

beperkte verhoging van de hoeveelheid rookgassen54 bedraagt het nominale theoretische 

verwijderingrendement nu 99,71 %. Opgemerkt wordt dat in het BREF voor grote stookinstallaties 

wordt uitgegaan van een E-filter (in combinatie met een natte rookgasontzwaveling) met een 

minimaal rendement van 99,5 %: hier kan de huidige installatie dus al aan voldoen 

Afwijkingen ten opzichte van bovengenoemde ontwerpcondities hebben in sommige gevallen 

invloed op het stofgehalte van de rookgassen na het E-filter. Zo geeft een groter volume aan 

rookgas een hoger stofgehalte na het E-filter Echter, een hoger zwavelpercentage in de kolen 

geeft een lager stofgehalte van de rookgassen na het E-filter. 

De negatieve effecten van afwijkingen ten opzichte van de ontwerpgegevens van het E-filter 

worden overigens sterk afgevlakt door de na het filter geplaatste ROI. 

5.1.2 Optimalisatie van het stromingspatroon 

Verreweg de goedkoopste wijze om het rendement van het E-filter te verhogen is het verder 

optimaliseren van het stromingspatroon van de lucht die het filter passeert. 

Op dit moment, 25 jaar na de installatie van het momenteel in werking zijnde E-filter, worden 

deze filters zodanig ontworpen dat de rookgassnelheid in het bovenste gedeelte van het filter iets 

hoger is dan in het onderste gedeelte van het filter. Een dergelijk E-filter heeft twee in plaats van 

drie "Lochplatten" in de inlaat en tevens stromingsbeïnvloedende profielen aan de uiftree zijde. 

Dat laatste is bij het E-filter van G13 niet het geval. Om te bepalen in hoeverre de huidige 

stroming verder kan worden verbeterd, zijn aan het begin van de inbedrijfstelling na de stop van 

2005 door de leverancier stromingsmetingen verricht in twee dwarsdoorsneden van E-filter 20, 

namelijk na het eerste veld en na het tweede veld. Het doel van de metingen was om te bepalen 

in hoeverre het stromingspatroon in het E-filter afwijkt van de huidige ontwerpcriteria. 

Stroming na het eerste veld 

Uit de metingen blijkt dat de gassnelheden in het midden van de doorsnede relatief laag zijn en 

de snelheden aan de onderkant en de zijkanten relatief hoog. Die zou kunnen worden aangepast 

door de in 1980 aangebrachte gaten in de "Lochplatten" aan te passen of de "Lochplatten" geheel 

te vervangen door platen met een aangepast gatenpatroon. 

Deze komt voort uit het meestoken van biomassa 
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Stroming na het laatste veld 

Uit de metingen blijkt dat de gassnelheden in het midden van de doorsnede relatief hoog, en de 

snelheden aan de zijkanten en aan de boven- en onderkant van de doorsnede relatief laag zijn. 

De stroming stelt zich al voor het einde van het laatste veld in op de zich stroomafwaarts 

bevindende vernauwing van het kanaal. Dit patroon zou kunnen worden aangepast door vlak 

voor de vernauwing in het gebied van de hoge snelheden stromingsweerstanden in te bouwen 

die de stroming meer naar de randgebieden van de dwarsdoorsnede dwingt zonder dat dit 

invloed heeft op de drukval over het filter 

5.1.3 Bijplaatsen van een extra veld 

De centrale heeft een E-filter met 4 velden in serie. De stofemissie kan in principe verder worden 

beperkt door het plaatsen van een vijfde veld. Uitgaande van vangstrendement van 78 % per veld 

zou een vijfde veld het vangstrendement van het E-filter verhogen van 99,75 % naar 99,94 %. 

Een vijfde veld plaatsen is constructief gezien echter een enorme ingreep en zal zeer hoge 

kosten met zich meebrengen 

5.1.4 Uitgangspunten voor het vaststellen van de kosteneffectiviteit 

Verminderde emissies 

Uitgaande van 75 % rendement in de ROI en 15.000 000.000 m0
3 rookgassen per jaar is de 

range afgeleid die in nulsituatie voor stofemissiereductie wordt verwacht. In de onderstaande 

tabel wordt de situatie na het E-filter in relatie gebracht tot end-of-pipe situatie. 

Verwacht na het E-filter Verwacht in de schoorsteen  

Stof concentratie Vracht Stof concentratie Vracht 

(mg, stof/mV} ton stof/jaar__ (mg stof/mo'} ton^stof/jaar 

?^?i?-?!1^6?-51-^atI® .. ...?°— 300 J> 75 

Verminderde af/angst 40 .„600... ...19... __15J) _ 

Beter stromingspatroon 

De boven aangehaalde verbeteringen aan het E-filter door het stromingspatroon te optimaliseren 

kunnen zorgen voor 6% extra afname van de stofemissie uit het filter zelf, te weten 18-36 ton 

meer stofafvangst op het E-filter, resulterend in emissiereductie in de schoorsteen van 4,5 - 9,0 

ton per jaar. 
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Extra veld 

Het bijplaatsen van een vijfde veld kan zorgen voor 16 % extra afname van de stofemissies uit 

het filter zelf, te weten 4 8 - 9 6 meer stof-afvangst op het E-filter, resulterend in emissiereductie in 

de schoorsteen van 12-24 ton per jaar. 

Kosten en kosteneffectiviteit 

De directe kosten van het verbeteren van het stromingspatroon zijn geraamd op EURO 150.000. 

Op jaarbasis is dit ongeveer EURO 24.500 De daar aan toe te rekenen kosteneffectiviteit is 

EURO 2.722 - 5.444 per ton gereduceerde stof emissie. 

De directe kosten van het installeren van een vijfde veld zijn geraamd op EURO 7.000 000. Op 

jaarbasis is dit ongeveer EURO 1.141 000 De daar aan toe te rekenen kosteneffectiviteit is 

EURO 47.550 - 95.100 per ton gereduceerde stof emissie. 

Indien het implementeren van deze maatregelen aanleiding geeft tot extra dagen uitval van de 

centrale dient rekening te worden gehouden met een extra schadepost van EURO 200.000 netto 

per dag 

Conclusies 

In het licht van het feit dat deze kentallen zich ongunstig verhouden tot de referentiewaarden uit 

de NeR. in combinatie met het feit dat het huidige E-filter al voldoet aan de kenmerken van de 

Best Beschikbare Techniek (BBT) zoals sinds 1 december 2005 gedefinieerd in de Wet 

milieubeheer, komt Electrabel tot de conclusie dat het verder optimaliseren van het 

afvangstrendement van het E-filter niet verder zal worden onderzocht en/of uitgewerkt. 

5.2 Verdergaande emissiereductie 

De bovenstaande maatregelen zijn afkomstig uit een breder haalbaarheidsonderzoek naar de 

mogelijkheden om de emissies vanuit de primaire bron verder te reduceren. Hierbij is gekeken 

naar het optimaliseren van: 

• De verbranding 

. De DENOX 

De voorlopige conclusies van het nu lopende onderzoek staan hier onder per onderdeel van de 

installatie verwoordt: 

Verbranding 

Er bestaan diverse verbeterpotenties voor het verbrandingsproces, met zeer verschillende 

kosten. Het is echter momenteel bijzonder lastig om vooraf aan te geven wat de met de diverse 

verbeterpotenties bereikbare verbetering zal zijn. 

Een verbeterd verbrandingsproces zal niet alleen leiden tot een lagere CO-emissie, maar heeft 

ook andere voordelen. Daarom wordt overwogen nader onderzoek uit te voeren naar de diverse 
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mogelijkheden voor de verbetering van het verbrandingsproces. Vooruitlopend op een dergelijk 

onderzoek zijn in dit stadium geen concrete maatregelen voorzien. 

DeNOx 

De NO„-emissies van CG 13 voldoen aan de emissiegrenswaarden, alsmede aan BAT. Daarom 

is er vooralsnog geen aanleiding de bedrijfsvoering van de DeNOx te modificeren. 

Bij de huidige verhoudingen in de NO,-emissiemarkt is er evenmin aanleiding om de 

bedrijfsvoering te wijzigen. Mochten zich in de toekomst verschuivingen in deze markt voordoen, 

dan zullen aanpassingen in de bedrijfsvoering overwogen worden. 

Minimalisatieverplichting voor PAK, dioxine en Chroom(V|> 

Onderstaand wordt in globale zin de minimalisatieverplichting zoals beschreven in de NeR 

ingevuld. In eerste instantie wordt uitgegaan van Worst Case emissies omdat er slechts in 

beperkte zin gegevens beschikbaar zijn. 

PAK 

De configuratie van de verbrandingshaard en het vermalen van de kolen is erop gericht een zo 

volledig mogelijke verbranding van de koolstof in de brandstof te bewerkstelligen. Desondanks is 

er sprake van een klein deel onverbrande delen. Het grootste deel van de deze korte 

koolstofketens is in vaste vorm aanwezig in de rookgassen. Alleen al in het E-filter worden deze 

verwijderd met een afvangstrendement van meer dan 99,5 % voor stof. Aparte bepalingen voor 

PAK zijn in 2000 incidenteel uitgevoerd. De gemeten PAK (16) concentraties vaneerden tussen 

0,7 - 3,9 ug/m0
3. De gemeten waarden voor meest kritische component (benzo(a)pyreen) 

overschreden in geen van de monsters de detectielimiet van 0,2 ug/rrio3. 

Verspreidingsberekeningen voor onverbrande organische delen, op basis van de grenswaarde uit 

het BVA voor C,hy hebben aangetoond dat in de piek van de immissie er sprake is van 4 

nanogram C„Hy per m3. Op basis van extrapolatie kan worden vastgesteld dat de immissie van 

PAK(16) hooguit 0,008 nanogram/mJ zal zijn. Dit is (veel) lager dan het niveau van het Maximaal 

Toelaatbaar Risico (MTR) voor de meest schadelijke PAK (i.c. benzo(a)pyreen), te weten 1 

ng/mJ. Opgemerkt wordt dat zelfs het verwaarloosbaar risico niet wordt overschreden 

Op grond van deze constatering komt Electrabel tot de conclusie dat het niet passend zou zijn om 

aan het verlenen van de aangevraagde vergunning voorwaarden te stellen tot het nog verder 

verminderen van de PAK emissies. 

Wel zullen de emissies van PAK's jaarlijks gemeten worden. 
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Dioxine 

De procesvoering op de centrale is er mede op gericht de rookgassen dusdanig af te koelen dat 

de vorming van dioxine wordt voorkomen. Daarnaast is (het grootste deel van) de toch gevormde 

dioxines gebonden aan de vaste delen van de rookgassen. Alleen al in het E-filter worden deze 

verwijderd met een afvangstrendement van meer dan 99,5% voor stof. Op basis van 

emissiemetingen uit 2004 is vast te stellen dat toen alle gemeten dioxine emissieconcentraties 

lager waren dan de detectielimiet, te weten 0,01 ng T.E.Q./m0
3. 

Gezien het feit dat er geen normen zijn vastgesteld voor toelaatbare concentraties dioxine in de 

buitenlucht is het voor dioxine niet goed mogelijk te toetsen of er na verspreiding sprake zou zijn 

van een te hoog risico. Echter, elders in Nederland zijn door verbrandingsinstallaties 

biomonitoringssystemen opgezet die erop zijn gericht vast te stellen of er in de omgeving van 

deze installaties verhoogde dioxine concentraties zijn vast te stellen in bij voorbeeld het gras dat 

in de omgeving groeit. Op basis van project ervaring is vastgesteld dat dioxine emissies in de 

orde grote van 0,01 -0,1 ng T.E.Q/m0
3, uit een schoorsteen die ongeveer de helft lager is dan de 

schoorsteen van de centrale in Nijmegen, geen verhoogde dioxine concentraties te weeg brengt 

in de gebruikte bio-indicatoren. Op grond van deze constatering komt Electrabel tot de conclusie 

dat het niet passend zou zijn om aan het verlenen van de aangevraagde vergunning 

voorwaarden te stellen tot het nog verder verminderen van de dioxine emissies. 

Chroom iVn 

In alle kolen die worden ingezet zit een zekere hoeveelheid chroom. Onder de oxiderende 

omstandigheden in de ketel kan niet worden uitgesloten dat dit (deels) wordt omgezet naar 

chroom VI. Onderzoek uit 2000 heeft aangetoond dat maximaal 10 % van het chroom dat 

ontstaat in een kolengestookte eenheid bestaat uit chroom^,,. Het grootste deel van de gevormde 

chroom VI is gebonden aan de vaste delen van de rookgassen. Alleen al in het E-filter worden 

deze verwijderd met een afvangstrendement van meer dan 99,5% voor stof. Aparte bepalingen 

voor chroom^,, zijn nooit uitgevoerd. Echter, de beoogde grenswaarde voor de 

emissieconcentratie van de som van alle zware metalen zoals genoemd in het BVA is 0,4 

mg/ma
3. Chroom(Vi) is daar een onderdeel van. 

Verspreidingsberekeningen voor zware metalen, op basis van de streefwaarde voor zware 

metalen hebben aangetoond dat in de piek van de immissie er sprake is van 0,04 nanogram 

zware metalen per m3 Dit is veel lager dan het niveau van het Maximaal Toelaatbaar Risico 

(MTR) voor chroom|Vi) afzonderlijk, te weten 2,5 ng/m3. Opgemerkt wordt dat zelfs het 

verwaarloosbaar risico niveau niet wordt overschreden. Op grond van deze constatering komt 

Electrabel tot de conclusie dat het niet passend zou zijn om aan het verlenen van de 

aangevraagde vergunning voorwaarden te stellen tot het nog verder verminderen van de 

chroom(Vii emissies 



Bijlage 

Overzicht richtlijnen bevoegd gezag / CMER en plaats in MER waar 

behandeling plaatsvindt 
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Eleetrabel CG13 
Berekeningen Ibv MER 
augustus 2005 

Berekerwigen met het KEMA TRACÉ MODEL 

Bednrfsgegevens 

BeclMjls<|i-<|.'vrir. 

SB (Secundaire brandstof) komt overeen mei lolaal aan biomassasoorlen 
100% 100% voorgenomen noe rganoman 

steenkool 

:• i n : i • : 

steenkool 

worst-case 

nul alternatief 

gemiddeld 

activiteit 

qemiddetd 

activiteit 

|Parame4er | i e n h M 

steenkool 

:• i n : i • : 

steenkool 

worst-case 

nul alternatief 

gemiddeld 

activiteit 

qemiddetd worst -case 

Vermogen. Ihemi i sch M W t h 1584 1584 1584 1584 1584 

Vennogen. elektr isch (neï lo) M W e 602 602 602 602 602 

Rendement cerwale (nel lo) % 38 38 38 38 38 

Vo tas lu ren , natto n 7500 7500 75O0 7500 7500 

Hoevee t ie id opgewekte thermische energie par sAVa MJth/a 4 .277E*10 4 .277E*10 4 ,277E*10 4 ,277E*10 4 , 2 7 7 6 * 1 0 

Hoeveelheid opgewekte «lektnsche energie par s/h/a MJe/a 1.6256*10 1.625E*10 1 ,6256*10 1,625É«10 1,6256*10 

Stookwaardc input (ar) MJ/kg 25,2 25.2 24.5 23,5 23.5 

Asgehalte mput (ds) 'i, 12,8 12.8 12,1 10,8 10,8 
Vochtgehalte r>put (ar) •i B.0 9 0 B •: 10.0 10.0 

Zwavelgehane mput (ds) % 0.78 4.4 0 7 3 0 6 0 0.68 

Doorzet ko len nat par sAVa ton/a 1.6996*06 1.699E*06 1 .5996*06 1.3026*06 1 3 0 2 6 * 0 6 

Doorzet SB nat par s/h/a lon/a 0 0 0 0 6 * 0 0 0.0OOE*OO 1.5006*05 5 1 9 1 E * 0 5 5 . 1 9 1 6 * 0 5 

Doorzet brandstof nat per sAVa tc-va 1.6996*06 1.699E-06 1.7496*06 1.621E*06 1 .8216*06 
Doorzet ko len droog per sAVa lon/a 1 5 4 6 6 * 0 6 1 .5466*06 1.4556*06 1.1856*06 1 ,1856*06 

Doorzet SB droog par sAVa ton/a 0 .0006*00 0 . 0 0 0 6 * 0 0 1.2926*05 4 . 5 4 6 6 * 0 5 4 , 5 4 6 6 * 0 5 

Doorzet brandstof d roog per s/h/a ton/a 1.5466*06 1,5466*06 1.5846*06 1.6396*06 1.639E*06 

Moestoken op basta droge stof % 0.0 0.0 8,2 47,7 27,7 

Meestoken op baa l t as racerved (nat) % 0 0 0,0 8,6 28.5 28.5 
Mees loken op energte-basis % 0 0 0 0 5,9 23.4 23,4 

Mees loken op a s - b a s * % 0 0 0 0 2,9 14.3 14.3 
PKBA fractie van de totale hoeveelheid as % •. o 12.0 12.0 12 ,0 12.0 
PKBA^xoduc t ie par s/n/a lon/a 237S0 23750 23015 2 .1236*04 2 ,1236*04 

PKVA fracbe van de totale hoevee t ie id as % 88 88 88 88 88 

PKVA-producl ie per sAVa ton/a 1.7426*05 174168 168776 1 .5576*05 1.S57E*OS 

02-pe»centege m haf rookgas % 6 6 6 6 6 
Rookgasvolume per kg brandstof, d roog mo3/kg 9.89 10.20 9.60 9.21 9.22 

Rookgasvolume per kg brandstof, nat mo3/kg 10,63 10.94 10,35 10,00 10.01 
Rookgasdebiot droog per sAva mo3/a 1.529E«10 1.5776*10 1 ,5216*10 1,5106*10 1.5116*10 

Rookgasdebiel nat per sAVa mo3/a 1.6436*10 1.6916*10 1 ,6406*10 1.6406*10 1 .6416*10 
Afvangsterceniage S « de es % 2 2 2 2 2 
Ka lks leenverb ru* (als C a C 0 3 ) per sAVa ton/a 33954 191679 32706 2 .7906*04 3 .1346*04 

Gips-product ie (aki C A S 0 4 2 H 2 0 ) per sAVa ton/a 58400 329687 56254 4 . 7 9 9 6 * 0 4 5 .3906*04 

C 0 2 «i rookgas g /Nm3 263 255 264 264 264 

C02-emrss ie ko len per sAVa ton/a 4 .0206*06 4 . 0 2 0 6 * 0 6 3 7 8 3 6 * 0 6 3 .0806*06 3 , 0 8 0 6 * 0 6 
C02-emiss ie SB per sAV» lon/a 0 .0006*00 0 . 0 0 0 6 * 0 0 2 .3116*05 9 . 0 7 6 6 * 0 5 9 . 0 7 6 6 * 0 5 

C02-emiss ie ko len • SB per s/h/a lon/a 4 ,0206*06 4 0 2 0 6 * 0 6 4 . 0 1 4 6 * 0 6 3 .9886*06 3 9 6 8 6 * 0 6 

C02-emiss ie brandstof ( ko lemSB) kg/GJth 94.0 94.0 93.8 93,2 93.2 

C02-bespanng (als gevolg van kolenbesparmg) par jaar ton/a 0 0 237554 939772 939772 
Storverwitderingsrendemant E-lifter % 99.73 99.72 99.72 99.70 99 ,70 
Stofconcentrat ie voor E-fitter g /Nm3 13 13 13 12 12 
Stofconcenlral ie voor R O I gemiddeld mg /Nm3 SS 3 ' SS SB X, 

Slo tdebat voor ROI per jaar lon/a i.:>.b 552 532 529 'SJ9 

Stofverwsdanngwendeniant R O I S 8 6 % 8 6 % 8 6 % 8 6 % 8 6 % 

Stotverwsdenngarandamenl totaal % 99 96 99.96 99 96 99.96 99.96 
Stofconcenlral ie na ROI gemiddeld mg /Nm3 5 5 5 5 5 

Stofemrssia par jaar ton/a n ,"• ra ' 0 >:, 
Stof emissie g/GJth i (i 1 f i h 1.8 1 B 

rookgas door DENOX ia ia ia ia ia 
ABI-sl ib terugstokon ( ja/nee)) nee nee u r e nee nee 

rookgas door G A V O s (0%=0 50%=1 en 100%=2) zowel met (halve) GAVO als zonder GAVO grekend 



Uitgangspunten en invoergegevens voor de PluimPlus berekeningen tbv MER meestoken 

biomassa op CG13 

Parameter omschrijving  

Bodrijfcluur ZiP?.yyLP?.'J?aI 

Temperatuur afgas __ §9_°C • koude atgassen 50_*C 

Binnendiameter schoorsteen, 6.3 meter 

Debiet, 5?9_m_'Ls_ 

Rookgassnelheid 18 m/s 

Warmteinhpud_ 3§_Myy_ 

Emissiehoogte 1 ^ ° "T?.'?!.. 

Khmatologie De klimatologische gegevens van Eindhoven zijn representatief 

voor de omgeving Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens 

van 1995-1999. dit is de standaard voor de Besluit luchtkwaliteit 

toets_ Gerekend is met de uur tot uur methode _ 

Ruwheidslengte De gehanteerde ruwheidslengte bedraagt 1.0 meter (dichte lage 

bebouwing, bijv grote bossen en laagbouw in dorpen en kleine 

steden 

Kecrploi hoogte .6iï.ZS£?Pi?'i1529.'5-!?.l'A!!J?'er aangehouden, 

Gebouwinvloed Nee. door de hoogte van de schoorsteen is er geen invloed van 

hetgebouw 
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I INLEIDING 

Bij eenheid 13 van Centrale Gelderland zfm voorzieningen getroffen om hout bij te stoken en 

wel 60.000 ton per laar. Om de effeclen van het biisloken van hout op bedrilfsvoenng, 

emissies en de kwaliteit van bijproduklen nauwkeurig vast te leggen is een proefprogramma 

uitgevoerd. In dit deelrapport worden de volgende resultaten uit hel totale meetprogramma 

gerapporteerd: 

chemische samenstelling kolen 

chemische samenstelling poederhout 

emissiemetingen rookgas 

2 OPZET VAN HET PROEFPROGRAMMA 

Het proefprogramma bestond uil drie onderdelen: 

referentiemeting mei 100% kolensloken (meetsessie 600/0) 

normaal biislookbedrijf; hierbij is de eenheid op vollast (95% belasting) bedreven met 

het bljstoken van circa 10 Ion hout per uur (meetsessie 600/10) 

bijstoken bij nachtbelasling: hierbij is de ketel op deellasl (circa 45 - 50% belasting 

(280 MW,) | bedreven en is circa 10 ton hout per uur bijgestookt (meetsessie 280/10). 

Hel meetprogramma is uitgevoerd in de week van 24 - 28 maart 1997. Door GKE is 

gedurende die penode een constante kolenkwaliteit aangeleverd. 

Tabel 2.1 Tijdschema voor hel proefprogramma 

Meetsessie Dalum Tijdstip 

600/0 24 maart 10.00- 16.30 

600/10 25 maart 10.00- 16.30 

280/10 27 maart 00.00 - 06.30 
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Tabel 3.3 Assamenstelllng van da kolen afkomstig van da proavan 24 en 27 maart (op 
basis van asl 

24 maart 27 maart 

S iO, % 50.5 50.9 

Aip, % 21.0 21.7 

F.,0, % 10.0 9.6 

CaO % 5.1 5.4 

MgO % 2.3 2.1 

Na,0 % 1.6 1.4 

KaO % 1.7 1.6 

T , 0 , % 1.0 1.1 

P , 0 , % 0.45 0,57 

"Hidani de bijstookproeven nfn ieder uur mei behulp van een sleekbuis monslers poederhout 
uil hal weegval genomen. Per proef is hiervan door KEMA een mengmonsler gemaakt en 
gemalen lol deeltjes <0,5 mm. Vervolgens zfln aan deze monsters dezelfde analyses 
uitgevoerd als aan de kolenmonslers. De resultaten slaan vermeld In de tabellen 3.4 l/m 3.6. 

* Sei5SM<ETn3VA 97-1016 

Tab* 3.4 Resullalen van de pronmale en ulllmale analyses (op basis van droge slof. 
tenzij anders vermeld) van hal poederhout genomen tijdens de büstookproeven 

25 maart 27 maart 

totaal vocht % ( a r ) * 8.27 8,47 

as % 4.42 5.79 

vluchtig % 77.19 76,11 

verbrandings- MJ/kg 19,35 19.07 

warmle 

slookwaarde MJ/kg (ar)" 16.44 16.14 

koolstof % 49,18 48.57 

zwavel % 0.20 0.18 

waterslof % 5.92 5.86 

stikstof % 1.30 1.44 

zuurstof'1 % 39,0 38.2 

' ' berekend 
" ar • as received (ontvangen monsler) 
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Tabel 3.5 Rttultaten van de micro-analviei (op baset vin at recewed) van hel poeder
hout genomen inden» de biistookproeven. 

25 maart 27 maart 

At mpAg 7.9 M 
Ba mg/kg 331 425 

Cd mg/kg 0,76 0,97 

Cl mg/kg 710 750 

Co mg/Vg 2.20 2.19 

Cr mg/kg 61 52 

Cu mg/kg 37,2 29.6 

F mg/kg 39 45 

Hg mg/kg 0.164 0.186 

Mn mg/kg 102 107 

Mo mg/kg 0.66 0.69 

Ni mg/kg 10.6 7.2 

Pb mg/kg 354 505 

Sb mg/kg 5.8 6,6 

Se mg/kg <0.8 <0.8 

Sn mg/kg <2,0 <2.0 

Te mg/kg «0.7 <0.7 

V mg/kg 2.2 2.7 

Zn mo/kg 421 564 

Onderstaande elementen gemeten Lb.v. /liegason-

Be mg/kg <0.13 «0.13 

C» mg/kg <3 <3 

Tl mg/kg <0.7 «0.7 

W rrc;"' = «20 «20 
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Tabel 3.6 AstamentlelUng van hel poederhout genomen üjdent de büttookproeven (op 
basit van at) 

25 maart 27 maart 

SKD, % 43.4 42.6 

AJ.O, K 5.4 5.6 

Fe,0, % 4.4 4.1 

CaO % 19.9 18.9 

MgO % 2.8 2.9 

Na,0 % 3.0 2.7 

K,0 % 2.5 2.2 

TiO, % 4.4 4.1 

P,0. % 0.88 0,76 
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4 EMISSIEMETINGEN 

Door KEMA ziin rookgasmetingen uitgevoerd in de rookgaskanalen na ROl 40 en ROl 50. De 
melmgen van hel slof en zware metalen in de rookgassen tijdens 100% kolenstoken ziin 
herhaald op 26 maart m verband met condensatie van vocht op de fitters. De gemiddelden 
van de resultaten van de metingen per kanaal staan in tabel 4.1 (omgerekend naar 11% 
zuurstof) en tabel 4,2 (omgerekend naar 6% zuurstof) vermeld. In de blüagsn A en B ziin alle 
afzonderlijke resultaten opgenomen en een beschnjvmg van de analysemethoden is 
opgenomen n bijage C. 

Tabel 4 i Gemiddelde resultaten ven de rookgasmetingen per kanaal (gemiddelde 
concentraties m droog rookgas met 11% O,) tijdens de proeven 600/0. 600/10 
en 230/10. 

600/0 
ROl 40 

600/0 
ROl 50 

600/10 
ROl 40 

600/10 
ROl 50 

280/10 
ROl 40 

280/10 
ROI50 

CO mg/m,1 
305 129 63 85 2.0 1.3 

C . H / ' mg/m,1 
«1.3 <1.3 <1.3 <1,3 «1,3 <1,3 

NO, mg/m,1 
SO 66 82 76 56 46 

HO mg'm0
J 

4.8 0.6 3.9 5,3 4,8 1.8 
HF mg/m.' 0.4 0.2 0.4 0.2 0,6 0,2 
SOa mg/m,' 131 79 118 95 67 112 

Ha mg/m.' 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 «0.001 
Cd mg/m,' 0.007 <0.004 <0.005 <0,004 «0.004 <0,003 
stof mg/m,' 5.8 7.5 3.3 8.7 0,9 1,8 
totaal 
zware 

pglm,' <84 <52 <69 «70 <45 «47 

metalen ' 

PCDD/-
PCDF 

ngTEO 

peteV 
<0.006 «0,005 <0.006 <0.006 <0.008 «0.005 

gasvormige organische verbindingen als C 

de som van de zwafe metalen As. Co. Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb. Se. Sn. Te en V 
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Tabel 4.2 Gemiddelde resultaten van de rookgasmetingen per kanaal (gemiddelde 
concentraties in droog rookgas met 6% O,) tijdens de proeven 60070, 600/10 
en 2B0/10. 

600/0 600/0 600/10 600/10 280710 280/10 
ROl 40 ROl 50 ROl 40 ROl 50 ROl 40 ROI50 

CO mg/m,' 458 194 94 128 3.0 2.0 

C.H.-' mg/m,' «2.0 «2.0 «2.0 «2.0 «2.0 «2.0 

NO, mg/m,' 120 99 123 114 84 68 

HQ mg/m,s 7.2 0.9 5.9 7,9 7.3 2.7 

HF mg/m,1 0.7 0.2 0.6 0.3 0.8 0.3 

SO, mg/m,1 197 119 177 142 100 169 

Hg mg/m,1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 «0.001 

Cd mg/m,1 0,011 «0.005 «0.007 «0.006 «0,005 «0.005 

slof mg/m,1 8.7 11.3 5,0 13.0 1.3 2.7 

totaal i/g/m,1 «127 «78 «104 «106 «67 «71 
zware 
metalen * 

PCDD/- ng TEQ «0.009 «0.007 «0,009 «0,008 «0,012 «0,008 
PCDF w rV 

gasvormige organische verbindingen als C 
de som van de zware metalen As, Co, Cr, Cu. Mn, Ni. Pb. Sb, Se, Sn, Te en V 
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5 TOETSING EMISSIEMETINGEN 

Tabel 5.1 Emnsiegrertswaarden B l A (STAATSBLAD. 1993) en BEES-A (STAATSBLAD. 

1992) 

component maximale emissiewaarde BLA 

(emissiegrenswaarden) 

gasvormige anorganische chloriden (als Cl) 

gasvormige anorganische fluonden (ais F) 

CO 

gasvormige organische verbindingen (als C) 

zware melalen: 

Sb*Pb*Cr»Cu*Mn»V*Sn*Ai«Co-Ni>Se*Te 

Cd 

HO. 

PCDD's en PCDFs 

10 mg/m,1 

1 mg/m,' 

50 mg/m,1 

10 mg/m,1 

1.0 mg/m,' 

0.05 mg/m,' 

0.05 mg/m,1 

0.1 ng TEQ/m,1 

componenl emissie-eisen BEES-A 

totaal stol 

NO, (als NO,) 

SO, (als SO,) 

50 mg/m,1 

400 mg/m,1 

400 mg/m,1 

Oe eaaMaaassi xün da gatrvddeidff waarden over étn uur 
Off conccn*a*u liln QeÊ>*»«rd op *og» i W q n i i n of itandaanjcondiStJ en 11 vo!% O, (BIA) tf i ft vot% 
Q, (BEES-A) 
Ondfff TEQ wordl verstaan: loxaöve equivalenten 2. 3. 7. 8 - TCOD overeenkomstig ml rapport *VoarsleJ tot 
een mattod* voor de beoordeling van mengsels van genaiogeneenJ* rJöernyssHtanne» «n dfoanzarura-
n«n- van d i «eitBrnap lBddlaWtTJv»l»nM!aaDr«n van maan i»S8. 

In de vergunning, algegeven door de Provincie Gelderland mei belrekking tol het bljsloken 

van noot m Centrale Gelderland, is bepaald dal de verhoging van de uitworp ai de rookgas

sen van de componenten CO, HCI. HF. Hg, Cd en totaal zware metalen len gevolge van hei 

Dcederhoutstoken niet hoger mag zijn de grenswaarden vernield In he l BLA (Besluit 

Luchternrssies Afvalverbranding) (zie label 5.1). 

Omdal het gestelde »i de vergunning betrekking heeft op een verhoging van de uitworp in de 

rookgassen, wordt n alle gevallen aan de eisen voldaan aangezien de CO-concentraties 

tijdens he l bijsloken van hout lager zijn dan C: 100% kolenstoken en voor de ovenge 

genoemde componenlen de gemelen concentraties In alle gevallen beneden de BLA-

grenswaarda bnjven (zie label 4.1). 
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7 Betrouwbaarheidsintervallen 

In tabel 7.1 en 7 2 zijn ten aanzien van de metingen in het kader van de vigerende vergunning de 
betrouwbaarheidsintervallen weergegeven alsmede de gemiddelde waarde van 3 metingen In 
het geval de concentratie onder de detectiegrens ligt is gerekend met 0 mg/m3

D 

Tabel 7.1 Betrouwbaarheidsinterval ROI-40 

Component Gemiddeld gemeten 

emissie concentratie 

[mglm'o, 6 vol . % OJ 

95 % Betrouwbaarheidsmterval 

[mg/mV 6 vol. % OJ 

Totaal stol 3 2 - 4 

Totaal zware metalen' <U.1 n.v.t" 

Cd+TI «0,02 n.v.L" 

Kwik (Hg) <O.D03 n.v.LM 

Zoutzuurges (HCl) < 1 n.v.L» 

Fluorwalerstol (HF) 0r10 0.09-0,11 

PCDO/F < 0,01 ng TEQ/m5.. 6 vol % o , n.v.L" 

Tabel 7.2 Betrouwbaarheidsinterval ROi-50 

Component Gemiddeld gemeten 

emissieconcentratie 

[mg/rn**, 8 vol. % OJ 

96 % Betrouwbaarheidsinterval 

Imgym'., 6 vol. % OJ 

Totaal stof 3 2 - 4 

Totaal zware metalen' <0,1 n.v.t" 

Cd*TI <0,02 n.v.L" 

Kw*(Hg) < 0,003 n.v.L» 

Zoutzuurgas (l 101) < 1 n v t . " 

Fhiorwaterstot (HF) *.9 4,4 - 5,4 

PCDWF < 0.01 ng TEQAn'o. 6 vol % °» n.v.L" 

' som van de metalen At . Co. Cr. Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en v 
• aangezien de concentraties lager njn dan de rapportagegrens Is geen rxiiouwbaameidsinieival opgenomen 

FWcuabel Nijmegen BVA-*»nissieondertt>ek 
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SAMENVATTING 

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EG schrijft 

voor dat onder andere bestaande elektriciteitscentrales uiterlijk 30 oktober 2007 de Beste 

Beschikbare Technieken (Best Available Techniques. BAT) dienen toe te passen. Vergun

ningen dienen te worden getoetst aan deze richtlijn en de daarbij behorende referentiedocu

menten die de beste beschikbare technieken beschrijven, de zogenaamde BREF's Uiterlijk 

30 oktober 2007 dienen ook alle vergunningen van elektriciteitscentrales aan de IPPC-

richthjnen te voldoen 

In dit kader heeft KEMA onderzocht in hoeverre centrale Gelderland de Beste Beschikbare 

Technieken toepast en aan IPPC voldoet 

Centrale Gelderland past de Beste Beschikbare Technieken toe met uitzondering van 

- een vloeistofdichte verharding onder het kolenpark. gezien de korte opslag van de kolen 

is het aanbrengen van een vloeistofdichte onderlaag niet kosteneffectief 

- voorzieningen om regenwater op te vangen en te reinigen voor lozing; aanbevolen wordt 

om nader te onderzoeken of het aanbrengen van deze voorziening kosteneffectief is 

- brand- en broeidetectie van het kolenpark; aanbevolen wordt om temperatuurmetingen 

uit te voeren indien de kolen op hogere temperatuur dan de omgeving worden aange

voerd of indien de opslag langer is dan een maand 

- afzuiging en filtering van de afgezogen lucht ter plaatse van overstortpunten. de over-

stortpunten bevinden zich geheel binnen de kolenbandbrug. waardoor geen stofemissie 

naar de buitenlucht plaatsvindt en een dergelijke installatie niet kosteneffectief is. wel 

dienen de buitendeuren in de kolenbandbrug gesloten te blijven 

- de CO-emissie van CG13; weliswaar past CG13 technieken toe die genoemd worden als 

BAT. maar de CO-emissie valt buiten de in de BREF genoemde waarden. Een verdere 

vermindering van de CO-emissie vergt een zeer grote aanpassing van ketel en ketelhuis 

en is derhalve niet kosteneffectief Wel dienen de in 2005 ingebouwde regelingen nog 

verder te worden geoptimaliseerd 

- het koelwatersysteem van het slakkenbad dat niet in kringloop wordt bedreven: aanbevo

len wordt om dit systeem om te bouwen naar kringloopbedrijf 

- de olieafschekJers in het hulpkoelwatersysteem: deze zijn defect en dienen te worden 

gerepareerd en weer in bedrijf te worden genomen 

- de NO,-emissie van de hulpketels bij aardgasstoken; echter, het terugbrengen van de 

NO,-emissie tot in het BAT-bereik is gezien het beperkt aantal vollasturen van de hulpke

tels niet kosteneffectief 

- de CO-emissie van de hulpketels; hiervan zijn geen gegevens bekend, aangezien de 

hulpketels beschikken over een moderne verbrandingsregeling en slechts weinig draai-
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uren per jaar in bedrijf zijn. zal de emissie van CO binnen het BAT-bereik vallen of zullen 

emissiebeperkende maatregelen niet kosteneffectief zijn 

voor het tegengaan van schade aan het aquatisch milieu door inzuiging van vissen en 

flergeli|ke worden in de BREF-koerwater geen specifieke BAT-technieken genoemd, mo

gelijke maatregelen zijn locatiespecifiek Bij CG zijn echter de toegepaste technieken ter 

vermindering van vissterfte, zoals aanpassing innamesnelheid koelwater, maaswijdte 

bandzeven en een visretoursysteem (weergegeven m de BREF-koelwater), niet ade

quaat of niet geheel uitgevoerd. De BREF-koerwater beschouwt een analyse van de bio

toop als primaire BAT-aanpak. Aanbevolen wordt om deze analyse uit te voeren 

het kolenpark bestaat niet uit één kolenberg zoals de BREF-emissies van opslag als ad

ditionele maatregel (niet als BBT) noemt; om operationele redenen is het kolenpark ver

deeld over twee kolenbergen en heeft geen keermuren De BREF-emissies van opslag 

erkent dit als reden om deze technieken niet toe te passen 

de kolenbergen bevinden zich niet in langsrichting van de prevalerende windrichting zo

als de BREF-emissies van opslag als additionele maatregel (niet als BBT) noemt; van

wege ruimtegebrek bevinden de kolenbergen zich langs de haven. De BREF-emissies 

van opslag erkent dit als reden om deze technieken niet toe te passen 

een geformaliseerde procedure voor het voortzetten of stoppen van het lossen van sche

pen: een dergelijke formele procedure ontbreekt, alhoewel in de praktijk niet gelost wordt 

bij storm of mist; aanbevolen wordt om het niet lossen bi) te harde wind of onvoldoende 

zicht te formaliseren in een procedure 

het transport van bodemas naar de haven; dit vindt niet via continue transportmiddelen 

plaats, maar met vrachtwagens Verder worden de vrachtwagens niet gereinigd. Echter, 

stofoverlast treedt niet op zodat het installeren van een overdekt transportbandensys

teem met losinstallatie in de haven niet kosteneffectief is 

Indien de bovengenoemde aanbevelingen worden doorgevoerd, is centrale Gelderland 

IPPC-proof. 
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1 INLEIDING 

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Preveniion and Control) 96/61/EG schrijft 

voor dat onder andere bestaande elektriciteitscentrales uiterlijk 30 oktober 2007 de Beste 

Beschikbare Technieken (Best Available Techniques, BAT) toepassen. Vergunningen dienen 

te worden getoetst aan deze richtlijn en de daarbij behorende referentiedocumenten die de 

beste beschikbare technieken beschrijven, de zogenaamde BREF's Voor centrale Gelder

land betreft dit de volgende documenten: 

- Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (BREF 

LCP) met de beste beschikbare technieken voor grote stookinstallaties 

- Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial 

Cooling Systems (BREF CV) met de beste beschikbare technieken voor koelwatersyste

men 

- Reference Document on the General Principles of Monitoring betreffende het monitoren 

van emissies 

Reference Document on Best Available Techniques on Economics and Cross Media Ef-

fects (BREF ECM) betreffende de economie en de cross media gevolgen van emissie 

beperkende maatregelen 

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (BREF 

ESB) betreffende emissies van opslag en transport van vaste en vloeibare stoffen 

Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van de IPPC-scan voor centrale Gelderland. 

Hoofdstuk 2 geeft algemene achtergrondinformatie over IPPC. BREF en BAT (beste be

schikbare technieken). Een korte algemene beschrijving van centrale Gelderland is in hoofd

stuk 3 weergegeven. De toets van de poederkoolgestookte eenheid Gelderland 13 aan de 

BREF LCP is in hoofdstuk 4 beschreven, terwijl in hoofdstuk 5 de hulpketels van de centrale 

Gelderland worden getoetst aan de BREF LCP. De hoofdstukken 6 en 7 beschrijven de toets 

van centrale Gelderland aan respectievelijk de koelwater-BREF en de opslag-BREF In deze 

hoofdstukken worden puntsgewijs de beste beschikbare technieken en de daarmee geasso

cieerde emissies behandeld. Voor zover centrale Gelderland niet de Beste Beschikbare 

Technieken toepast of wanneer de actuele emissies buiten het bereik van de met beste be

schikbare technieken geassocieerde emissies vallen, zijn tevens maatregelen onderzocht 

om alsnog aan IPPC te voldoen Hierbij speelt de kosteneffectiviteit van deze maatregelen 

(zoals deze is beschreven in de BREF ECM) een belangrijke rol. De gevolgen van de moni-

toring-BREF zijn in hoofdstuk 8 beschreven. 

Tenzij anders vermeld zijn emissies in dit rapport weergegeven bij standaardcondities en 6% 

Oj voor kolengestookte installaties en 3% 0 3 voor olie- of gasgestookte ketels. 
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2 IPPC, BREF EN BAT 

2 1 Europese r ich t l i jnen 

Het milieu heeft zich de laatste |aren ontwikkeld tot een belangrijk wetgevingsterrein van de 

Europese Unie. De milieuwetgeving krijgt vooral vorm in richtlijnen en komt tot stand na in

breng van het Europese Parlement. Richtlijnen zijn bindend ten aanzien van het te bereiken 

resultaat voor de individuele lidstaten Aan nationale instanties (in Nederland: VROM) wordt 

de bevoegdheid gelaten om de vorm en de middelen voor implementatie te kiezen. Een let

terlijke vertaling van de regels die een richtlijn stelt is niet nodig, zolang de bepalingen maar 

worden uitgelegd en toegepast conform de doelstellingen van de richtlijn. 

Hierbij leggen de Europese richtlijnen een soort minimumnormering neer. waar lidstaten zich 

verplicht aan dienen te houden lidstaten mogen niet minder strenge normen hanteren Als 

lidstaten afzonderlijk strengere milieunormen willen hanteren dan de Europese Unie, dan is 

dat onder voorwaarden toegestaan. De belangrijkste voorwaarde is dat het vrije verkeer van 

goederen niet wordt belemmerd 

2.2 IPPC 

Één van deze richtlijnen is de Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrij

ding van verontreiniging (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC). De richtlijn be

paalt onder andere dat inrichtingen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreini

gingen moeten nemen, die gericht zijn op een "hoog algemeen niveau van bescherming van 

het milieu in zijn geheel", met name door toepassing van Beste Beschikbare Technieken. 

Volgens de IPPC moeten in vergunningen emissiegrenswaarden worden vastgesteld voor ver

ontreinigende stoffen die in significante hoeveelheden kunnen vrijkomen. Deze moeten worden 

gebaseerd op beste beschikbare technieken (BBT, BAT), zonder dat daarmee het gebruik 

van een bepaalde techniek of technologie wordt voorgeschreven De vergunning mag geen 

middelen maar alleen doelen voorschrijven Bij het vaststellen van BAT en de bij BAT beho

rende emissie- en verbruiksci|fers moeten de technische kenmerken en de geografische lig

ging van de betrokken installatie, evenals de plaatselijke milieuomstandigheden en economi

sche factoren in acht worden genomen 

Volgens de Europese Commissie zijn de emissiegrenswaarden uit andere nchilijnen. bijvoor

beeld grote stookinstallaties (Large Combustion Plants Directive. LCPD) of afvalveroranding 

(Waste Incmeration Directive. WID). niet noodzakelijkerwijs gebaseerd op BAT en gelden dus 
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als minimumeisen. Anders gezegd: toepassing van BAT kan resulteren in scherpere eisen dan 

volgens de LCPD, de WID of andere richtlijnen. 

Volgens de IPPC-richtlijn blijft IPPC ook de bepalende maatstaf bij in- en uitvoering van natio

nale emissiereductieplannen (NERP). emissiehandelssystemen of vrijwillige afspraken. Een 

uitzondering is gemaakt voor de emissies van broeikasgassen van bedrijven die aan de COr 

handel meedoen. In dat geval mag de vergunning geen emissiegrenswaarde voor CO? bevat

ten, tenzij dat noodzakelijk is om te verzekeren dat er geen significante plaatselijke verontreini

ging wordt veroorzaakt. 

2.3 BREF 

Om richting te geven aan het begrip beste beschikbare techniek heeft het Europese 

IPPC-bureau (EIPPCB) in opdracht van de Europese Commissie uitwisselingen van informatie 

over BAT georganiseerd. Het resultaat is vastgelegd in zogeheten BREF's (BAT Reference 

Documents). Er zijn "verticale" (of "sectorale") BREF's opgesteld voor een aantal industriële 

activiteiten, zoals voor grote stookinstallaties (BREF LCP) en "horizontale" BREF-documenten 

zoals voor industriële koelsystemen (BREF CV). 

De BREF LCP is in december 2004 door het International Exchange Forum (IEF) vastgesteld 

en in mei 2005 gepubliceerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen consensus was 

tussen EIPPCB, de lidstaten en de industrie over diverse onderwerpen, wat heeft geleid tot 

vele verdeelde opvattingen of split views in de BREF LCP. 

De belangrijkste delen in de BREF's zijn de hoofdstukken/paragrafen die betrekking hebben 

op de Beste Beschikbare Technieken (BBT. BAT). Hierin worden de van toepassing zijnde 

beste beschikbare technieken en de bijbehorende BAT-bereiken gespecificeerd. 

2.4 Beste Besch ikbare Techn ieken, BAT 

Bij de vaststelling van de beste beschikbare techniek is het cruciaal dat het gaat om technie

ken die op een zodanige schaal zijn ontwikkeld dat de technieken, de kosten en baten en 

plaatselijke omstandigheden in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar 

in de betrokken sector kunnen worden toegepast, zoals onderstaande definitie uit Stb. 2005, 

432, Wijziging Wet Milieubeheer en Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in verband met 

EG-richtlijn preventie en bestrijding verontreiniging, aangeeft 
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Beste Beschikbare Technieken (BBT, BAT): 

"Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffen

de technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrich

ting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beper

ken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in 

de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene 

die de inhchting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij 

wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij 

wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop 

de inrichting buiten gebruik wordt gesteld." 

De overwegingen, waarmee rekening moet worden gehouden bij de bepaling van de beste 

beschikbare technieken, rekening houdend met de eventuele kosten en baten van een actie 

en met het voorzorgs- en preventiebeginsel, zijn: 

1 de toepassing van technieken die weinig afval veroorzaken 

2 de toepassing van minder gevaarlijke stoffen 

3 de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en recycling van de 

in het proces uitgestoten en gebruikte stoffen en van afval 

4 vergelijkbare processen, apparaten of exploitatiemethoden die met succes op industriële 

schaal zijn beproefd 

5 de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis 

6 de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies 

7 de data van ingebruikneming van de nieuwe of bestaande installaties 

8 de tijd die nodig is voor het omschakelen op een betere beschikbare techniek 

9 het verbruik en de aard van de grondstoffen (met inbegrip van water) en de energie-

effidëntie 

10 de noodzaak het algemene effect van de emissies en de risico's op het milieu te voorko

men of tot een minimum te beperken 

11 de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beper

ken 

12 de door de Commissie krachtens artikel 16. lid 2. of door internationale organisaties be

kendgemaakte informatie. 

Op basis van bovengenoemde criteria worden de beste beschikbare technieken en de bijbe

horende emissies en verbruikscijfers vastgesteld. Deze cijfers dienen te worden beschouwd 

als het niveau dat bereikt kan worden bij toepassing van BAT. De met BAT geassocieerde 
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emissie- en verbruikscijfers zijn geen limietwaarden en mogen niet als zodanig worden ge

bruikt: 

"However. Ihey are neither emission nor consumption limit values and 

should not be understood as such' 

De met BAT geassocieerde emissie- en verbruikscijfers zijn gebaseerd op het daggemiddel-

de onder normale ofwel gebruikelijke omstandigheden (onder andere belastingsprofiel van 

de centrale). Omdat de economische en technische factoren onder andere afhankelijk zijn 

van lokale omstandigheden, is het niet mogelijk om de met BAT geassocieerde emissie- en 

verbruikscijfers in een getal samen te vatten. Daarom worden in de BREF-LCP BAT-

bereiken (BAT-ranges) genoemd. 

De beste beschikbare technieken dienen als referentie op basis waarvan de huidige presta

ties van een installatie kunnen worden beoordeeld. 

Verdeelde opvattingen (spilt views) 

Over de BAT en de BAT-bereiken is geen volledige consensus bereikt in het proces van in

formatie-uitwisseling voor de grote stookinstallaties ten behoeve van de BREF-LCP. Dit heeft 

geresulteerd in een groot aantal verdeelde opvattingen, "split views", waar EIPPCB. lidstaten 

en industrie het over BBT niet met elkaar eens konden worden. Eurelectric. als vertegen

woordiger van de Europese elektriciteitssector, heeft de BREF LCP afgekeurd, omdat BAT 

en met name de BAT-bereiken niet overeenstemmen met de ervaringen van de elektriciteits

sector. Verder is Eurelectric van mening dat de BAT-bereiken veelal gebaseerd zijn op "best 

ever" installaties en niet op technieken, die technisch en economisch haalbaar kunnen wor

den toegepast. Op dit moment Is onduidelijk hoe deze split views in de nationale wet- en re

gelgeving worden geïmplementeerd. 

3 CENTRALE GELDERLAND 

Centrale Gelderland bestaat uit een poederkool gestookte elektriciteitsproductie-eenheid en 

twee hulpketels. De koleneenheid (G13) is in 1981 in bedrijf genomen en heeft een netto 

elektrisch vermogen van 602 MWe. In de kolenketel wordt verse stoom (180 bar. 540 °C) en 

warme herverhitterstoom (40 bar, 540 °C) geproduceerd. De energie van deze stoom wordt 

in de stoomturbinegenerator omgezet in elektriciteit. De stoom uit de stoomturbine wordt in 

een door rivierwater gekoelde condensor, gecondenseerd. Het condensaat wordt na voor-
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warming in condensaatvoorwarmers. ontgasser en voedingwatervoorwarmers naar de ketel 

gepompt voor de productie van stoom. 

De hoofdbrandstof is steenkool. Kolen worden per binnenschip aangevoerd en opgeslagen 

op 2 kolenvelden elk met een capaciteit voor 10 vollastdagen (50 000 ton) De eenheid kan 

tevens bedreven worden op huisbrandolie, wat voornamelijk gebruikt wordt voor het opstar

ten. Op het centrale terrein staat een installatie om hout tot poeder te vermalen. Hiermee kan 

tot 4.5% (thermisch) van de steenkool vervangen worden door poederhout. Naast steenkool, 

huisbrandolie en poederhout kunnen andere biomassabrandstoffen zoals tarwegries worden 

gestookt. 

Behalve elektriciteit levert de centrale ook warmte in de vorm van stoom aan bedrijven in de 

directe omgeving. Stoom kan afgetapt worden van de koude inlaatzijde van het herverhitter-

systeem (aftap 6) of kan geleverd worden door de beide hulpketels indien de productie-

eenheid niet in bedrijf is. De beide hulpketels (G34 en GSSK) kunnen op aardgas of huis

brandolie worden gestookt en hebben een thermisch vermogen van 90 MWth (G34) en 50 

MWth (GSSK). De snelstartketel (GSSK) wordt bij in bedrijf zijn van G13 warm gehouden 

met stoom van G13. 

In 1985 en 1988 is de productie-eenheid voorzien van rookgasontzwavelingsinstallaties, elk 

geschikt voor 50% van de rookgassenstroom. In 1994 is een DeNOx-installatie gebouwd om 

de NO¥-emissie met 80% te reduceren. 

Electrabel verwacht centrale Gelderland de komende jaren als basislasteenheid circa 7500 

vollasturen per jaar in te zetten In 2005 is een grote revisie uitgevoerd. Door deze revisie is 

de levensduur van de eenheid verlengd tot 2017. 

4 GELDERLAND 13 EN BREF LCP 

Voor de poederkool gestookte eenheid van centrale Gelderland gelden de Beste Beschikba

re Technieken voor de verbranding van vaste brandstoffen, zoals die in sectie 4.5 van de 

BREF LCP zijn beschreven met betrekking tot: 

- lossen, opslag en transport van vaste brandstoffen en additieven 

- behandeling van vaste brandstoffen 

- verbranding 

- thermisch rendement 
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- emissie van stof 

- emissie van zware metalen 

- emissie van SOj 

- emissie van NO, 

- emissie van CO 

- emissie van HF en HCI 

- emissie van ammonia 

- emissies naar water 

- verwerking van verbrandingsresiduen 

- milieuzorgsysteem. 

In de volgende paragrafen worden bovenstaande toetsingspunten beschreven De emissies 

in dit hoofdstuk zijn betrokken op droge rookgassen met 6% 03. 

4.1 Lossen , ops lag en t ranspor t van vaste b rands to f fen en addi t ieven 

Bette Beschikbare Techniek 

Voor wat betreft het lossen, de opslag en het transport van vaste brandstoffen en additieven 

zijn de volgende technieken BAT. 

- om stofemissie van korte termijn opslag van steenkool te verminderen: 

• het gebruik van laad- en losequipment met minimale storthoogte 

• het gebruik van sproeiwatersystemen (in gebieden waar geen vorst optreedt) 

• het plaatsen van transportbanden in veilige, open gebieden, bovengronds om be

schadiging door voertuigen of ander equipment te voorkomen 

• het toepassen van inrichtingen om transportbanden te reinigen 

• het toepassen van gesloten transportbanden met goed ontworpen, robuuste afzuig

en filterinstallatie op overstortpunten om stofemissie te voorkomen 

• rationalisering van de transportsystemen om ontstaan en verspreiding van stof te mi

nimaliseren 

• het gebruik van een goed ontwerp en constructie en adequaat onderhoud 

- om waterverontreiniging te verminderen. 

• opslag op vloeistofdichte ondergrond met drainage, opvangbak en waterbehandeling 

(bezinken) 

• verzamelen en laten bezinken van regenwater van de kolenopslag voor lozing 

- om brand te voorkomen: 

. automatisch brand- of broetdetectie om de kotenopslag t t bewaken en om locaties 

met verhoogd nsico te identificeren 
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- om stofemissie van kalk of kalksteen te verminderen: 

• overdekte transportbanden, pneumatische transportsystemen en silo's met een goed 

ontworpen, robuuste afzuig- en filterinstallatie ter plaatse van losplaatsen en over

stortpunten om stofemissie te voorkomen 

- om gezondheids- en veiligheidsrisico's van zuivere vloeibare ammoniak te verminderen: 

• drukvaten met een inhoud > 100 m3 uit te voeren als dubbelwandig ondergronds vat; 

kleinere opslagvaten met een inhoud < 100 m' dienen te worden gegloeid 

• vanuit veiligheidsoverwegingen is het gebruik van een ammoniawateroplossing min

der riskant dan zuivere vloeibare ammoniak. 

Situatie centrale Gelderland 

Het lossen van binnenvaartschepen gebeurt met grijperkranen, waarbij de grijper zich bij het 

legen in of tussen de windschermen van de losbunker bevindt vlak boven het kolenniveau. 

Via transportbanden wordt de kolen met een opwerper op een van de beide kolenvelden ge

stort De arm van de opwerper is draaibaar om de storthoogte van de kolen te minimaliseren 

De overstortpunten van de transportbanden zijn zodanig ontworpen dat de storthoogte mini

maal is. 

Mede in verband met vorstgevaar wordt de kolenberg niet met water gesproeid. Om stof-

overlast te beperken wordt de kolenberg met een celluloseoplossing besproeid en daarmee 

afgedekt. 

De kolenopslag bevindt zich niet op een vloeistofdichte ondergrond. Aangezien de kolen 

slechts 10 - 20 dagen op het kolenpark liggen, zal er in deze korte periode geen significante 

uitloging naar de bodem plaatsvinden en zal het aanbrengen van een vloeistofdichte onder

laag geen significante verbetering van het milieu geven. 

Het regenwater wordt niet gescheiden opgevangen maar infiltreert via het zandbed onder de 

kolenberg in de bodem Er stroomt geen hemelwater van het kolenpark in de haven of de 

rivier Conform de hinderwetvergunning van 1986 wordt op drie plaatsen (plus een referen

tiemeting voor bepaling achtergrondniveau) de trend van de concentratie van arseen, cadmi

um, kwik en sulfaten in het grondwater bepaald (zie bijlage A voor de locaties) Een eventue

le uitloging van de kolenberg wordt via deze monrtonng gedetecteerd 
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De kolenopslag is niet voorzien van een automatische brand- of broeidetectie Opgemerkt 

dient te worden dat de kolen maximaal 10 - 20 dagen blijven liggen. Indien de kolen op om

gevingstemperatuur wordt aangevoerd, zal in deze korte periode geen broei ontstaan. Aan

bevolen wordt om temperatuurmetingen uit te voeren indien de kolen op hogere temperatuur 

worden aangevoerd of indien de opslag langer is dan een maand De transportbanden wor

den met temperatuurmetingen. die zich boven de band bevinden, bewaakt op gloeinesten. 

Op het kolenpark zijn de transportbanden niet overdekt om het storten van kolen uit de vul-

trechters of van de afgravers mogelijk te maken Deze open transportbanden zijn voorzien 

van windschermen om verstuiving te beperken. 

De kolentransportbanden bevinden zich langs de kade en de wegen op veilige, open gebie

den, bovengronds 

De transportbanden zijn voorzien van bandschrapers op de keerpunten om de transportban

den te reinigen van kolenresten 

De gesloten transportsystemen zijn doelmatig ontworpen en voorkomen de verspreiding van 

stof. Het onderhoud aan het kolentransportsysteem is een onderdeel van het onderhouds-

plan van de gehele centrale. 

De transportbanden van kolenpark naar ketel zijn overdekt en bevinden zich in de kolen

bandbrug Het overstortpunt van de transportbanden in de bunkers is voorzien van een af

zuig- en filterinstallatie De overige overstortpunten in de kolenbandbrug niet Deze bevinden 

zich geheel binnen de omhulling van de kolenbandbrug. De huidige emissies ter plaatse van 

overstortpunten worden niet gemeten, maar worden als gering beschouwd, zeker indien de 

buitendeuren ter plaatse van de overstortpunten gesloten blijven. Het installeren van een af

zuiging met filterinstallatie zal niet kosteneffectief zijn. uitgaande van de in de NeR genoem

de indicatieve referentiewaarde voor stof van 2.3 EUR/kg. 

Kalksteen wordt per schip aangevoerd en pneumatisch gelost Op de kalksteensilo bevindt 

zich een afzuiginstallatie met filter (stofemissie < 10 mg/m,3). In een put onder de silo wordt 

de kalksteen met water gemengd en verder verpompt naar de ROI. 

Gebluste kalk wordt per tankauto aangevoerd en pneumatisch gelost. Op de kalksik) bevindt 

zich een afzuiginstallatie met filter, waardoor de stofemissie beperkt blijft tot < 10 mg/rtio3. In 

een put onder de silo wordt de kalk met water aangemaakt en verder verpompt naar de af

valwaterbehandeling van de ROI. 
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Ten behoeve van de DeNOx-installatie wordt een 25% ammoniawateroplossing gebruikt. In 

2005 is een veiligheidsrapport opgesteld, waaruit blijkt dat de opslag (600 m5) en het trans

port van ammonia voldoet aan alle eisen 

Conclusie 

Centrale Gelderland is voor wat betreft lossen, opslag en transport van vaste brandstoffen en 

additieven BAT-proof, met uitzondering van: 

- het ontbreken van een vloeistofdichte verharding onder het kolenpark; gezien de korte 

opslag van de kolen is het aanbrengen van een vloeistofdichte onderlaag niet kostenef

fectief 

- het ontbreken van voorzieningen om regenwater op te vangen en te reinigen voor lozing 

- het ontbreken van brand- en broeidetectie van het kolenpark; aanbevolen wordt om tem

peratuurmetingen uit te voeren indien de kolen op hogere temperatuur dan de omgeving 

worden aangevoerd of indien de opslag langer is dan een maand 

- het ontbreken van afzuiging en filtering van de afgezogen lucht ter plaatse van overstort

punten, de overstortpunten bevinden zich geheel binnen de kolenbandbrug. waardoor 

een dergelijke installatie niet kosteneffectief zal zijn; wel dienen de buitendeuren in de ko

lenbandbrug gesloten te blijven 

4 2 Verbrand ing 

Beste Beschikbare Techniek 

Voor vaste brandstoffen is poederverbranding of wervelbedverbranding BAT. Voor nieuwe 

centrales en retrofitprojecten is het gebruik van brandersystemen BAT die een hoge efficien

cy van de ketel waarborgen en primaire maatregelen tegen het ontstaan van NO. bevatten. 

Het gebruik van computergestuurde regelsystemen die een hoog rendement koppelen aan 

lage emissies maakt ook deel uit van BAT. 

Situatie centrale Gelderland 

CG is een poederkool gestookte eenheid, met branders die de vorming van stikstofoxiden 

tegengaan 

In 2005 is de besturingslogica van CG vervangen Hiermee vindt de besturing van de centra

le veel preciezer plaats, zodat onder andere een betere verbranding en lagere uitstoot wordt 

gerealiseerd Indien niet wordt voldaan aan de gestelde eisen en de procesautomatisenng 

onvoldoende kan bijsturen, moet de procesoperator nog wel handmatig ingrijpen 

Conclusie 
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Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd wordt als BAT. Het besturingssys

teem is in 2005 vervangen. Op dit punt is CG BAT-proof. 

4 3 Therm isch rendement 

Beste Beschikbare Techniek 

Warmtekrachtkoppeling wordt beschouwd als de meest belangrijke BAT optie om 

COruitstoot te verminderen Door het gezamenlijk opwekken van zowel elektriciteit als 

warmte wordt de energie van de brandstoffen efficiënter gebruikt als bij gescheiden opwek

king. De haalbaarheid van warmtekrachtkoppeling staat of valt bij een voldoende warmte

vraag in de directe omgeving van de centrale. 

De volgende maatregelen dienen overwogen te worden om het rendement te verhogen: 

- verminderen verliezen door onvolledige verbranding en onverbrandgehalte in verbran-

dingsresiduen 

- de hoogst mogelijke stoomparameters 

- de hoogst mogelijke drukval over de turbine door lage koelwatertemperaturen 

- verminderen warmteverliezen in rookgassen (schoorsteenverliezen) 

- verminderen warmteverliezen door bodemas 

- verminderen warmteverliezen door de geleiding en straling (isolatie) 

- verminderen interne verliezen (reinigen vuurhaard, verminderen eigen elektriciteitsver

bruik) 

- voorwarmen voedingwater 

- verbeteren schoepgeometrie turbine. 

Voor bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales is een rendement van 36 - 40% (30 -

40%) een indicatie voor het toepassen van BAT. 

Opgemerkt dient te worden dat de genoemde rendementen gelden op het ontwerppunt van 

de centrale en dat actuele rendementen over de gehele bedrijfsperiode lager kunnen zijn, 

bijvoorbeeld als gevolg van deellast of schommelingen in de brandstof. 

Situatie centrale Gelderland 

Centrale Gelderland levert stoom aan naar de omringende industrie. Hiermee levert CG on

geveer 25 MWi» stoom aan bedrijven die hiervóór hun eigen warmtevoorziening bedreven 

In 2005 is het de besturingslogica van centrale Gelderland vervangen, waardoor de centrale 

beschikt over een geavanceerd computergestuurd regelsysteem, dat zorgt voor een goede 
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werking van de installatie (onder andere volledige verbranding) en een reductie van de emis

sies. Deze BAT-techniek is dus geïmplementeerd. 

Tabel 4.1 geeft het jaargemiddelde van het rendement van centrale Gelderland over de peri

ode 2001 - 2003. zoals dat kan worden afgeleid uit de desbetreffende milieujaarverslagen. 

Het gemiddelde rendement over deze periode bedroeg 37,3%. 

Tabel 4.1 Jaargemiddelde rendement centrale Gelderland (2001 - 2003) 

2001 2002 2003 

Kolenverbruik TJ/a 20 085 30 114 31 885 

Biomassaverbruik TJ/a 539 118 452 

Olieverbruik TJ/a 12 11 104 

Brandstofverbruik TJ 20 636 30 243 32 441 

E-productie GWh/a 2 130 3 126 3 390 

Warmteproductie TJ/a 549 646 620 

E-rendement % 37.2'- 37,2% 37,6% 

W-rendement % 3.1% 2 .1% 1.9% 

Conclusie 

Centrale Gelderland is voor wat thermisch rendement betreft BAT-proof: Technieken die als 

BAT worden genoemd worden al toegepast, of zijn niet mogelijk bij een bestaande installatie. 

Het elektrische rendement van centrale Gelderland valt binnen het bereik van de met BAT 

geassocieerde waarden. 

4.4 Emiss ie van stof 

Beste Beschikbare Techniek 

Voor het bereiken van de laagste stofemissie is het gebruik van een elektrostatisch filter 

(ESP) of een doeken/zakkenfilter BAT. Het verminderen van stofuitstoot heeft ook een posi

tief effect op de uitstoot van zware metalen Het is ook een onderdeel van BAT om de stofe

missie continu te meten. De met het gebruik van BAT geassocieerde stofuitstoot is voor be

staande installaties mét ontzwavelingsinstallatie 5 - 20 (10 - 50) mg/m3 (daggemiddelde, 

standaardcondities. 6% 02) 

De waarden tussen haakjes geven de verdeelde opvattingen weer van de industrie en enke

le lidstaten. Zij zijn van mening dat hoewel een installatie de stand der techniek is. andere 

factoren ervoor kunnen zorgen dat de uitstoot niet verder teruggedrongen kan worden. Deze 
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factoren zijn (onder andere) het zwavel- en asgehalte van de brandstof, de geleidbaarheid 

van de as en de hoeveelheid onverbrande koolstof. 

Situatie centrale Gelderland 

Centrale Gelderland is voorzien van een ESP met vier velden en een natte rookgasontzwa

velingsinstallatie (ROI). 

Bij CG werd tot medio 2005 de stofemissie alleen direct na de ESP continu gemeten en werd 

aangenomen dat in de ROI 75% van de vliegas werd afgevangen. Dit was conform het voor

schrift BEES. In 2005 zijn extra stofmeters geplaatst né de wasvaten. zodat het effect van de 

rookgasontzwavelingsinstallatie meegenomen wordt in de meting. Hierdoor wordt nu de 

daadwerkelijke emissie van stof (vliegas en gips) gemeten. 

De stofconcentratie achter de ESP bedraagt 1 0 - 8 0 mg/m3. In 2004 zijn diverse stofmeet-

campagnes uitgevoerd. Na de rookgasontzwavelingsinstallatie zijn stofgehaltes gemeten van 

19,6. 11.6 en 32 mg/m0
3 (Provincie Gelderland april, september, oktober 2004). De stof na 

de ROI bestond voor een groot gedeelte uit gips en zouten uit het wasvat. Tijdens de revisie 

van 2005 zijn de druppelvangers vervangen door een verbeterd type en is het grootste was

vat voorzien van een extra laag druppelvangers. 

Tevens is tijdens deze revisie de ESP voorzien van een verbeterde automatische spannings

regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de spanning op de elektrodes zo hoog mogelijk is, 

zonder dat er vonkoverslag optreedt. Hierdoor verbetert de vliegasvangst, terwijl het ener

giegebruik afneemt. 

Tauw heeft in oktober 2005 metingen uitgevoerd. Na de ROI zijn stofconcentraties van 

< 5 mg/m0
3 gemeten. 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd wordt als BAT. De stofconcentratie 

wordt zowel na het E-filter als na de ROI continu gemeten en de concentraties (< 5 mg/m„3) 

zijn lager dan het BAT-bereik (5 - 20 mg/m0
3). Centrale Gelderland is voor wat betreft stofe

missie BAT-proof. 
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4.5 Emiss ie van SO2 

Beste Beschikbare Techniek 

Voor kolenstook is het gebruik van kolen met een lager zwavelgehalte in combinatie met 

rookgasontzwaveling BAT. De ontzwaveling kan uitgevoerd worden als natte wasser of als 

sproeidroger. Natte wassers halen een rendement van 85 - 98%, sproeidrogers tussen 80 

en 92%. Echter, het is niet noodzakelijk deze rendementen te halen als de S02-uitstoot daar 

niet om vraagt Ontzwaveling gaat namelijk altijd gepaard met verbruik van elektriciteit en 

grondstoffen, en het doel is om het milieu als geheel, met in acht neming van alle effecten, te 

beschermen. De emissie die geassocieerd wordt met het gebruik van BAT bedraagt 20 - 200 

(400/600) mg/m3. Het is ook een onderdeel van BAT om de S02-emissie continu te meten. 

De waarden tussen haakjes geven de verdeelde opvattingen weer van de industrie en enke

le lidstaten. De hogere waarde van 400 werd in de discussie over BAT aangedragen door 

vertegenwoordigers van de industrie en één van de lidstaten, omdat dit beter overeenkomt 

met de voorgestelde rendementen. Een andere lidstaat wilde hier 600 mg/m3 zien. 

Situatie centrale Gelderland 

CG is. als eerste van de kolencentrales in Nederland, voorzien van ontzwaveling op basis 

van natte gaswassing met kalksteen waarbij gips als restproduct ontstaat. Deze installatie is 

in twee etappes tot stand is gekomen en bestaat dan ook uit twee wasvaten Een van deze 

wasvaten is voorzien van een roterende regeneratieve gasvoorwarmer (GAVO) die de rook

gassen weer opwarmt voordat ze de schoorsteen in gaan. Volgens de vergunningsvoor

schriften moeten deze wasvaten een ontzwavelingsrendement halen van 85% en 90%; de 

laatstgenoemde waarde geldt voor het wasvat met de GAVO, aangezien door onvermijdelij

ke lekkage van ongereinigde gassen door de GAVO het uiteindelijke rendement lager uit

komt. 

Bij CG 13 wordt de SOj-emissie direct na het wasvat gemeten (2 plaatsen). Hiermee wordt 

de werkingsgraad van het wasvat bewaakt (procesbewaking) en tot de ingebruikname van 

de nieuwe metingen in 2005 ook de emissie. Daarnaast wordt ook vóór het wasvat gemeten. 

Deze waarde is relevant voor het proces, en als de ontzwaveling niet in bedrijf staat (bij ca

lamiteiten). De daggemiddelde uitstoot is sterk afhankelijk van het zwavelgehalte van de ko

len en het inzetprofiel. De jaargemiddelde emissie na de ROI (inclusief een aangenomen 

lekverlies over de GAVO van 2.4%) bedroeg in 2004 147 mg/m0
3. De S02-emissie kan ver

minderd worden door kolen met een lager zwavelgehalte te stoken: het vangstrendement 

van de ESP zal dan echter afnemen, waardoor de stofuitstoot nadelig wordt beïnvloed. 
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In de revisie van 2005 zijn de kalksteensuspensie-sproeiers van wasvat 10 vervangen. De 

nieuwe sproeiers vormen kleinere druppeltjes, met dus een groter specifiek oppervlak, zodat 

meer S0 2 afgevangen wordt. Verder zijn delen van de GAVO vervangen, de dichtingen ver

beterd, zodat de lekkage hierover sterk afneemt en is de installatie voor de reiniging GAVO 

verbeterd. 

Daarnaast is begin 2005 een nieuwe emissiemeting in gebruik genomen die zich vlak voor 

de schoorsteen bevindt. Hierdoor wordt het lekverlies over de GAVO direct meegemeten. 

terwijl dit in de oude situatie als vaste waarde (verkregen uit metingen) werd meegenomen. 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd wordt als BAT. De emissie wordt con

tinu gemeten en de concentraties vallen binnen de bandbreedte die genoemd wordt. Voor 

wat betreft SOz-emissie past CG de Beste Beschikbare technieken toe. De SO remissie valt 

in het BAT-bereik (20 - 200 (400/600) mg/m0
3). 

4.6 Emiss ie van NO x 

Beste Beschikbare Techniek 

Een combinatie van primaire en secundaire maatregelen is BAT. Primaire maatregelen rich

ten zich op het voorkómen van het ontstaan van NO,; secundaire maatregelen verwijderen 

NO, uit de rookgassen nadat die eenmaal ontstaan is. Primaire maatregelen hebben als na

deel dat ze incomplete verbranding kunnen veroorzaken. Hierdoor neemt de koolmonoxide-

emissie toe. en blijft er meer onverbrande koolstof achter in de vliegas. Hierdoor kan de afzet 

(hergebruik) van vliegas in gevaar komen, en neemt het energetisch rendement van de in

stallatie af. De NO.-emissie die geassocieerd wordt met het gebruik van BAT is 90 (100) -

200 (650) mg/m3. Het is ook een onderdeel van BAT om de NO.-emissie continu te meten. 

De hogere onderwaarde (best haalbare emissie) werd door een van de lidstaten voorgesteld. 

Een andere lidstaat wilde de bovengrens op 650 mg/m3 hebben De redenering hierachter is 

dat door een systeem van emissiehandel de totale emissie effectiever verminderd kan wor

den en dat voor bestaande installaties dus een ruimer emissiebeleid gevoerd kan worden 

Situatie centrale Gelderland 

CG is in 1989 voorzien van HTNR (high temperature NO, reduction) branders. Hierdoor 

wordt een NO,-reductie van 40% bereikt. In 1994 werd een DeNOx (SCR) installatie aan de 

rookgasreiniging toegevoegd. Het rendement van de SCR is 80% De totale NO,-reductie is 
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met beide maatregelen dus 88%. De daggemiddelde uitstoot bedroeg in 2004 gemiddeld 146 

mg/m„3 met variaties ± 50 mg/m3. 

De SCR van CG biedt ruimte aan vier lagen katalysatormateriaal, waarvan er drie gevuld 

zijn. De ruimte voor de vierde laag wordt gevuld, als door veroudering en deactivering van 

het geïnstalleerde katalysatormateriaal de vliegaskwaliteit (ammoniaconcentratie) of het 

DeNOx-rendement niet meer gehaald wordt. Dan kan, zoals in 2003 ook gebeurd is. door 

tijdens een vrij korte stop een laag nieuw materiaal bij te plaatsen. Tijdens normale omstan

digheden is de vierde laag niet nodig om de NO,-concentratie te verlagen, terwijl de extra 

katalysatorlaag wel voor extra weerstand zorgt en dus voor een hoger elektriciteitsverbruik 

van de rookgasventilatoren. 

De NO,-concentratie in de rookgassen wordt op zes plaatsen gemeten. Vóór en na beide 

DeNOx-katalysatoren wordt de NO,-concentratie gemeten om het proces te sturen en de 

emissie te meten. In 2005 zijn na de wasvaten extra NO,-emissiemeters geïnstalleerd. 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de technieken toe die genoemd worden als BAT. De emissie wordt 

continu gemeten en de concentraties vallen binnen de bandbreedte die genoemd wordt. Op 

dit punt is CG conform BAT. 

4.7 Emiss ie van CO 

Beste Beschikbare Techniek 

BAT voor CO-emissie is een volledige verbranding, hetgeen samenhangt met een goed ke-

telontwerp. een goed meet- en regelsysteem en goed onderhoud. Primaire NO,-maatregelen 

hebben een nadelig effect op de CO-uitstoot. De BREF stelt dat NO,-vermindering een hoge

re prioriteit heeft dan CO Een goed geoptimaliseerd systeem voor NO,-vermindering is in 

staat de CO-emissie beperkt te houden (30 - 50 mg/m3). 

Situatie centrale Gelderland 

De CO-uitstoot van CG vertoont ten gevolge van de primaire NO,-maatregelen karakteristie

ke pieken. Low-NO, branders zijn erg gevoelig voor een ongelijkmatige poederkool- of lucht-

verdeling en zullen dus bij een kleine afwijking al meer CO produceren. De daggemiddelde 

uitstoot van CG ligt rond 100 - 800 mg/m3. De specifieke situatie bij CG maakt dat het moei

lijk is deze verdeling blijvend te optimaliseren. Een regelsysteem om per brander de brand

stof/lucht verhouding te kunnen regelen is op CG niet aanwezig en installatie daarvan vergt 

een ombouw van zowel de poederkoolleidingen van molens naar de ketel en het verbran-
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dingsluchtsysteem. In het ketelhuis ontbreekt de ruimte voor een dergelijke ingrijpende om

bouw. 

De NeR geeft geen indicatieve referentiewaarden voor de beperking van CO-emissie, wel 

voor NO, (4.6 EUR/kg). Omdat echter de BREF LCP reductie van NO.-emissie belangrijker 

vindt dan reductie van CO-emissie, zal de referentiewaarde voor CO lager liggen dan voor 

NO,. Verwacht mag worden dat een ombouw van de ketel om de CO-emissie te reduceren 

niet kosteneffectief is. 

In 2005 is het uit 1981 daterende meet- en regelsysteem vervangen Tevens is de beheer

sing van de brandstof/luchtverhouding verbeterd door het plaatsen van servo's op de tertiaire 

luchtkleppen. Verder is de poederkoolverdeling over de branders geoptimaliseerd en zijn de 

kolenmolens voorzien van betere classifiers, waardoor de maalfijnheid van de kolen verbe

tert. Ook lopen er beproevingen met meetapparatuur om uiteindelijk de poederkoolverdeling 

naar de branders te optimaliseren Door deze maatregelen zal de CO-uitstoot en het aandeel 

onverbrand in de vliegas afnemen Dat laatste heeft een positieve invloed op het rendement 

van de eenheid en het hergebruik van de reststoffen 

De daggemiddelde CO uitstoot na de revisie varieert tot nu toe tussen de 100 en 400 

mg/Nm3. Optimalisatie van diverse regelingen moet desalniettemin nog plaatsvinden 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de technieken toe die genoemd worden als BAT De CO-emissie 

valt echter buiten de in de BREF genoemde waarden die met NO,-optimalisatie kan worden 

bereikt. Technische beperkingen specifiek voor CG maken een verdere vermindering van de 

CO-emissie een niet kosteneffectieve maatregel Centrale Gelderland is voor wat betreft de 

CO-emissie BAT-proof. Wel dienen de in 2005 ingebouwde regelingen nog verder te worden 

geoptimaliseerd 

4.8 Waters to f f luor ide (HF) en zou tzuur (HCI) 

Beste Beschikbare Techniek 

BAT voor S02-verwijdering is een scnjbber; deze geeft ook een goed verwijderingsrende

ment voor HCI en HF (98 - 99%) Het daarmee geassocieerde emissieniveau is 1 - 10 mg/m' 

voor HCI en 1 - 5 mg/m' voor HF. Vanwege lekkage via de GAVO moet deze van een mo

dem type zijn. 
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Situatie centrale Gelderland 

CG heeft een GAVO voor de helft van de rookgasstroom. De emissies voor HCI en HF zijn 

voor de kant met de GAVO inderdaad hoger dan voor de kant zonder De uitstoot van HCI is 

gemiddeld 3.5 mg/m,' en de uitstoot van HF is gemiddeld 2 mg/m3 '. 

De hogere uitstoot van HF door een GAVO is het gevolg van absorptie en resorptie van HF 

op de vervuiling op de warmtewisselaarplaten van de GAVO. In 2005 hebben de kritische 

delen van de GAVO groot onderhoud ondergaan De GAVO-platen zijn na de revisie beter 

schoon te houden, mede door een verbeterd reinigingssysteem (GAVO-blazers). 

Begin 2005 is ook een continue meetinstallatie voor HCI en HF in gebruik genomen Deze 

meet de emissie van zoutzuur en HF na elk wasvat Door Tauw zijn in augustus 2005 (R001-

4409212RSA-pws-V01-NL van 2 september 2005) en oktober 2005 (conceptrapportage 

R002-4420771 RST-xxx-xxx-xx) metingen verricht, waarvan de resultaten in tabel 4 2 zijn 

weergegeven. Hieruit blijkt dat de emissie van HCI en HF binnen het met BBT geassocieerde 

bereik valt 

Tabel 4 2 Meetresultaten Tauw-metingen 

Meting eenheid HCI HF 

augustus 2005 mg m. < 1 1.1 

oktober 2005 mg/m0
J < 1 2.4 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd wordt als BAT. De emissie wordt 

vanaf begin 2005 zelfs continu gemeten en de concentraties vallen binnen het BAT-bereik 

Op dit punt is CG conform BAT 

4.9 Ammon iak (NH3) 

Beste Beschikbare Techniek 

De emissieconcentratie ammoniak die samengaat met het gebruik van BAT-technieken is 

minder dan 5 mg/m' Aangezien BAT voor NO,-verwijdering (onder andere) SCR is. is de 

ammoniakuitstoot bij een verbrandingsinstallatie die gebonden is aan BAT hoger dan zonder 

SCR 
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In de BREF wordt aangenomen dat dit emissieniveau gewaarborgd is vanwege het herge

bruik van de vliegas. Door afnemers van vliegas worden eisen gesteld aan de maximale 

concentratie ammonia vanwege onder andere geuroverlast bij het gebruik. Door deze eis is 

ook de uitstoot beperkt. 

Situatie centrale Gelderland 

CG beschikt sinds 1994 over een SCR-installatie. De ammoniakconcentratie van de vliegas 

wordt dagelijks gemeten. Op het moment dat blijkt dat de ammoniakconcentratie ontoelaat

baar toeneemt, kan een extra katalysatorlaag worden aangebracht. De NH3-emissie is geme

ten tijdens de garantiemetingen in november 1997 en bedroeg 0,21 mg/m0
3. bij 6,8 mg/kg in 

de vliegas. De maximale NH3-concentratie in de vliegas bedraagt 50 mg/kg (piekwaarde 100 

mg/kg). Uitgaande van een lineair verband tussen de NH3-concentratie in de vliegas en de 

rookgassen, zal de NH3-emissie maximaal 1,5 (piekwaarde 3 mg/m0') bedragen. Hierbij is 

nog geen rekening gehouden met een de absorptie van NH3 in de ROI. 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd wordt als BAT. De NH3-slip van de 

DeNOx wordt dagelijks bewaakt aan de hand van de hoeveelheid ammoniak in de vliegas 

(conform BREF) en valt in het BAT-bereik. Op dit punt is CG conform BAT. 

4.10 Emiss ies naar water 

Beste Beschikbare Techniek 

Voor kolengestookte centrales worden de volgende maatregelen als BAT beschouwd om de 

lozing van water te verminderen, de emissies naar water te reduceren en de watervervuiling 

te voorkomen: 

- afvalwater van natte rookgasontzwavelingsinstallatie 

• waterbehandeling door flocculatie. sedimentatie, filtering ionenuitwisseling en neutra

lisatie 

• vermindering van ammonia door strippen, precipitatie of biodegradatie 

• gesloten kringloop bedrijf 

• mengen van afvalwater met de as 

- in gesloten kringloop (met filtratie of sedimentatie) bedrijven van slakkenwater 

- neutraliseren en sedimenteren van afvalwater van de demiwaterinstallatie en con

densaatreiniging 

- neutraliseren en gesloten kringloopbedrijf of toepassen van droge reinigingstechnieken 

voor afvalwater van het wassen van ketels en luchtvoorwarmers 

- sedimentatie, chemische afvalwaterbehandeling en intern hergebruik van hemelwater 
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- het verzamelen en behandelen van hemelwater afkomstig van opslagruimtes dat brand

stof kan uitwassen voor lozing 

- het toepassen van olieafscheiders. 

Tabel 4.3 Emissieniveaus uit de waterbehandeling van rookgasontzwavelingsinstallatie be

horende bij Beste Beschikbare Technieken (mg/l, 24-uurs mengmonster) 

BAT-bereik 
Vaste stof 5 - 3 0 
CZV < 150 
N-totaal <50 
Sulfaat 1000-2000 
Sulfiet 0,5 - 20 
Sulfide <0,2 
Fluoride 1 - 3 0 
Cadmium <0,05 
Chroom <0,5 
Koper <0,5 
Kwik 0,01 -0 ,02 
Nikkel <0,5 
Lood <0,1 
Zink < 1 

Situatie centrale Gelderland 

Het regenerant van de demiwaterinstallatie wordt na neutralisatie geloosd op de Waal. 

Onder de ketel bevindt zich een met water gevulde ontslakker. De bodemas wordt met een 

kettingschraper uit deze ontslakker verwijderd. Het water in de ontslakker wordt niet in een 

gesloten kringloopbedrijf gekoeld. Het water uit de ontslakker wordt via bezinkbekkens ge

loosd. 

Via de bezinkbekkens wordt tevens de afvoer van de goten van het asgebouw, het 

E-filtergebouw en het ketelhuis (rond slakbad en kolenmolens) en het water uit de neutralisa-

tieput van het LUVO waswater geloosd. De overloop van de bezinkbekkens wordt geloosd 

op het koelwaterkanaal (Waal). 

Hemelwater dat bij de vliegas-, kalksteen- of gips-havensilo's terecht komt, wordt via kleine 

bezinkputten ter plaatse in de haven geloosd. Hemelwater van het kolenpark infiltreert in de 

bodem en komt niet in de haven of de rivier terecht. Hemelwater dat elders op het terrein te

recht komt. wordt via het rioolgemaal geloosd op het koelwaterkanaal 
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Eventueel water in de trafoputten wordt na visuele controle op de afwezigheid van olie via 

het rioolgemaal op het koelwaterkanaal geloosd 

Het hulpkoelwater wordt via het bedrijlsriool op het koelwaterkanaal geloosd De oliedetectie 

in dit systeem is niet meer werkzaam Aanbevolen wordt om deze oliedetectie te repareren 

en weer in bedrijf te nemen 

In de rookgasontzwavelingsinstallatie worden de rookgassen gewassen met een oplossing 

van kalksteen. Dit waswater wordt continu ververst en er bestaat dus een continue 

spuistroom afvalwater dat behandeld moet worden in de afvalwaterbehandelinginstallatie 

Hierin wordt het afvalwater behandeld met kalkmelk (alkalisatie), ijzer(lll)chloride (co-

precipitatie) en TMT-15 (organisch sulfide; "kwikvanger"). Hierbij vormen de zware metalen 

samen met de andere vaste stoffen in het afvalwater een neerslag dat met behulp van een 

polyelectroliet (vlokmiddel) uit het water verwijderd kan worden door middel van bezinken 

De emissies van het water uit de afvalwaterbehandelingsinstallatie zijn in tabel 4.4 vergele

ken met de BAT-bereiken. Hieruit blijkt dat de emissies van CG lager zijn dan de BAT-

bereiken 

Tabel 4 4 Water uit afvalwaterbehandelingsinstallatie situatie centrale Gelderland en BAT 

(mg/l) 

BAT associated emission level Emissie CG (of Wvo vergunning) 

Vaste stof 5 - 3 0 <30 

CZV < 150 < 100 

N-totaai <50 <30 

Sulfaat 1000-2000 <2000 

Sulfiet 0.5 - 20 < 10 

Sulfide <0.2 * 
Fluoride 1 - 3 0 <30 

Cadmium <0.05 < 0.002 

Chroom <0.5 <0.01 

Koper <0.5 <0.01 

Kwik 0 .01-0 .02 < 0.001 

Nikkel < 0 5 <0.02 

Lood <0.1 < 0.015 

Zink < 1 <0.05 

Thallium < 0.01 
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Moeilijk vast te stellen De verwachting is dat de emissie laag is. omdat er geen bron van 

sulfide is (als kwikvanger wordt TMT-15 gebruikt in plaats van natnumsulfide dat normali

ter de grootste bron van sulfide in het effluent is) 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd wordt als BAT, met uitzondering van 

het slakkenbadwater en olieafscheiding in het hulpkoelwatersysteem. Het slakkenbadsys-

teem wordt niet in kringloop bedreven Aanbevolen wordt om dit systeem om te bouwen naar 

kringloopbedrijf De olieafscheiders in het hulpkoelwatersysteem dienen te worden gerepa

reerd en weer in bedrijf te worden genomen 

De emissies naar water worden dagelijks gemeten De concentraties vallen ruim binnen de 

BAT-waarden die genoemd worden en behoren tot het best haalbare Voor wat betreft de 

emissies naar water is centrale Gelderland BAT-proof. 

4.11 Rests to f fen 

Bette Beschikbare Techniek 

(Her)gebruik van reststoffen is BAT en heeft prioriteit. Volgens de BREF kan slib van de af

valwaterbehandelingsinstallatie vermengd worden met de geproduceerde gips tot de toege

stane limietwaarde en kan ook teruggevoerd worden naar de ketel als de eenheid beschikt 

over een SCR en een rookgasontzwaveling 

Situatie centrale Gelderland 

Alle vliegas, bodemas en gips die geproduceerd wordt, wordt vermarkt door de Vliegasunie 

en volledig hergebruikt. De vliegas die in de ESP wordt afgevangen wordt hergebruikt in ce

ment- en betontoepassingen. asfaltvulstoffen en dergelijke. De bodemas wordt verwerkt tot 

bouwblokken of kan in infrastructurele werken worden toegepast De bodemas is sinds 2004 

gecertificeerd met KOMO-keur volgens BRL-9302. voor toepassing op of in de bodem De 

gips wordt in de nabijheid van de centrale verwerkt tot gipsvezelplaten ABI-slib wordt sinds 

2001 niet meer teruggestookt maar gestort Het feit dat het afvalwater niet meer nagereinigd 

wordt nadat de slib bezonken is. betekent dat de ABI-slib van CG vrijwel geen zware metalen 

uitloogt 

Conclusie 

Alle vliegas, bodemas en gips van Centrale Gelderland worden hergebruikt, wat gelijk staat 

aan BAT ABI slib wordt niet vermengd met het gips of teruggestookt in de ketel maar ge-
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stort. Dit zorgt voor een lagere fluoride- en kwikemissie dan de optie die genoemd wordt als 

BAT (terugstoken in de ketel). Op dit punt is CG conform BAT 

4.12 Mi l ieuzorgsys teem 

Beste Beschikbare Techniek 

Het hebben van een milieuzorgsysteem wordt als BAT beschouwd. Dit systeem moet aan 

een aantal eisen voldoen maar hoeft niet gecertificeerd te zijn. 

Situatie centrale Gelderland 

Centrale Gelderland beschikt sinds 1998 over een bedrijfsinternmilieuzorgsysteem. dat ge

certificeerd is op basis van ISO 14001. 

Conclusie 

Voor wat betreft het milieuzorgsysteem is centrale Gelderland BAT-proot. 

5 HULPKETELS EN BREF LCP 

Voor huisbrandolie of aardgas gestookte hulpketels gelden de Beste Beschikbare Technie

ken voor de verbranding van vloeibare respectievelijk gasvormige brandstoffen, zoals die in 

6.5 en 7 5 van de BREF LCP zijn beschreven: 

- lossen, opslag en transport 

- thermisch rendement 

- emissie van stof (en zware metalen) 

- emissie van SO ; 

- emissie van NO, 

- emissie van CO 

- emissie van ammonia (alleen voor vloeibare brandstoffen) 

- emissies naar water 

- verwerking van verbrandingsresiduen (alleen voor vloeibare brandstoffen). 

In de volgende paragrafen worden bovenstaande toetsingspunten beschreven. De emissie-

waarden zijn betrokken op droge rookgassen met 3% O j 
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5 1 Brands to f fen 

Voor wat betreft de toevoer en behandeling van vloeibare brandstoffen zijn de volgende 

technieken BAT om waterverontreiniging te voorkomen: 

- het toepassen van opvangreservoirs met een capaciteit van ten minste 50 - 75% van de 

maximum opslagcapaciteit van alle tanks of ten minste de grootste tank. Lekkages die

nen in deze opvangreservoirs te worden opgevangen De inhoud van de tanks dient te 

worden weergegeven met bijbehorende alarmen Oven/uilen dient te worden voorkomen 

door goed geplande leveringen en automatische bewakingssystemen 

- leidingen dienen zich bovengronds in veilige open gebieden te bevinden, teneinde lekka

ges snel vast te stellen en de kans op schade door voertuigen te verminderen. Onder

grondse leidingen dienen dubbelwandig te worden uitgevoerd 

- het verzamelen en behandelen van regenwater dat mogelijk verontreinigd is door morsen 

van brandstof 

Voor wat betreft de toevoer en behandeling van gasvormige brandstoffen zijn de volgende 

technieken BAT' 

- om de vluchtige emissies te verminderen 

• het gebruik van gaslekdetectie en bi)behorende alarmen 

- voor een efficiënt gebruik van de natuurlijke brandstoffen 

• gebruik van een gasexpansieturbine om de energie van aardgas onder hoge druk te 

benutten 

• voorwarmen van aardgas door "restwarmte" van ketel of gasturbine 

Situatie centrale Gelderland 

Vloeibare brandstoffen 

De huisbrandolietank (inhoud 5.000 m3) bevindt zich (als een tank in een tank) in een van de 

grote olietanks De oliepompen staan binnenin de oude tank. waardoor lekkage naar de bo

dem en het grondwater wordt voorkomen De olieleidingen van de huisbrandolietank naar de 

ketels bevinden zich bovengronds op een veilige locatie 

Het vullen van de huisbrandolietank geschiedt vanuit tankerschepen volgens een instructie 

met referentie 036.01 KP/WvdH/SH 

Gasvormige brandstoffen 

Het aardgassysteem is ontworpen volgens de Gasunie-eisen en is voorzien van de benodig

de detectie en alarmen voor aardgaslekkage. 
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Aardgas wordt aangevoerd op 40 bar en in twee stappen gereduceerd tot de gewenste druk 

voor de stoomketels (1,87 bar). Reductie van de aardgasdruk in een gasexpansieturbine is 

niet mogelijk 

Voorwarming van aardgas is gezien het geringe gasverbruik niet zinvol 

Conclusie 

De brandstofvoorziening van de ketels is BAT-proof 

5.2 The rm isch rendement 

Beste Beschikbare Techniek 

De BREF LCP geeft voor bestaande installatiei drverw Vetrofit and repowering' technieken 

die kunnen worden toegepast om het rendement te verhogen: 

- warmtekrachtkoppeling 

verbranding 

- onverbrand gehalte in as 

- luchtovermaat 

- stoomcondities 

- rookgastemperaturen 

- condensordruk 

- vastdruk ot glijdrukbedrijf 

- condensaat of voedingwatervoorwarming 

De BREF LCP geeft alteen BAT-waarden voor het elektrisch rendement van stoomketelin-

stallaties. maar geen waarden voor de brandstofbenutting of het thermische rendement 

Situatie centrale Gelderland 

De hulpketels hebben als doel om de warmtelevering te waarborgen zodra Gelderland 13 

niet in bedrijf is. Het aantal equivalente vollasturen van deze ketels is gering Ombouwmaat-

regeten om de Beste Beschikbare Technieken toe te passen zijn dan ook niet kosteneffec

tief. Verder is betrouwbaarheid belangrijker dan laag energiegebruik. 

Conclusie 

De hulpketels van centrale Gelderland zijn voor wat betreft rendement BAT-proof. 

KEMAi 
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5.3 Emiss ie van stof (en zware metalen) 

Beste Beschikbare Techniek 

Vloeibare brandstoffen 

Voor oliegestookte elektriciteitscentrales zijn elektrostatische filters of doekenfilters BAT Het 

bijbehorende BAT-bereik is 5 - 30 (10 - 50) mg/m„5. De waarde tussen haakjes geeft de split 

view weer Volgens een EU lidstaat dient het BAT-bereik te voldoen aan de emissielimiet-

waarden 

Gasvormige brandstoffen 

Voor aardgasgestookte elektriciteitscentrales is de emissie van stof erg laag. Zonder aanvul

lende maatregelen bedragen de emissies veel minder dan 5 mg/m„5 

Situatie centrale Gelderland 

De emissie van stof wordt bij de hulpketels (net zoals bij overige hulpketels in Nederland) 

niet gemeten. Verwacht mag worden dat de rookgassen veel minder dan 5 mg/m,,5 stof zul

len bevatten, wat minder is dan het BAT-bereik voor zowel vloeibare als gasvormige brand

stoffen Filters om de rookgassen te reinigen zijn dan ook niet nodig. 

Conclusie 

De hulpketels zijn voor wat betreft stofemis»» BAT-proof. 

5.4 Emiss ie van S 0 2 

Beste Beschikbare Techniek 

Voor oliegestookte elektriciteitscentrales zijn laagzwavelige olie. stoken van aardgas en olie. 

of rookgasontzwaveling BAT Het bijbehorende BAT-bereik is 100 - 350 (200 - 850) mg/m,1. 

De waarde tussen haakjes geeft de split view van de industrie en een lidstaat weer 

Voor aardgasgestookte elektriciteitscentrales is de emissie van SOj erg laag. Zonder aanvul

lende maatregelen bedraagt de emissie veel minder dan 10 mg/m„' (droog, 15% Oj). 

Situatie centrale Gelderland 

De huisbrandolie die bij centrale Gelderland wordt verstookt bevat nauwelijks zwavel (ge

middeld over 2004 0.17%). Dit resulteert in een emissie bij oliestoken van 300 mg/m,5 (3% 

Oi) De emissie van SOj wordt bij centrale Gelderland (net zoals bij overige aardgasgestook

te centrales in Nederland) niet gemeten. De rookgassen zullen bij aardgasstoken veel min

der dan 10 mg/m,,5 (droog. 15% 02) SO; bevatten. 
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Conclusie 

De hulpketels zijn voor wat betreft SOj-emiMk» BAT-proof. 

5.5 Emiss ie van NC. 

Beste Beschikbare Techniek 

Vloeibare Brandstoffen 

Het toepassen van een combinatie van primaire maatregelen (getrapte verbranding, low 

NO,-branders, et cetera) is BAT bij gebruik van lichte stookolie met een bijbehorend BAT-

bereik van <300 mg/m0
3. 

Gasvormige brandstoffen 

Voor aardgasgestookte ketelinstallaties wordt de toepassing van low-NO, branders of SNCR 

(Selectieve Non Catalytische Reductie) of SCR (Selectieve Catalytische Reductie) als Beste 

Beschikbare Techniek voor de reductie van de NOx-emissie genoemd, met een bijbehorend 

emissiebereik van 50 - 100 mg/m,,3 (droog, 3% 02). Opgemerkt dient te worden dat de Tech-

nical Working Group die het IPPC-bureau hierover heeft geadviseerd dit bereik niet unaniem 

ondersteunde; de vertegenwoordigers van de industrie (waaronder Eurelectric) zijn van me

ning dat dit bereik 50 -120 mg/m,3 dient te zijn Deze "split view' is in de BREF LCP gerap

porteerd. 

Situatie centrale Gelderland 

Hulpketel HK34 is uitgevoerd met NO.-arme branders met rookgasrecirculatie. de snelstart-

ketel (SSK) is uitgevoerd met gewone branders Tabel 5 1 geeft de NO.-emissie van beide 

ketels. De jaarvracht is het gemiddelde over de afgelopen 3 jaar 
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Tabel 5.1 Jaargemiddelde NO.-emissie hulpketels centrale Gelderland (mg/m,3. 3% 02) 

NO.-amissie olie gat jaarvracht 
(kg/a) 

G34 95 111 4600 
GSSK 210 200 1757 

De NO.-emissie bij oliestoken valt in het BAT-bereik. 

De NO.-emissie bij aardgasstoken valt voor zowel G34 als GSSK boven het BAT-bereik. 

Maatregelen om de jaarvracht van G34 met 10% te verminderen zijn kosteneffectief indien 

deze jaarlijks niet meer kosten dan maximaal EUR 2.100,- (uitgaande van een indicatieve 

referentiewaarde van 4.6 EUR/kg). Voor het halveren van de jaarvracht van GSSK mogen de 

jaarlijkse kosten maximaal EUR 4.000.- bedragen Voor deze maximale jaarlijkse kosten 

kunnen de Beste Beschikbare Technieken niet worden ingebouwd. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de hulpketels slechts weinig uren per jaar in bedrijf zijn (G34 ongeveer 800 uren per 

jaar en GSSK maximaal 500 uren per jaar) 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de Beste Beschikbare Technieken niet toe De emissie valt bij olie-

stoken binnen het BAT-bereik. terwijl bij aardgasstoken de emissie hoger is dan het 

BAT-bereik. Echter, het terugbrengen van de NO.-emissie tot in het BAT-bereik is gezien het 

beperkt aantal vollasturen van de hulpketels niet kosteneffectief De hulpketels zijn voor wat 

betreft NO.-emissie BAT-proof 

5.6 Emiss ie van CO 

Beste Beschikbare Techniek 

BAT voor CO-emissie is een volledige verbranding, hetgeen samenhangt met een goed ke-

telontwerp. een goed meet- en regelsysteem en goed onderhoud. Primaire NO.-maatregelen 

hebben een nadelig effect op de CO-uitstoot. De BREF stelt dat NO.-vermindering een hoge

re prioriteit heeft dan CO. Een goed geoptimaliseerd systeem voor NO.-vermindering is in 

staat de CO-emissie beperkt te houden (30 - 50 mg/m0
3 voor vloeibare brandstoffen en < 

100 mg/m,3 voor gasvormige brandstoffen) 
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Situatie centrale Gelderland 

CO wordt niel gemeten. Aangezien de hulpketels beschikken over een moderne verbran

dingsregeling en slechts weinig draaiuren per jaar in bedrijf zijn. zal de emissie van CO bin

nen het BAT-bereik vallen of zullen emissiebeperkende maatregelen niet kosteneffectief zijn. 

Conclusie 

De hulpketels van Central» Gelderland zijn voor wat betreft de CO-emissie BAT-proof. 

C E N T R A L E G E L D E R L A N D EN K O E L W A T E R B R E F 

6 1 Locat ie en procese isen 

Beste Beschikbare Techniek 

Het koelwatersysteem bij CG betreft een direct once-through systeem Typische waarden 

voor het specifieke watergebruik bij een once-through systeem in Europese elektriciteitscen

trales zijn 72 m'/h tot 122 m'/h (bij een AT van 7 - 12K) per afgevoerde MWm. In Nederland 

geldt een AT van 7K. resulterend in een specifiek watergebruik bij CG van 127 m'WMW». 

zoals in tabel 5.1 vermeld 

Situatie centrale Gelderland 

Centrale Gelderland ligt ingesloten door de rivier de Waal aan de noordoostzijde en het 

Maas-Waal-kanaal aan de noodwestzijde Oppervlaktewater wordt uit de Waal onttrokken en 

gebruikt als koelwater om de afgewerkte stoom in de condensor te condenseren. Het opper

vlaktewater wordt, afhankelijk van de achtergrondtemperatuur van de Waal. maximaal 7 tot 

15 K opgewarmd. Het koelwater wordt met een debiet van maximaal 26 m3/s onttrokken uit 

de haven gelegen aan het Maas-Waal-kanaal. Het verwarmde koelwater wordt geloosd in de 

waal stroomopwaarts van de havenmonding. 

Tabel 6.1 Specifiek water gebruik 

BREF Gelderland eenheid 13 

Warmte maximaal 794 MWth 
Koelwaterflow 93.600 m3m 
specifiek watergebruik 72 -122 (bij AT 7 -

12K) 
127mJ/h/MWth 

Conclusie 

-36- 50562114-KPS/PIR 06-3500 

Gebruik van een once-through systeem op locatie CG te Nijmegen is in het kader van de 

BREF industriële koeling, met inachtneming van de specifieke locale situatie een gebruikelij

ke ontwerpkeuze 

6 2 Direct energ iegebru ik 

Beste Beschikbare Techniek 

Ter verhoging van de algehele systeemefficiëntie wordt in de IPPC-richtlijn aangegeven om 

een koelwatersysteem zo schoon mogelijk te bedrijven Afzetting van aangroei veroorzaakt 

een hogere weerstand voor het koelwater en resulteert in een hoger energiegebruik voor 

koeling Het directe energiegebruik (kWe/MW,*) ten behoeve van koeling wordt bij once-

through koeling voornamelijk bepaald door het opgenomen vermogen van de hoofdkoelwa-

terpompen. wat afhankelijk is van de hoeveelheid koelwater, de opvoerhoogte, de pompcon-

figuratie en de regeling ervan Hierbij dient het elektriciteitsverbruik van de hulpapparatuur te 

worden opgeteld 

Situatie centrale Gelderland 

Het directe energiegebruik bij CG betreft het twee koelwaterpompen met regelbare aandrij

ving met een maximaal vermogen van 2.700 kWe. Bij het elektriciteitsverbruik van de hoofd-

koelwaterpompen dient het verbruik van hulpapparatuur te worden opgeteld. Voor CG betreft 

dit: 

- het taproggesysteem ter optimale reiniging van de hoofd- en hulpcondensor (deze zijn 

continu in bedrijf) 

- de bandzeven aan de inlaat (deze zijn continu in bedrijf) 

- het ijzer (2) sulfaat doseersysteem ter bescherming van de hoofd- en hulpcondensor. de

ze dosering wordt elke dag gedurende 30 minuten uitgevoerd, met uitzondering van het 

weekend. 

Omdat het verbruik van de diverse componenten niet wordt gemeten, is in overleg met Elec-

trabel het geïnstalleerde vermogen van de beide hoofdkoelwaterpompen als verbruik geno

men Dit is een conservatieve benadering, waardoor het directe energiegebruik met 6.8 

kW./MW,„hoogis. 
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Tabel 6.2 Elektriciteitsverbruik koelwatersysteem 

Systeem Toepassing Elektriciteitsverbruik (kWe) 

Centrale Gelderland 

koelwaterpomp twee pompen in bedrijf 5.400 

BREF Centrale Gelderland 

thermisch vermogen - maximaal 794 MW« 

direct energiegebruik - 6.8 kW^MW„ 

Conclusie 

De bedrijfsvoering van CG is gericht op het zo efficiënt mogelijk bedrijven van het koelwater

systeem met inachtneming van de specifieke locale situatie. Afzetting van macrofouling 

wordt in het hoofd- en hulpkoelwatersysteem van CG, afgezien van de zomermaanden van 

2003, volgens opgaaf niet meer waargenomen. De toegepaste reinigingsmethodieken zijn 

gericht op de bestrijding van microfouling en corrosie en resulteren in een schoon koelwater

systeem met een optimaal direct en indirect energieverbruik. CG is wat dit betreft BAT-proof. 

6 3 Waterverbruik en vermindering warmtelozing 

Beste Beschikbare Techniek 

BAT ter verhoging van algehele energie-efficiëntie is het voorkomen of minimaliseren van 

recirculatie van warm uitlaatwater naar inlaat. Maatregelen ter vermindering van warmtelo

zing dienen voornamelijk te worden gezocht in de mogelijkheden tot hergebruik van warm 

koelwater voordat lozing plaatsvindt. 

Situatie centrale Gelderland 

Het jaarlijkse verbruik aan koelwater (2004) bij CG is 503 miljoen m3. De warmtelozing bij CG 

bedraagt maximaal 794 MW„. Deze warmte wordt geloosd met een koelwaterdebiet van 

maximaal 26 m3/s, dat in de condensor maximaal 7 tot 15 K wordt opgewarmd Alle warmte 

zal uiteindelijk via het afgevoerde koelwater in de lucht verdwijnen. In de Waal is het gemid

delde debiet 1 600 m3/s met een maximum van 6.300 m3/s en is de Waal bij gemiddelde af

voer, ter hoogte van CG. 250 meter breed tussen de koppen van de kribben. Modelcalcula

ties aan de koelwaterpluim in 2004 (NRG, 2004) laten zien dat het warme water niet snel 

mengt met de hoofdstroom van de rivier en de ondiepe zones tussen de kribben aan de lin

kerzijde van de uitlaat opwarmt. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn dat de koelwaterpluim 
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in sommige specifieke situaties een deel van het Maas-Waal-kanaal en de haven enkele 

graden opwarmt. 

De rivier de Waal is als verbindingsroute van de zalmachtige tussen zee en de boven-

strooms gelegen paaigebieden (traject Waal / Nieuwe Waterweg) van groot belang. Deze 

route is namelijk het enige traject dat geen mechanische barrière heeft. Stroomopwaartse 

migratie van volwassen salmoniden wordt niet beïnvloed door temperatuur, mits een koelwa

terpluim zich, verticaal of horizontaal zodanig verspreidt, dat er voldoende ruimte voor de vis 

overblijft om een te hoge watertemperatuur te kunnen ontwijken. Bovendien neemt de koel

waterpluim uiteindelijk in oppervlak toe door menging met rivierwater en koelt door menging 

met rivierwater en door warmteafgifte aan de lucht. Voor CG geldt dat voordat de koelwa

terpluim het midden van de Waal bereikt, de opwarming in de pluim nog slechts gering is 

door menging en afkoeling. Een belangrijk deel van de rivier blijft hierdoor vrij van relatief 

hoge temperaturen, waardoor er voldoende vluchtwegen zijn voor de vis. 

Ten aanzien van hergebruik van warm koelwater zijn in de directe omgeving van CG volgens 

opgaaf geen potentiële afnemers. 

In de huidige ClW-nota geldt voor koelwaterlozing van zoetwatercentrales gesitueerd aan 

rivieren als uitgangspunt dat de totale omvang van de warmtelozing gerelateerd dient te zijn 

aan de verspreiding in de omvang van het ontvangende water. Voor rivieren is als grens

waarde gesteld: de temperatuurverhoging boven een natuurlijke temperatuur gemiddeld over 

het dwarsprofiel van de rivier mag niet meer bedragen dan 3 K bij lage afvoer. Daarnaast 

dient te worden gestreefd naar een zo gering mogelijke koelwateronttrekking in paai- en op-

groeigebieden voor juveniele vis of trekrouten en een goed visafvoersysteem. Hoewel bo

venstaande buiten het bestek van de IPPC-scan valt, is dit volledigheidshalve toch hier op

genomen. 

Conclusie 

De bedrijfsvoering van CG is gericht op het zo efficiënt mogelijk bedrijven van het koelwater

systeem met inachtneming van de specifieke locale situatie. De voor deze locatie mogelijke 

maatregelen voor vermindering waterverbruik en vermindering warmtelozing worden niet 

rendabel bevonden vanwege het gebrek aan potentiële afnemers in de directe omgeving van 

de centrale. CG is wat dit betreft BAT-proof. 
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Beste Beschikbare Techniek 

Er zijn geen specifieke BAT's omschreven voor het tegengaan van visinzuiging. Voor alle 

doorstroomsystemen geldt dat het inlaatsysteem juist ontworpen dient te zijn en te zijn voor

zien van adequate inlaatbescherming met mogelijkheid om de opgevangen vis terug te voe

ren naar het oppervlaktewater. Als BAT-benadenng wordt aangegeven dat er studies naar 

het biotoop, alsook migratie en broedmogelijkheden voor vis moeten worden uitgevoerd. Of 

en op welke wijze inzuiging van vis moet worden tegengegaan is locatiespecifiek en zal door 

middel van onderzoek bepaald moeten worden. Technische mogelijkheden die de BREF-

koelwater aangeeft ter vermindering van vissterfte is om de constructie van de inlaatkanalen 

te optimaliseren met betrekking tot watersnelheden (0,1 - 0.3 m/s), het continu bedrijven van 

de bandzeven en het vergroten van de maaswijdte (> 5 mm) en de installatie van visafweer-

systemen. 

Situatie centrale Gelderland 

Het koelwaterdebiet van CG bedraagt in vol bedrijf 26 m3/s Het koelwater wordt met een 

snelheid van 0.57 m/s aangezogen via twee naast elkaar gelegen inlaatpoorten (hoogte 4.5 

m en breedte 4,4 m) Ter voorkoming van visinzuiging passeert het koelwater van CG een 

grofrooster met een spleetwijdte van 25 mm (spijldikte 8 mm) en een bandzeef met een 

maaswijdte van 2 x 2 mm De bandzeven met een maaswijdte van 2 mm zijn in het alge

meen niet toereikend om sterfte van vislarven te verminderen De bandzeven worden continu 

bedreven wat volgens de BREF-koelwater een technische mogelijkheid is ter vermindering 

van vissterfte. De vis die op de bandzeven wordt afgevangen. wordt echter niet teruggevoerd 

maar verdwijnt uiteindelijk als afval in een container 

Doordat de inname van koelwater bij CG onttrokken wordt uit de haven, is te verwachten dat 

de visdichtheid aanzienlijk hoger zal zijn dan langs de oever van de Waal In havens en zij-

gaten van de rivieren zit over het algemeen meer jonge vis dan in de hoofdstroom van een 

nvier. Door de Universiteit Nijmegen in samenwerking met KEMA is in de periode 1980/81 

een keer per jaar en in de jaren 1982/87 en 1990/91 drie keer per jaar de met het koelwater 

meegezogen vis onderzocht (KEMA. 1982 tot 1992) Hieruit bleek dat de meeste vis in de 

zomer wordt ingezogen en dat vnjwel al deze vissen in dat voorjaar zijn geboren. De over

grote meerderheid van de vis. dit geldt voor zowel de voorjaars-, zomer- en najaarsmonster-

name. bestaat uit blankvoorn, brasem en blei Snoekbaars kwam vaak met een hoog aan

deel in de zomermonsters voor. 
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Conclusie 

Voor het tegengaan van visschade worden in de BREF-koelwater geen specifieke 

BAT-technieken genoemd, mogelijke maatregelen zijn locatie specifiek Bij CG zijn echter de 

toegepaste technieken ter vermindering van vissterfte, zoals aanpassing innamensnelheid 

koelwater, maaswijdte bandzeven en een visretoursysteem (weergegeven in de BREF-

koelwater). niet adequaat of niet geheel uitgevoerd. Echter, of de mate (en welke mate) van 

inzuiging invloed heeft op de vispopulaties m de Waal is een belangrijk aspect en zal con

form BREF moeten worden onderzocht. 

6 5 Emiss ies chemische bestandde len 

Bette Beschikbare Techniek 

Ter verhoging van de algehele systeemefficiêntie wordt in de IPPC-richtlijn aangegeven om 

lekkage van chemische bestanddelen naar het koelwater ten gevolge van corrosie en slijtage 

te voorkomen Ter vermindering van corrosiegevoeligheid wordt gesproken over de toepas

sing van hoogwaardige materialen voor condensors van elektriciteitscentrales 

Situatie centrale Gelderland 

Voor de behandeling van het koelwatersysteem van CG worden geen biociden toegepast, 

wat resulteert dat er geen waterbehandelingschemicalièn aan het koelwatersysteem worden 

toegevoegd. Een vergunning voor het doseren van chloorbleekloog is echter wel aanwezig 

Ter voorkoming van corrosie aan de hoofd- en hulpcondensor (koper/nikkel) en ter verminde

ring van koperemissie naar het aquatische milieu, wordt dagelijks 30 minuten, met uitzonde

ring van het weekend, 1.3 ppm FeJ'gedoseerd (resulteert in een jaarvracht van 15 818 kg). 

Dosering van ijzer (2) sulfaat is een bewezen techniek ter voorkoming van corrosie en kope

rafgifte aan kopergelegeerde condensors Toepassing van corrosiebestendige materialen als 

koper/nikkel m condensors van centrales is BAT De effectiviteit van de ijzerdosenng wordt 

gecontroleerd door monstemame (controle koperafgifte), door controle van de doseerinstal-

latie en om de twee jaar een inspectie van de condensor tijdens een revisie 

Conclusie 

De matenalen en het onderhoud van CG zijn gericht op het behouden van een optimale effi

ciëntie van de installatie ter voorkoming van lekkage en voldoet hiermee aan de IPPC-

richtlijnen voor industriële koeling 
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6.6 Koe lwa te rbehande l ing 

Beste Beschikbare Techniek 

Ter verhoging van de algehele systeemefficiëntie wordt in de IPPC-richtlijn aangegeven om 

een optimale waterbehandeling toe te passen ter voorkoming van microfouling. macrofouling 

en corrosie. Deze effectiviteit dient volgens BREF te worden gemonitored. Ter vermindering 

van de corrosiegevoeligheid wordt gesproken over de toepassing van hoogwaardige mate

rialen voor condensors van elektriciteitscentrales en toepassing van mechanische reinigings

technieken als rubberen sponsballen injectie. 

Situatie centrale Gelderland 

Ter bestrijding van macrofouling en microfouling worden aan het koelwatersysteem van CG 

geen waterbehandelingschemicaliën toegevoegd. Uit de uitgevoerde visuele inspecties en 

bedrijfsparameters van het koelwatersysteem blijkt dat de afzetting van macrofouling, met 

uitzondering van de zomer van 2003, minimaal is. Vanwege de vroegere problematiek van 

mosselafzettingen in de koelers van het hulpkoelwatersysteem bezit CG wel een vergunning 

voor het doseren van chloorbleekloog. 

Ter bestrijding van microfouling in de hoofd- en hulpcondensor van CG wordt gebruik ge

maakt van een taproggesysteem. Dit systeem doseert rubberen sponsballen voor de con-

densor en behoudt een optimale reinheid van de condensor. Voor condensors van centrales 

is een dergelijke toepassing van mechanische reiniging BAT. De effectiviteit van het rubbe

ren sponsballen doseersysteem wordt bij CG geregistreerd met behulp van een continue k-

waarde berekening. 

Conclusie 
De toegepaste waterbehandeling bij CG is gericht op de bestrijding van microfouling en de 

vermindering van corrosie en koperemissie naar het aquatische milieu. Volgens opgaaf is de 

afzetting van macrofouling na de zomer van 2003 zeer minimaal en maakt het uitgevoerde 

onderhoud en de metingen van de effectiviteit van de toegepaste technieken het mogelijk 

adequaat te reageren op mogelijk veranderende omstandigheden. Het toegepaste waterbe

handelingregime is in deze gericht op het behouden van een optimale efficiëntie van de in

stallatie en voldoet hiermee aan de IPPC-richtlijnen voor industriële koeling. 
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6.7 Emiss ies n a a r d e lucht 

Beste Beschikbare Techniek 

Met betrekking tot emissies naar de lucht beschrijft de BREF maatregelen ter vermindering 

van uitstoot van waterdruppels uit koeltorens. Deze technieken gelden enkel voor open recir-

culatiesystemen met koeltoren 

Conclusie 
Voor doorstroomsystemen zijn er geen BAT-technieken voorgeschreven ter vermindering 

van emissies naar lucht. 

6.8 Ge lu ldemiss ie 

Beste Beschikbare Techniek 

Met betrekking tot geluidemissies beschrijft de BREF maatregelen ter vermindering van ge

luidemissies van koeltoreninstallaties. Deze technieken gelden enkel voor open recirculatie-

systemen met koeltoren. 

Conclusie 
Voor doorstroomsystemen zijn er geen BAT-technieken voorgeschreven ter vermindering 

van geluidemissies. 

6.9 Lekkages en m ic rob io l og i sch r i s ico 

Beste Beschikbare Techniek 

Ter verhoging van de algehele systeemefficiëntie wordt in de IPPC-richtlijn aangegeven om 

lekkage van chemische bestanddelen naar het koelwater ten gevolge van corrosie en slijtage 

te voorkomen (zie paragraaf 6.5). Met betrekking tot microbiologisch risico beschrijft de 

BREF maatregelen ter vermindering van de concentratie Legionellabacteriën. Deze technie

ken gelden enkel voor open recirculatiesystemen met koeltoren. 

Conclusie 

Voor doorstroomsystemen zijn er geen BAT-technieken voorgeschreven ter vermindering 

van microbiologisch risico Zoals aangegeven in paragraaf 6.5 voldoet CG aan de IPPC-

richtlijnen ter voorkoming van lekkage. 
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7 CENTRALE GELDERLAND EN BREF-OPSLAG 

7 1 BAT-conclusies 

7.1.1 Open opslag van vaste slof 

Het toepassen van overdekte opslag (bijvoorbeeld silo's, bunkers, hoppers, containers) is 

BAT om stofoverlast te vermijden. Echter, voor grote opslag van niet of beperkt stuifgevoeli-

ge stoffen is open opslag de enige mogelijkheid. 

Bij open opslag is het BAT om regelmatig of continu inspecties uit te voeren naar mogelijke 

stofemissies en ter controle van de goede werking van preventieve maatregelen 

Bij lange termijn opslag is het BAT om een van de volgende technieken toe te passen 

stofbindende additieven of 

- afdekken of 

- verharden of 

- met gras bedekken van oppervlak. 

Bij korte termijn opslag is BAT om een van de volgende technieken toe te passen: 

- bevochtigen met stof bindende substanties 

- bevochtigen met water 

- afdekken van het oppervlak. 

Additionele maatregelen bij zowel lange en korte termijn zijn: 

- het plaatsen van de opslag in langsrichting van prevalerende wind 

- het toepassen van windbrekers om windsnelheid te verminderen 

- de opslag concentreren op eén hoop 

- de opslag voorzien van (vlakbij elkaar geplaatste) steunmuren 

7.1.2 Gesloten opslag van vaste stof 

Gesloten opslag in bijvoorbeeld silo's, bunkers, hoppers, containers is BAT Waar silo s niet 

kunnen worden toegepast is opslag in een hal een alternatief, bijvoorbeeld om menging mo

gelijk te maken. BAT voor silo's is deugdelijk ontwerp met betrekking tot stabiliteit en in el

kaar klappen 
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BAT voor opslaghallen is een deugdelijke ventilatie met filtersystemen en het gesloten hou

den van deuren. 

Het is BAT om stofvermindenngstechnieken toe te passen met een bijbehorend emissieni

veau van 1 - 10 mg/m,3. 

Voor silo's die organische stoffen bevatten is het BAT om deze explosiebestendig uit te voe

ren, met ontlastkleppen die snel sluiten na explosies om zuurstofinlek te voorkomen. 

7.1.3 Transport van vaste stof 

Het is BAT om het transport van kolen alleen te plannen bij lage windsnelheden Echter, ge

zien de lokale omstandigheden kan dit niet als algemene regel worden beschouwd door de 

mogelijk hoge kosten. 

Het is BAT om continue transportmiddelen (zoals transportbanden) te gebruiken in plaats 

van discontinue (bijvoorbeeld shovels of vrachtwagens) Voor bestaande installaties kan dit 

leiden tot zeer dure maatregelen 

Bij gebruik van shovels of trucks voor het transport van vaste stoffen is het BAT om stort-

hoogtes te minimaliseren, snelheden te beperi<en. de wegen te voorzien van een verharding 

die gemakkelijk te reinigen is en de voertuigen te reinigen 

Voor zover de kwaliteit van het product, de veiligheid of de beschikbaarheid van water niet in 

gevaar wordt gebracht, is het BAT om de vaste stof te bevochtigen. 

Tijdens laden en lossen is het BAT om de vrije storthoogte en de stortsnelheid te beperken. 

Dit kan worden bereikt door: 

- voor het beperken van de valhoogte: 

• het plaatsen van schotten in vulopeningen 

• maatregelen om uitlaatsnelheid te verlagen 

• het toepassen van cascades 

• het toepassen van minimale storthoeken 

- voor het beperken van de valsnelheid het toepassen van in hoogte verstelbare: 

• vulleidingen 

• vulkokers 

• stortkokers 
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Hel is BAT om een beslissingsdiagram te volgen voor het continueren van lossen van vaste 

stof. 

Het is BAT om transportbanden en overstortpunten te ontwerpen op minimale stofoverlast. 

Voor niet of beperkt stofgevoelige vaste stoffen is het BAT om 

- windschermen toe te passen 

- waterverneveling toe te passen op overstortpunten 

- transportbanden te reinigen. 

Voor stofgevoelige vaste stoffen bij bestaande installaties is het BAT om deze te voorzien 

van een omhulsel Indien afzuigsystemen worden toegepast is het BAT om deze te voorzien 

van een filtennstaliatie 

Het is BAT om ter vermindering van het energiegebruik: 

transportbanden goed te ontwerpen 

- de juiste toleranties te gebruiken 

- banden met een lage rolweerstand toe te passen 

7.2 Ops lag en t ranspor t van ko len bij centra le Gelder land 

De opslag van kolen voor centrale Gelderland vindt plaats op een open kolenpark nabij de 

haven. Via twee grijperkranen kunnen schepen geleegd worden in een tussenhopper 

De tussenhoppers en de opentransportbanden op het kolenpark zijn voorzien van wind

schermen Tijdens het lossen bevindt de grijper zich tussen deze schermen om de valhoogle 

van de kolen te minimaliseren en zodoende stofoverlast te beperken 

Het lossen van schepen vindt niet plaats bij storm of mist. Centrale Gelderland heeft geen 

geformaliseerde procedure voor het stopzetten of continueren van het lossen van schepen 

De kraanmachinist bepaalt of het lossen kan plaatsvinden. Zoals hierboven vermeld wordt bij 

storm of mist niet gelost 

Het transport van kolen vanaf de loskranen via kolenpark naar de ketel geschiedt continue 

met transportbanden en niet met vrachtwagens Wel wordt een shovel gebruikt om de laatste 

resten kolen uit een schip te verzamelen, zodat de kolen met een grijper kunnen worden ge

lost. Voor het wassen van deze shovel bevindt zich op het kolenpark een wasplaats met af

voer naar het gemeentelijk riool 
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Vanuit de tussenhopper worden de kolen via open transportbanden naar het kolenpark ge

transporteerd Het kolenpark bestaat uit twee kolenbergen om gelijktijdig opwerpen en afgra

ven van koten mogelijk te maken. De kolenbergen bevinden zich niet in langsrichting van 

prevalerende wind. maar vanwege de beschikbare ruimte parallel aan de haven 

Opwerpers verdelen de kolen in lagen over de kotenberg. De opwerpers hebben beweegba

re opwerparmen om de storthoogte (en dus stofoverlast) te minimaliseren. 

Na opbouw van de kotenberg wordt deze besprenkeld met een celluloseoplossing om stof

overlast te beperken. 

Afgravers graven de kotenberg in langsnchting af. Op deze manier is het mogelijk een (ho

mogeen) mengsel van diverse kolensoorten te verstoken. 

De kolenbergen zijn niet voorzien van keermuren. Deze zouden de goede werking van op

werpers en afgravers in de weg staan. 

De transportbanden bevinden zich in een gesloten bandbrug of zijn voorzien van wind

schermen, indien een volledige omhulling niet mogelijk is (bijvoorbeeld op het kotenpark om 

laden en lossen mogelijk te maken) 

Conclusie 

Bij het lossen en de opslag van kolen worden de Beste Beschikbare Technieken toegepast 

met uitzondering van het volgende: 

- om operationele redenen is het kolenpark verdeeld over twee kolenbergen en worden 

geen keermuren toegepast, op dit punt is het kolenpark BAT-proof 

- vanwege ruimtegebrek bevinden de kolenbergen zich niet in langsrichting van de preva

lerende windrichting; op dit punt Is het kolenpark BAT-proof 

- centrale Gelderland heeft geen geformaliseerde procedure voor het voortzetten of stop

pen van het lossen van schepen Aanbevolen wordt om het niet lossen bij storm of mist 

te formaliseren in een procedure 
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7.3 Ops lag en t ranspor t van hou t 

Houtchips worden in een met dekzeil afgedekte container aangevoerd en van daaruit in een 

min of meer gesloten hopper gelost Via een gesloten transportsysteem worden de houtchips 

naar een maalinstallatie gevoerd Het houtpoeder wordt pneumatisch via tussenbunkers naar 

de poederkoolleidingen geblazen. De installatie is voorzien van diverse punten waar stof via 

een filterinstallatie wordt afgezogen De stofemissie op deze punten is 23 februari 2005 ge

meten (R001-4384018HJR-cjk-V02-NL van 14 december 2005) en bedroeg op vijf van de 

zeven emissiepunten 1 mg/m0
3 of minder De maximale emissie van de overige twee emis-

siepunten bleef beperkt tot 7 respectievelijk 9 mg/m0
3. De stofemissie is dus BAT-proof 

De tussenbunkers zijn explosieveilig uitgevoerd volgens VDI 3673 en bevatten explosiekii-

ken die na een explosie open blijven Zuurstofinlek is geen probleem omdat deze silo's geen 

inerte maar zuurstofhoudende atmosfeer bevatten. 

Conclusie 

De houtinstallatie voldoet aan het gestelde In de BREF-emissies van opslag. 

7.4 Ops lag en t r anspo r t van gips 

Centrale Gelderland bezit een rookgasontzwavelingsinstallatie op basis van het natte kalk-

steen-gipsproces In dit proces wordt de kalksteen en zwaveldioxide omgezet tot gips. Het 

geproduceerde gips is vochtig en wordt in een silo met een capaciteit van 5000 ton opgesla

gen. De gipsopslag heeft geen emissiepunten naar de atmosfeer 

De vochtige gips wordt met een afgraver op een overdekte transportband gebracht om een 

vrachtwagen of schip te beladen. De laadpunten zijn voorzien van slurven en flappen, met 

minimale valhoogtes 

Conclusie 

De opslag en het transport van gips voldoet aan de BREF-emissies van opslag. 

7.5 Opslag en t ranspor t van v l iegas 

De vliegas uit de elektrostatische vliegasvangers wordt pneumatisch getransporteerd en op

geslagen in silo's. Het transportsysteem is zodanig ontworpen dat normaliter geen vliegas 

vrijkomt. De silo's zijn voorzien van afzuiginstallaties met filterinstallaties die de stofemissie 

beperken tot < 10 mg/m,,'. 
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Vanuit de silo's kunnen vrachtwagens respectievelijk schepen met droge of bevochtigde 

vliegas worden beiaden 

In geval van droge vliegas vindt de belading plaats via een vliegasslurf. Dit is een uittrekbare 

dubbel uitgevoerde balg die op de tank van het schip of de wagen past Vliegas valt door de 

middenkern. terwijl de verdrongen lucht via de buitenbalg weer retour naar de silo gaat. Van

daar wordt de lucht via de siloafzuiging met filter afgevoerd De slurf is voorzien van een af

sluitbare klep. Indien de slurf opgehesen wordt, gaat de klep vanzelf dicht. Ook is er een 

volmelding gekoppeld aan de slurf. 

In geval van bevochtigde vliegas wordt de vliegas in een bevochtigingsworm gemengd met 

water De bevochtigde vliegas wordt met transportbanden naar een stortkoker gevoerd De 

belading vindt plaats door deze stortkoker tot vlak boven de vrachtwagen respectievelijk het 

schip te laten zakken 

Conclusie 

De opslag en het transport van vliegas voldoet aan de BREF-emissies van opslag. 

7 6 Ops lag en t ranspor t van bodemas 

De bodemas verlaat de ketelinstallatie via een zogenaamde "natte" ontslakker met ketting

schraper. Van daar wordt de bodemas via overdekte transportbanden naar de bodemasde-

ponie gevoerd Dit is een open opslag, zonder verdere bodembescherming Aangezien de 

bodemas gecertificeerd is voor toepassing in de bodem, is een dichte onderlaag niet nodig. 

Vanaf de bodemasdeponie wordt de bodemas met vrachtwagens afgevoerd die met een 

shovel worden beladen. 

Ook in geval van afvoer per schip vindt transport per vrachtwagen plaats. Dit transport vindt 

geheel op Electrabel-terrein plaats Gezien het discontinue en incidentele karakter van de 

scheepsbelading is dit een aantrekkelijkere optie dan verladen via transportbanden en een 

scheepsbeladingsinnchting in de haven. De vrachtwagens rijden via verharde wegen op 

Electrabel-terrein naar de haven 
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Er zijn geen voorzieningen om de shovel of de vrachtwagens te reinigen. Stofoveriast treedt 

niet op en de gemorste bodemas is niet gevaarlijk voor de bodem of het grondwater. Immers, 

de bodemas wordt hergebruikt als ophooglaag in de wegenbouw. 

Conclusie 

De opslag en het transport van bodemas past met uitzondering van het transport van bo

demas naar de haven de Beste Beschikbare Technieken toe zoals beschreven in de BREF-

emissies van opslag. Het transport van bodemas naar de haven gebeurt met vrachtauto's en 

niet via overdekte transportbanden. Verder worden de vrachtwagens niet gereinigd. Echter, 

stofoveriast treedt niet op, zodat het installeren van een overdekt transportbandensysteem 

met losinstallatie in de haven niet kosteneffectief is. 

8 CENTRALE GELDERLAND EN BREF-MONITORING 

Beste Beschikbare Techniek 

In tegenstelling tot de BREF LCP beschrijft de monitoring-BREF geen beste beschikbare 

technieken met hieraan geassocieerde BAT-waarden. Volgens de monitoring-BREF is het 

BAT om de in de vergunning vermelde emissielimietwaarden op de juiste manier te monito

ren. 

De volgende aandachtspunten worden ter overweging aan de vergunningverlener aanbevo

len: 

1 het waarom: de twee redenen waarom monitoren is inbegrepen in de IPPC-eisen zijn: 

- het toetsen van de vergunningseisen 

- milieurapportage van industriële emissies 

2 door wie: de verantwoordelijkheid voor monitoren is verdeeld tussen de competente auto

riteit en de bedrijvers Het is van belang dat de verantwoordelijkheid voor monitoren dui

delijk is toegekend aan alle betrokken partijen (autoriteit, bedrijver, derden) 

3 wat en hoe: de te monitoren parameters hangen af van de kans dat een emissielimiet

waarde (ELV) kan worden overschreden en de ernst van de gevolgen daarvan 

4 hoe ELV uitdrukken: ELV's of equivalente parameters dienen te worden uitgedrukt in dui

delijke, internationaal gebruikelijke eenheden 

5 wanneer monitoren: de vergunning dient duidelijk aan te geven wanneer, met welke fre-

quentiemetingen en over welke tijd gemiddeld parameters dienen te worden gemeten 

6 hoe omgaan met meetfouten: meetfouten dienen te worden afgeschat en gerapporteerd, 

samen met het resultaat om een correcte toets uit te voeren 
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7 welke eisen aan monitoren: de vergunning dient duidelijkheid te verschaffen over de ei

sen die aan het monitoren van ELV's worden gesteld. 

Directe metingen mogen zowel continu als momentaan worden uitgevoerd. Het voordeel van 

continue metingen is het groter aantal data. In het algemeen zijn continue metingen echter 

duurder, bij stabiele processen minder zinvol en minder nauwkeurig dan laboratoriummetin-

gen. 

Situatie centrale Gelderland 

Centrale Gelderland beschikt over diverse vergunningen in het kader van de Wet milieube

heer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Op dit moment loopt een procedure om 

te komen tot een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer. 

De vergunning eist dat de volgende parameters gemonitored worden: 

- NO» ter plaatse van de schoorsteen 

- 0 2 ter plaatse van de schoorsteen 

- de te lozen hoeveelheid hulpkoelwater 

- chloorgehalte van het te lozen hulpkoelwater 

- minerale oliegehalte van het te lozen hulpkoelwater 

- hoeveelheid te lozen huishoudelijk afvalwater 

- chemisch zuurstofverbruik van het te lozen huishoudelijk afvalwater 

- Kjeldal-stikstof van het te lozen huishoudelijk afvalwater 

- zwevend stofgehalte van het te lozen huishoudelijk afvalwater 

- zuurgraad van het te lozen regeneratiewater van de demiwaterinstallatie. 

De bovengenoemde parameters worden gemonitored en onder andere in het milieujaarver

slag gerapporteerd. 

Conclusie 

Centrale Gelderland is voor wat betreft de monitoring-BREF IPPC-proof. 
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BIJLAGE A OVERZICHT PEILBUIZEN 



Bijlage 

Beknopte beschrijving van het milieuzorgsysteem 



Milieuzorg op de centrale 
Electrabel wil met een goede dienstverlening en op maatschappelijk verantwoorde wijze, 

betrouwbaar en concurrerend elektriciteit en warmte produceren. Beperking van milieueffecten 

ten gevolge van deze activiteiten is een concurrentiemiddel. 

Beleid 

Electrabel stelt zich op milieu gebied ten doel: 

• Efficiënt en zorgvuldig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen 

• De wisselwerking tussen de eigen activiteiten en het milieu te optimaliseren 

• Haar activiteiten optimaal in de samenleving in te passen 

Electrabel gaat in haar bedrijfsuitoefening uit van de volgende richtlijnen: 

• Normen voortvloeiende uit de wetgeving zullen worden gerespecteerd 

• Duurzame energievoorziening is één van de uitgangspunten voor het te voeren beleid. 

• In de beleidsplannen wordt aangegeven op welke wijze specifiek rekening is gehouden met 

de relevante milieuaspecten 

• Bij nieuwe projecten van enige importantie zullen de effecten van deze projecten op het 

milieu worden onderzocht 

• De bij de productie van elektriciteit en warmte vrijkomende reststoffen en nevenproducten 

zullen zoveel mogelijk worden hergebruikt 

Milieuzorg is een integraal onderdeel van het management. 

Onderdelen van het zorgsysteem 
Onder milieuzorg verstaat Electrabel het totaal aan inspanningen en activiteiten van het bedrijf 

gericht op: 

• Het inzicht krijgen in, als voorwaarde voor 

• Het in de hand houden van, en het 

• Waar mogelijk verminderen van de beïnvloeding van het milieu door de bedrijfsactiviteiten 

• Het communiceren daarover met omwonenden, overheid enz 

Tot milieuzorg worden de volgende inspanningen en activiteiten gerekend: 

• Oriëntatie op strategie en milieu: 

• Milieudoorlichting 

• Formuleren van het milieubeleid 

• Opstellen van het milieubeleid 

• Ontwerpen, implementeren en beheren van het milieuzorgsysteem 

• Verrichten van specifiek milieuonderzoek, waaronder de milieu-audit 



• Ontwerpen, realiseren en onderhouden van milieutechnische maatregelen 

• Milieubeheersing en interne milieurapportage 

• Evaluatie en besluiten tot bijstelling 

• Externe milieurapportage 

De kern van interne milieuzorg is de integratie van de milieuactiviteiten en de bedrijfsvoering. Van 

belang zijn: 

• De organisatiestructuur 

• De overlegstructuur 

• Interne en externe communicatie 

• Verantwoordelijkheden 

• Bevoegdheden 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden geldt dat deze binnen de 

organisatie op eenduidige wijze moeten worden vastgelegd, bijvoorbeeld in handboeken, 

procedures, instructies, voorschriften, taak- en functieomschrijvingen. Hierbij moet aandacht 

worden besteed aan alle relevante aspecten, zoals; 

• Kennis van wetgeving, jurisprudentie, techniek; 

• Bijhouden ontwikkelingen 

• Intern en extern overleg 

• Beleidsvoorbereiding en vaststelling 

• Uitvoeren voorschriften 

• Controle en toezicht 

• Evaluatie 

• Voorlichting en educatie 

• Optreden bij incidenten 

Duidelijk moet zijn: 

• Wat moet er gebeuren 

• Wie moet dat doen 

• Wanneer moet dat gebeuren 

Structuur van het zorgsysteem 

Het milieuzorgsysteem is dat deel van het algehele managementsysteem dat betrekking heeft op 

de organisatiestructuur, planningsactiviteiten, verantwoordelijkheden, werkwijzen, procedures, 

processen en hulpmiddelen voor het ontwikkelen, implementeren, verwezenlijken, beoordelen en 

bijhouden van het milieubeleid. 

Sinds 1998 beschikt de Centrale Gelderland over een ISO 14001 gecertificeerd 

milieuzorgsysteem. Een kopie van het certificaat is toegevoegd als bijlage 5. 



De basisstructuur van dit systeem ziet er als volgt uit: 

Milieubeleid 

Beoordeling 

door de 

directie 

Planninq Beoordeling 

door de 

directie J 
" ^ 

Cont 

corre 

ore en 

cties 

-^ ' Implementatie 

en uitvoering 

Jaarlijks wordt een programma opgesteld om te komen tot een vermindering van de 

milieubelasting. Het programma wordt uitgevoerd. Middels milieu-audits wordt gecontroleerd of 

aan de verwachtingen wordt voldaan, zonodig worden corrigerende maatregelen getroffen. In de 

jaarlijks op te stellen beoordeling worden knelpunten aangegeven. De beoordeling wordt gebruikt 

voor het opstellen van een nieuwe milieuprogramma (verbetercyclus). 

Jaarlijks wordt zowel een interne als een externe milieu-audit uitgevoerd op de centrale 

Gelderland. In een cyclus van drie jaar worden op deze wijze alle onderdelen van het 

milieuzorgsysteem beoordeeld. 

Het beschrijvende deel van het milieuzorgsysteem is opgedeeld in drie niveaus: 

• Systeembeschrijving: waarin in grote lijnen de verschillende elementen van het 

milieuzorgsysteem zijn weergegeven en de onderlinge relaties tussen de verschillende 

elementen 

• Procedures: geven een gedetailleerd beeld van de wijze waarop processen worden beheerst 

en uitgevoerd (wie doet wat en wanneer) 

• Werkinstructies: geven een exacte beschrijving van activiteiten die een grote milieubelasting 

kunnen veroorzaken 


	1607-61mer_001
	1607-61mer_002
	1607-61mer_003
	1607-61mer_004
	1607-61mer_005
	1607-61mer_006
	1607-61mer_007
	1607-61mer_008
	1607-61mer_009
	1607-61mer_010
	1607-61mer_011
	1607-61mer_012
	1607-61mer_013
	1607-61mer_014
	1607-61mer_015
	1607-61mer_016
	1607-61mer_017
	1607-61mer_018
	1607-61mer_019
	1607-61mer_020
	1607-61mer_021
	1607-61mer_022
	1607-61mer_023
	1607-61mer_024



