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Nijmegen, 12 februari 2021
Hierbij brengen wij mede namens vereniging Leefmilieu de volgende zienswijzen in.
Vergunningverlening onafhankelijk? Niet echt, c.q. helemaal niet/Rol van Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) heeft op 27 januari 2021 namens het college van
B&W van de gemeente Amsterdam een ontwerpbeschikking (concept vergunning) ter inzage gelegd.
Het gaat hierbij (weer) om een nieuw gebouwde bomencrematorium, eufemistisch aangeduid als een
Biomassa Energie Centrale (BEC). Overigens is de installatie al in juli 2020 in gebruik genomen. De omgevingsvergunning komt dus als de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) is in 2014 ontstaan uit een fusie van voormalige milieu- en bouwdiensten van de gemeenten Haarlemmermeer, Zaanstad en Amsterdam en provincie
Noord-Holland. De OD werkt dus in mandaat van het bestuur van de provincies en gemeenten, waaronder de gemeente Amsterdam. Op haar website claimt OD dat ze dit onafhankelijk doet.
Overigens maakt de OD geen beleid maar zorgt voor de uitvoering van het beleid: in dit geval het in Amsterdam grootschalig afstappen van aardgas en vervangen door houtstook. De BEC’s van Vattenfall en
van AEB vullen elkaar qua warmtelevering dus aan. Overigens is in Amsterdam nog een BEC-initiatief:
Bio Energy Netherlands BV.
Vergunningverlening onafhankelijk? Niet echt, c.q. helemaal niet/ Gemeente Amsterdam 100% eigenaar
van AEB Bio-energiecentrale B.V
Het Afval Energie Bedrijf (AEB) is een afvalverwerkingsbedrijf. Het bedrijf, dat onderdeel is van de gemeente Amsterdam, verwerkt afval uit Amsterdam en uit de regio, en heeft de beschikking over twee
afvalverbrandingsinstallaties in het Westelijk Havengebied.
Rond 2000 is besloten om de capaciteit van AEB uit te breiden met een hoog rendement centrale (HRC),
waarvoor in Nederland onvoldoende afval werd aangeleverd. Om deze extra capaciteit te benutten
werd ook bedrijfsafval en afval uit het buitenland aangetrokken. Op 10 december 2013 werd AEB Amsterdam opgericht. De aandelen zijn voor 100% in eigendom van de gemeente Amsterdam.
MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen
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In juli 2019 ontstonden er grote problemen bij het bedrijf. Als gevolg van tekort aan personeel en achterstallig onderhoud aan de installaties waren er al enkele branden geweest. Het AEB stond al enige tijd
onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De toezichthouder vond dat
de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd, waarna er vier van de zes verbrandingsovens werden stilgelegd. De verwerkingscapaciteit verminderde hiermee met 70%. Hierdoor moest een deel van
het (bedrijfs)afval afgevoerd worden naar stortplaatsen buiten Amsterdam, terwijl het rioolslib van de
naastgelegen rioolwaterzuivering van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werd gestort in het Westelijk Havengebied.
De financiële positie van het bedrijf is beroerd maar een acute sluiting van het AEB kon worden voorkomen. Wel moest de gemeente Amsterdam samen met de banken voor miljoenen euro's bijspringen
om het bedrijf overeind te houden1.
De kiem voor de problemen waarmee het bedrijf in 2019 werd geconfronteerd werd gelegd in 2014,
toen het bedrijf werd verzelfstandigd. Terwijl de gemeente Amsterdam dacht dat het bedrijf grote winsten zou kunnen behalen, bleek het niet de goudmijn te zijn waarop men had gehoopt. Vele miljoenen
euro's werden geïnvesteerd, maar door overcapaciteit bleven de inkomsten onvoldoende, waarna er
werd bezuinigd op onderhoud en personeel. Dit leidde in juli 2019 tot stillegging van vier van de zes
verbrandingsovens.
Begin oktober waren er weer vier ovens in gebruik en vanaf begin november zijn ze allemaal weer in
bedrijf. Doordat het AEB de vrijkomende warmte levert aan het Amsterdamse warmtenet had de beperking van de capaciteit ook gevolgen voor de stadsverwarming. Dertigduizend huishoudens in Amsterdam hebben geen gas, maar stadsverwarming en dreigden als gevolg hiervan in het winterseizoen
in de kou komen te zitten.
Vergunningverlening onafhankelijk? Niet echt, c.q. helemaal niet
Uit het bovenstaande blijkt dat B&W van Amsterdam aan zichzelf vergunning verleent voor de bouw
van de BEC, die straks ook roofhout uit het buitenland zal moeten gaan importeren omdat er in Nederland onvoldoende snoeihout aanwezig is om de vele honderden reeds eerder gebouwde biomassacentrales te voeden.
Gemeente Amsterdam is hiermee initiatiefnemer en eigenaar van BEC, tevens vergunningverlener, tevens
handhavende instanties. Handig! Mooier kun het toch niet bedenken!
Overigens is dit “duurzame” project gefinancierd door de “groene” ASN-bank.
Conclusies:
1. Gemeente Amsterdam verleent zichzelf alsnog de omgevingsvergunning voor een BEC die al midden
2020 is afgebouwd en in gebruik genomen.
2. Er is geen sprake van een onafhankelijke vergunningverlening.
3. Het is evident dat ook geen sprake zal zijn van onafhankelijke handhaving zoals in de tweede helft
van 2020 is gebleken met de veelvoudige overschrijding van de ammoniakvracht uit de natuurvergunning.
Zoals we verderop zullen laten zien is het ontwerp van de BEC gedateerd, gebruikt deels verouderde
technieken uit de vorige eeuw en mag aanzienlijk meer luchtverontreinigende stoffen uitstoten dan afvalverbrandingsinstallaties.
De vergunde emissies voldoen niet aan de wettelijke eis tot toepassing van Best Beschikbare Technieken.
Houtstook niet duurzaam en leidt tot versnelde opwarming van de aarde en verlies van biodiversiteit
Een keur aan wetenschappers van KNAU/EASAC/JRC heeft ondubbelzinnig aangetoond dat op een termijn van 10-20 jaar houtstook leidt tot versnelde opwarming tenzij CCS wordt toegepast.
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Dat is hier dus niet het geval. Volgens EASAC worden dit soort projecten gefaciliteerd middels “perverse
subsidies”. Recent heet ook SER nog geadviseerd om zo spoedig mogelijk met het stoken van hout te
stoppen.
Uit het (ambtelijke rapport) “Bestemming Parijs Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050”2;
‘Verbranden van biomassa
Wij onderschrijven niet zondermeer de routes, die biomassa blijven stimuleren voor warmte in de gebouwde omgeving of biobrandstof in de mobiliteit. Deze verbrandingsroutes zijn niet noodzakelijk in lijn met het
meest recente SER advies over de toepassing van biomassa. Het beslag op de landbouwgronden wordt te
groot, gegeven de noodzaak om meer voedsel, veevoer en bio-grondstoffen te betrekken van die landbouwgronden. Of anders geredeneerd de beschikbaarheid van biomassa voor verbranding zal onder
MVO/duurzaamheidsrichtlijnen beperkt zijn. Biogene reststromen waar geen andere toepassing voor is en
waar gas mee gemaakt wordt (denk hierbij op dit moment bijvoorbeeld aan rioolwaterzuiveringsslib)
kunnen wel deel van de oplossing zijn, zolang een meer hoogwaardige toepassing voor dit biogene gas niet
beschikbaar is’
In dit licht is het onbegrijpelijk dat dit project is doorgezet met zelfs financiering van ASN. Kennelijk
niets van het Parijs akkoord begrepen!?
Ondertekening door Amsterdam van het Schone Lucht Akkoord (SLA) niet meer dan window dressing?
Het SLA werd op 13 januari 2020 ondertekend door het Rijk, 9 provincies en 36 gemeenten. Amsterdam3 ondertekende ook. Kennelijk is dit een vorm van window dressing gezien de zwaar verouderde
technologie en veel te hoge emissies naar de lucht van de BEC zoals onderstaand gedemonstreerd.
Overigens hebben wij begrepen dat de emissienormen van biomassacentrales naar beneden gaan worden bijgesteld. De BEC kan dan al meteen niet voldoen aan de normen voor NOx en ammoniak.
De installatie is ontworpen met de blik op het verleden, niet rekening houdend met aanscherping aan
de normen die binnenkort zullen gaan komen.
Ontwerp van de BEC qua energie niet doelmatig/rookgascondensor ontbreekt
Het ontwerp voorziet ook in productie van 8 MWe m.b.v. een turbine/generator bij een totaal vermogen
van 42 MWth. Economisch kan dat niet uit omdat stroomproductie uit biomassa te duur is, zelfs samen
met de subsidie op houtstook. Natuurlijk is het wettelijk wel toegestaan om dit zo te bouwen, maar slim
is het niet omdat dit financieel niet uit kan tegen de huidige stroomprijzen.
Waar veel BEC’s momenteel met een rookgascondensor worden uitgerust is dat hier niet het geval. Uit
de aanvraag:

Hier wreekt zich het probleem van een hoge temperatuur warmtenet (HTW) van Amsterdam. Dit komt
ook tot uiting in de hoge temperatuur van de gereinigde rookgassen:

2https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/01/29/bestemming-

parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes-2030-2050/bijlage-1-rapport-bestemming-parijs-wegwijzer-voorklimaatkeuzes.pdf
3 https://www.infomil.nl/actueel/nieuws-perspectief-1/schone-lucht-akkoord-aanpak-gezondheidsschade/
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Deze bedraagt 413 – 273 = 140 gr. C. Met een rookgascondensor wordt de energie er tot op circa 70 gr.
C. uitgehaald. Uit de AEB verdwijnt dus kostbare (van hout gegenereerde) energie nodeloos naar de atmosfeer. Dit is niet alleen moreel verwerpelijk maar laat ook zien dat de BEC niet aan BBT voldoet voor
wat betreft energie-efficiency.
Opgemerkt wordt dat de bovengenoemde 17,8 Nm3/uur onmogelijk juist kan zijn.
Inferieure afgasreiniging/SNCR geen BBT
De afgasreiniging bestaat uit SCR (ureum inspuiting), een cycloon en ten slotte een doekenfilter.
SCR techniek is de meest primitieve techniek om NOx-emissies te reduceren. Alle Nederlandse afvalovens en grotere biomassacentrales beschikken over SCR-techniek: dat wil zeggen met katalysator die
omzetting van NOx in N2 faciliteert.
Zelfs de 3 MW BEC van Zaandam beschikt over SCR en beoogt daarmee 40-50! mg/Nm3 in de afgassen
na reiniging te halen. De AEB BEC is op 145! mg/Nm3 ontworpen.
De grafiek hieronder laat zien dat ammoniakconcentraties, veel hoger dan 5 mg/Nm3, nodig zijn om
NOx-emissies voldoende omlaag te brengen. In het afgelopen jaar zijn ammoniakemissies gemeten rond
35-40 mg/Nm3, ver boven de < 5 mg/Nm3 zoals standaard in Nederland bij afvalverbrandingsinstallatie en BEC’s gebruikelijk is. Uit bijlagen bij de aanvraag:

Onze conclusie is dat alsnog een SCR dient te worden ingebouwd omdat anders niet aan een BBT-norm
voor ammoniak van ≤ 5 mg/Nm3 kan worden voldaan.
Ook uit een bijlage bij de aanvraag:
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Ook:

De vracht van 2.535 kg/jaar correspondeert met 5 mg/Nm3 ammoniak. Zie ook:

In de definitieve beschikking van 2 augustus 2018 van Vattenfall BMC te Diemen is maximaal 4
mg/Nm3 vergund.
Conclusies:
• Een lagere NOx-concentratie dan 130 mg/Nm3 is bij het huidige ontwerp van de BEC niet haalbaar
als binnen de ammoniak van 5 mg/Nm3 wordt gebleven. Dit is tweemaal zoveel als van een afvalverbrandingsinstallatie. Echter, die zijn allemaal met SCR i.p.v. SNCR uitgerust.
• In de ontwerpbeschikking wordt impliciet een ammoniakemissienorm van 30 mg/Nm3 toegestaan
via het Activiteitenbesluit.
• Middels maatwerkvoorschriften dient een maximale ammoniakemissie van 5 mg/Nm3 te worden
voorgeschreven in combinatie met continue monitoring.
• Op deze manier worden in natuurvergunning en omgevingsvergunning dezelfde norm voorgeschreven voor ammoniak: 5 mg/Nm3.
Inferieure afgasreiniging/Kalk of bicarbonaatdosering ontbreekt
Middelgrote biomassaovens zijn voorzien van kalk of bicarbonaatinspuiting om zure gassen als SO2,
HCl en HF te verwijderen. Zie bijvoorbeeld het ontwerp van de BMC van Vattenfall.
Onze conclusie is dat ook op dit punt de BEC niet aan BBT voldoet. De installatie dient alsnog van bicarbonaatinspuiting/zuurverwijdering te worden voorzien.
Doekfilterinstallatie mogelijk ook onvoldoende
Waar 10-20 jaar oude installaties al decennia lang stofemissies van < 0,5 mg/Nm3 laten zien is deze installatie ontworpen op 5 mg/Nm3. De eerste metingen hebben laten zien dat de BEC daar net wel/net
niet aan kan voldoen. In ieder geval is de stofemissies veel hoger dan meer dan 10 jaar oude andere
biomassaverbrandingsinstallaties als van HVC in Alkmaar en Twence in Hengelo (O).
Uit de aanvraag blijkt ook niet hoe het doekenfilter ontworpen is, en of tijdens inbedrijf zijn lekke filterzakken kunnen worden gewisseld.
Bypass
Er dient zeker te worden gesteld dat er geen bypass op de afgasreiniging is aangebracht.
Algehele conclusie over de afgasreiniging
Dit is de stand der techniek van circa 20 jaar geleden. Alle ons bekende BEC’s presteren aanzienlijk beter.
Er is hier kennelijk fors op de gasreiniging bespaard en minimalistisch zo goedkoop mogelijke ontworpen.
De vergunde emissies zijn voor een aantal parameters (toxische stoffen) fors ruimer dan de Europese
en Nederlandse normen voor afvalverbrandingsinstallaties.
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Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling geen BBT
Uit de aanvraag:

De norm voor NOx is circa een factor twee hoger dan voor een afvalverbrandingsinstallatie. De vergunde SO2-norm zelfs vijfmaal hoger dan van afvalverbrandingsinstallatie zoals blijkt uit onderstaande tabel uit het Activiteitenbesluit :

Conclusies
1. De emissienormen in het Activiteitenbesluit voor biomassacentrales voldoen voor bovengenoemde
stoffen niet aan BBT. Hiermee valt de bodem weg uit het Activiteitenbesluit.
2. Ook voldoen de monitoringvoorschriften in de Activiteitenregeling niet aan BBT. Zie elders onder
“Monitoring”.
Biomassa Energie Centrale of een afvalmeeverbrandingsinstallatie
Uit de aanvraag, die overigens ten onrechte niet aan de vergunning is verbonden blijkt dat het gaat om:
“houtspaanders (bosbouwafval), snoeihout en snippers” (quote). Waarschijnlijk gaan er ook houtpellets
worden verstookt.
Ook: “Biomassa, bestaande uit shreds en chips van snoeihout en resten A-hout uit productie (altijd Ahout), zal worden aangevoerd per vrachtwagen welke wordt gewogen op de weegbrug. daarna bewerkt en
gesorteerd. De hoeveelheid voor de Vyncke-verbrandingsinstallatie benodigde shreds en chips bedraagt
jaarlijks ca. 100.475 ton”.
Houtspaanders (bosbouwafval), snoeihout en snippers vallen onder de Europese Afvalstoffenlijst. Ze
vallen onder de categorie “afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren,
breken, verdichten, pelletiseren)” onder nummer 19 12 07 c en niet onder nummer 19 12 06 vallend
hout. Onder nummer 19 12 06 vallend hout is hout dat gevaarlijke stoffen bevat.
Uit jurisprudentie van het Hof blijkt dat de inhoud van het begrip afvalstof afhangt van de betekenis van
de term ‘zich ontdoen’. Dit blijkt uit artikel 3, eerste lid van Richtlijn 2008/98/EG en art. 1.1, eerste lid,
Wet milieubeheer. Het gaat hier om alle voorwerpen en stoffen waarvan de eigenaar zich ontdoet, wil
ontdoen of moet ontdoen, zelfs al hebben deze stoffen een commerciële waarde en worden zij voor
handelsdoeleinden opgehaald met het oog op recycling, terugwinning of hergebruik. Houtpellets bestaan uit samengeperst afvalhout. Ze kunnen uitsluitend gebruikt worden als brandstof. De aangevoerde biomassa betreft dus deels ook afval.
Conclusie: op de BEC zijn de normen uit het Activiteitenbesluit voor afvalmeeverbrandingsinstallaties
van toepassing.
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Ontbrekende emissienormen
1. De NOx –emissie dient niet meer te bedragen dan maximaal 50 mg/Nm3.
2. De ammoniakemissie dient niet meer te bedragen dan 5 mg/Nm3.
Normen Activiteitenbesluit BMC’s geen BBT
Zoals boven gedemonstreerd voldoen de normen in het Activiteitenbesluit voor biomassacentrales niet
aan BBT.
Monitoring activiteitenregeling geen BBT
Dit geldt ook voor de monitoring voorschriften, zie verder op.
ZZS-stoffen onvoldoende meegenomen
Uit de aanvraag:

Uit de considerans:

Hieraan dienen de ERS (Extreem Risicovolle Stoffen) dioxinen en furanen nog te worden toegevoegd.
Dit is aantoonbaar onjuist. Immers de doekfilterinstallatie presteert ver onder de maat en laat hierdoor
onnodig veel ZZS-metalen door (veelal stofgebonden). Voor verwijdering van kwik en dioxinen en furanen dient actief kool samen met bicarbonaat te worden ingespoten, juist voor het doekfilter.
Hier wordt uitgegaan van opvulling van immissienormen. Dat is al 20 jaar niet meer toegestaan voor
ZZS. OD, ga uw licht opsteken bij DCMR dat hiervoor een standaard set aan voorschriften in de omgevingsvergunning opneemt. Niet voor niets heeft artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit betrekking op
minimalisatieverplichting van emissies van deze stoffen. Alleen immissietoets volstaat niet.
MER en/of m.e.r.-beoordeling ontbreekt
Onder andere vanwege de emissies van bovengenoemde stoffen had een MER en/of m.e.r -beoordeling
moeten worden gemaakt. OD heeft hier volstaan met check onder welke categorie dit initiatief valt zonder de werkelijke effecten te beschouwen. Ook deze benadering is al sinds vele jaren niet meer toegestaan. Ook wordt afval (mee)gestookt.
Monitoring inadequaat
Uit de aanvraag:

Dit stuk is een integraal deel van de aanvraag. waarom neemt OD dit niet over in de voorschriften? Onbegrijpelijk.
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Ook:
“De automatisch geregelde ureuminjectie gebeurt aan de hand van de NOx-waarden die worden gemeten
voor de de-NOx installatie. Na koeling in een warmtewisselaar wordt het afgas met behulp van een droge
cycloon, gevolgd door een doekenfilter ontdaan van stof. Het doekenfilter is uitgerust met een automatisch
klopsysteem aangestuurd door middel van perslucht”.
Dit suggereert dat de NOx-concentratie wel continue wordt gemeten. Echter, zoals boven gedemonstreerd kan dit met de primitieve DeNOx/SNCR leiden tot extreem hoge ammoniakemissies van circa 40
mg/Nm3, ver boven de vergunde 5 mg/Nm3.
Conclusies:
1. Om het proces goed te kunnen sturen en bewaken dienen NOx, SO2/HCl, ammoniak en CO continue
te worden gemeten zoals ook in de vergunning van de AEC van Vattenfall/Diemen van 2 augustus
2018 is voorgeschreven.
2. Periodiek dient op HF, metalen/ZZS en op dioxinen en furanen te worden gemeten.
3. Ook dient de oventemperatuur continue te worden gemeten en boven de 850 gr. C. te blijven om
vorming van dioxinen en furanen te minimaliseren. In dit verband dient ook te worden voorgeschreven dat met gasbranders de oven op 850 gr. C wordt gebracht. Afstoken dient ook met gasbranders te gebeuren.
Veiligheid
Er dienen nog voorschriften te worden opgenomen ter voorkoming van stofexplosies en broei in de opslag. De temperatuur in de opslag dient continue te worden gemeten.
Acceptatienormen voor aangevoerd hout en afval
Deze moeten nog worden toegevoegd bijvoorbeeld samenstelling en vochtgehalte.
MZS ontbreekt
Een milieuzorgsysteem dient te worden voorgeschreven.
Niet-technische samenvatting
Deze ontbreekt ten onrechte bij de aanvraag.
Dictum inadequaat

Een substantieel van de aanvraag dient aan de vergunning te worden gekoppeld om te voorkomen dat
AEB op belangrijke punten afwijkt van het vergunde ontwerp. Ook heeft dit als voordeel dat de in de
aanvraag genoemde 5 mg/Nm3 voor ammoniak via de aanvraag is voorgeschreven. Idem voor het geluidsrapport (vrachtwagenbewegingen, etc.), etc.
Politieke vergunning of incompetentie van Omgevingsdienst?
Het laatste houden we niet echt voor mogelijk. Dus is onze conclusie dat dit een politieke vergunning is.
immers, als het project nu nog zou worden stilgelegd dan lukt verkoop van AEB al helemaal niet meer
c.q. zakt de vraagprijs nog veel verder naar beneden.
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Hoogachtend,

Drs. Johan G. Vollenbroek
Voorzitter van MOB
CC: Mevrouw Femke Halsema

Bijlagen:
1. Uittreksel van de Kamer van Koophandel van MOB
2. Machtiging van vereniging Leefmilieu en uittreksel van de Kamer van Koophandel, statuten staan
op de site van de vereniging
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