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1 Inleiding 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met een project om te komen tot 

een methodiek voor het beoordelen van kosteneffectiviteit (KE) van emissiebeperkende 

technieken voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het project wordt gecoördineerd door het 

RIVM. 

 

Bij emissies van stoffen naar de lucht is het toepassen van Best Beschikbare Technieken (BBT) 

verplicht. Voor ZZS geldt daarnaast een minimalisatieverplichting, wat betekent dat er een continu 

streven is naar verlaging van deze emissies tot een nulemissie. Om te bepalen welke maatregelen 

gevraagd kunnen worden, moet door het bevoegd gezag een afweging gemaakt worden over o.a. 

de kosten van de maatregelen in verhouding tot de milieuvoordelen. 

 

Het uitgangspunt is dat de te ontwikkelen systematiek voor ZZS-emissies naar lucht in aanpak zo 

veel mogelijk vergelijkbaar is met de huidige aanpak voor lucht (SO2, NOx, stof en VOS).  

Een onderzoeksspoor is om te komen tot referentiewaarden die gebaseerd zijn op het 

kosteneffectiviteitsniveau van bestaande emissiebeperkende technieken. Dit wordt de 

preventiekostenaanpak genoemd. De KE-referentiewaarde is het omslagpunt waarop 

maatregelen in de praktijk als kosteneffectief worden beschouwd of niet. Uitgangspunt daarbij zijn 

de kosten en effecten van bestaande BBT-maatregelen. Dit is in analogie met de manier waarop 

de bestaande referentiewaarden / afwegingsgebieden voor lucht (SO2, NOx, stof en VOS) zijn 

onderbouwd. De KE methodiek kent verschillende aandachtspunten. In bijlage 1 wordt daarop 

nader ingegaan. 

 

Het doel van het voorliggend onderzoek is om in kaart te brengen welke informatie beschikbaar is 

over kosten en effecten van maatregelen om ZZS emissies naar de lucht ververminderen. Deze 

informatie kan het RIVM gebruiken om tot een voorstel van referentiewaarden voor 

kosteneffectiviteit te komen voor ZZS. 
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2 Achtergrond 

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond geschetst van dit onderzoek. Het maakt duidelijk wat Zeer 

Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn en welke emissiebeperkende technieken nu gebruikt worden om 

emissies van ZZS naar de lucht te verminderen. Tenslotte wordt de koppeling gelegd naar de 

methodiek van kosteneffectiviteit zoals deze nu wordt gehanteerd voor niet-ZZS. 

 

2.1 Wat zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen? 

ZZS zijn stoffen die een gevaar kunnen vormen voor mens en milieu, omdat ze bijvoorbeeld 

kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren en/of zich in de voedselketen ophopen. 

Daarom is het huidige beleid om de emissies van deze stoffen zoveel mogelijk te voorkomen, en 

anders te minimaliseren.  

 

In het Activiteitenbesluit is bepaald wanneer een stof als ZZS dient te worden aangemerkt (artikel 

2.3b). Het RIVM heeft als hulpmiddel een lijst opgesteld waarin de ZZS zijn opgenomen die tot 

dusverre als zodanig zijn geïdentificeerd1. Deze lijst bevat meer dan 1.600 verschillende stoffen 

en/of stofgroepen. RIVM werkt de lijst meermalen per jaar bij, het is dus een levende lijst. Ook 

stoffen die nog niet op de lijst van het RIVM voorkomen, maar die wel voldoen aan één of meer 

van de criteria zoals genoemd in artikel 57 van REACH regelgeving, zijn ZZS. De RIVM-lijst is dus 

geen limitatieve lijst.  

 

Voor lucht worden in het Activiteitenbesluit ZZS ingedeeld in drie stofklassen: 

• ERS, extreem risicovolle stoffen  

• MVP 1, minimalisatie verplichte vaste stoffen 

• MVP 2, minimalisatie verplichte gas- of dampvormige stoffen 

 

In tabel 2.1 zijn de huidige emissiegrenswaarden opgenomen en voorbeelden van stoffen welke 

behoren bij de stofklasse. Ook als een emissiepunt voldoet aan deze emissiegrenswaarden, blijft 

de minimalisatieplicht bestaan. Het streven blijft daarmee altijd een nul-emissie van ZZS. 

 

Tabel 2.1  De drie stofklassen binnen de stofcategorie ZZS. 

Stofklasse Emissiegrenswaarde Voorbeelden 

ERS 0,1 ng TEQ/m3 PCDD/F 

MVP1 0,05 mg/m3 PAK, zware metalen, overige zware (gehalogeneerde) KWS, 

PFOS 

MVP2 1 mg/m3 benzeen, 1,3 butadieen, acrylonitril, hydrazine, vinylchloride, 

formaldehyde, PFOA, GenX-stoffen 

 

  

 

1 https://rvszoeksysteem.rivm.nl/ZZSlijst/Index 

https://rvszoeksysteem.rivm.nl/ZZSlijst/Index
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2.2 Emissiebeperkende technieken en ZZS 

Het vaststellen van mogelijkheden voor de reductie van luchtemissies begint met het in kaart 

brengen van het productieproces en de procesvoering. Bij de keuze van emissiebeperkende 

maatregelen wordt doorgaans de volgende hiërarchische benadering gehanteerd: 

1) procesgeïntegreerde maatregelen; 

2) nageschakelde technieken (‘end-of-pipe’). 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaat de voorkeur voor procesgeïntegreerde maatregelen 

boven nageschakelde technieken vanwege het structurele karakter ten aanzien van de bestrijding 

aan de bron. Bij procesgeïntegreerde maatregelen kan in het algemeen gedacht worden aan: 

• wijziging van de procesvoering en/of het productieproces; 

• gebruik van andere grondstoffen; 

• terugvoeren van de (luchtverontreinigde) stoffen in het proces. 

 

Indien procesgeïntegreerde maatregelen niet mogelijk zijn of een onvoldoende reductie realiseren 

kunnen nageschakelde technieken worden toegepast (met terugwinning of vernietiging van de te 

verwijderen stof). Daarbij kan het zijn dat gewenste reductieniveaus soms alleen gehaald kunnen 

worden met een combinatie van technieken. Toegepaste nageschakelde technieken voor reductie 

van ZZS-emissies naar de lucht betreffen dezelfde type maatregelen als die ook worden ingezet 

voor reductie van minder schadelijke luchtemissies. Het gaat daarbij primair om inzet van 

technieken gebaseerd op thermische oxidatie, absorptie (wassers), adsorptie (koolfilters) of 

filterende technieken. De keuze voor een nageschakelde techniek is sterk afhankelijk van de 

fysisch-chemische eigenschappen van de te verwijderen stof, maar net zo goed van 

omgevingsfactoren zoals de lokale mogelijkheden binnen de inrichtingen en de neveneffecten die 

optreden bij een emissiebeperkende techniek. In tabel 2.2 is een globaal overzicht opgenomen 

van toepassing van emissiebeperkende technieken voor ZZS. 

 

Tabel 2.2 Overzicht van typen ZZS en daarbij passende emissiebeperkende technieken. 

Stofvormige ZZS Gas- en dampvormige ZZS 

(organisch) 

Gas- en dampvormige ZZS 

(anorganisch) 

Filtrerende afscheider 

• Doekfilter 

- - 

Adsorptie (wasser) 

• Stofwasser 

Adsorptie (wasser) 

• Gaswasser 

Adsorptie (wasser) 

• Gaswasser 

(Adsorptie) Adsorptie 

• Actief koolfilter 

Adsorptie 

• Actief koolfilter 

Thermische naverbrander (TNV) Thermische naverbrander (TNV) - 

 

Van deze technieken is veel bekend over het toepassingsgebied van de techniek, zoals te 

verwijderen componenten, rendementen en capaciteit (debiet). Ook is van de technieken veel 

bekend over de maatgevende kostenbepalende aspecten. In de volgende tabel zijn de 

belangrijkste kenmerken van gangbare technieken opgenomen. 
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Figuur 2.1 Gangbare eigenschappen van emissiebeperkende technieken voor stof- en gasvormige stoffen2 

 

Benodigd reductiepercentage 

Uitgangspunt voor luchtemissies is dat voldaan wordt aan de emissiegrenswaarde van de 

verschillende stoffen. Onderstaande figuur toont het benodigde rendement aan bij verschillende 

ingangsconcentraties om voor de verschillende stofgroepen (stof, MVP1, VOS, MVP2) te kunnen 

voldoen aan de emissiegrenswaarden. De ingangsconcentratie is bepalend welke technieken 

ingezet kunnen worden om de benodigde reductie te kunnen realiseren (zie tabel 2.1). In 

sommige gevallen zijn meerdere maatregelen nodig om het benodigde rendement te kunnen 

halen.  

 

 

Figuur 2.2 Weergave van de benodigde rendementen om de emissiegrenswaarde voor een stofklasse te halen, afhankelijk van 

ingangsconcentratie. 

 

2 DHV; Handreiking luchtemissiebeperkende technieken / Infomil; april 2009. De uit dit rapport gebruikte 

kostengegevens worden in dit onderzoek geïndexeerd. 

Doekfilter Aktief koolfilter Gaswasser Thermische naverbrander

min max min max min max min max

Stof

VOS

debiet m3/uur 300 1800000 100 1000000 50 500000 900 86000

rendement % 99,95 99,95 80 95 50 99 98 99,9

restemissie mg/m3 <5 <5 5 100 <1 20

Investeringen EUR/1.000 m3/uur 1660 5420 10000 50000 2500 25000 10000 40000

Personeel uur per week 2 2 0,2 0,2 4 4 0,5 0,5

Operationele kosten EUR/1.000 m3/uur 200 1500 laag laag <1000 <1000

Reststoffen, EUR/ton EUR/ton 800 6000

Energieverbruik kWh/1000 m3/uur 0,2 2 laag laag 0,2 0,5 3 8
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2.3 Methodiek berekening kosteneffectiviteit van een maatregel 

De huidige methodiek voor de berekening van de kosteneffectiviteit van een maatregel in het 

Activiteitenbesluit is ontwikkeld in 19953. Uitgangspunt van de methodiek is het standaardiseren 

van de berekeningsmethode voor kosten van milieumaatregelen op bedrijfsniveau. Deze 

werkwijze heeft zijn waarde met name in een vergelijking van berekende kosteneffectiviteit met 

indicatieve referentiewaarden (absoluut) en in een onderlinge vergelijking van verschillende 

maatregelen (relatief). Belangrijk onderdeel van de methodiek is standaardisatie van de rentevoet, 

afschrijvingsmethodiek en afschrijvingstermijn4. Op dit moment loopt er een proces naar 

actualisatie van de rentevoet. Om uniform te zijn met de huidige referentiewaarden, worden in dit 

onderzoek de huidige standaardwaarden (o.a. rentevoet van 10%5) hiervoor gehanteerd. De 

kosteneffectiviteit wordt berekend aan de hand van het onderstaande schema.  

 

 

3 VROM Publicatiereeks Lucht&Energie; Kosteneffectiviteit van milieumaatregelen in de industrie; nr 119, 120 en 126 

4 In het Activiteitenbesluit is het volgende bepaald: 

• Rentevoet: 10% 

• Afschrijvingsmethodiek: annuïtair 

• Afschrijvingstermijn: 25 jaar voor bouwkundig deel en 10 jaar voor overige investeringen 

5 In het proces naar actualisatie van de rentevoet wordt gesproken over een wijziging van 10% naar 2,84%. De 

kapitaalkosten worden dan niet berekend door de ‘Totale investering’ te vermenigvuldigen met een factor 0,163, 

maar te vermenigvuldigen met een factor 0,116. De kapitaalkosten komen daarmee circa 29% lager te liggen. Het 

effect op de berekende kosteneffectiviteit zal doorgaans minder groot zijn dan 29% omdat de rentevoet geen invloed 

heeft op de operationele kosten.  



 

 9/60  

 

 

Kenmerk R001-1276869BWH-V01 

 

 

Figuur 2.3 Methodiek berekenen kosteneffectiviteit zoals opgenomen in bijlage 2 van het Activiteitenbesluit. 

Voor een aantal onderdelen worden default waarden gegeven als geen andere informatie beschikbaar is: 

• Som van bijkomende en eenmalige investeringen: 30–250% van aanschaffingsprijs 

• Eenmalige investeringen: 25% van aanschaffingsprijs 

• Vaste operationele kosten: 3–5% van de aanschaffingsprijs en bijkomende investeringen 

• Tijdsduur storingen en onderhoud: 2% van de bedrijfstijd 

 

 

Opmerking: 

Het gebruik van de methodiek voor de berekening van de kosteneffectiviteit kent verschillende 

aandachtspunten. In bijlage 1 wordt nader op deze aspecten ingegaan. Enkele belangrijke 

aspecten worden in onderstaande reeds benoemd: 

• Maatregel met meerdere effecten 

De meeste milieumaatregelen hebben meer milieueffecten dan het effect waarvoor deze 

maatregelen zijn ontworpen en gerealiseerd. Hoofdregel in de 

kosteneffectiviteitsmethodiek is dat alleen rekening wordt gehouden met die component 

waarvoor het bedrijf de milieumaatregel treft. Andere effecten worden niet in beschouwing 

genomen, behalve als een maatregel uitdrukkelijk is gerealiseerd om de emissies van 

meerdere componenten te reduceren. In dat geval kunnen de kosten over de 

verschillende componenten worden verdeeld. 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van kennis over effecten en kosten van 

Kostenberekening 
    

Aanschaffingsprijs   = [1] 

Bijkomende en eenmalige investeringen   = [2][3] 

Kapitaalvernietiging door desinvestering   = [4] 

Totaal investeringen = [1]+[2]+[3]+[4] = [5] 

Kapitaalskosten = [5]*0,163 = [6]      

Bouwkundige investeringen 
  

= [7] 

Bouwkundige Kapitaalskosten = [7]*0,110 = [8]      

Onderhoud 
  

= [9] 

Bediening 
  

= [10] 

Overige vaste operationele kosten 
  

= [11] 

Vaste operationele kosten = [9]+[10]+[11] = [12]      

Gas/water/elektriciteit e.d. 
  

= [13] 

Overige variabele operationele kosten 
  

= [14] 

Variabele operationele kosten = [13]+[14] = [15]      

Opbrengsten en besparingen 
  

= [16]      

Totale jaarlijkse kosten = [6]+[8]+[12]+[15]-[16] = [A]      

Effectenberekening 
  

  
Jaarlijkse ongereinigde vracht 

  
= [17] 

Jaarlijkse restemissie 
  

= [18] 

Totale jaarlijkse emissiereductie = [17]-[18] = [B] 

     
Kosteneffectiviteitsberekening     

Kosteneffectiviteit = [A]/[B] = [C] 

     

 



 

 10/60  

 

 

Kenmerk R001-1276869BWH-V01 

 

technieken die toegepast worden voor reductie van zowel stof en VOS als ZZS. In de 

cases (stap 3) wordt met dit aandachtspunt rekening gehouden. 

• Totale of marginale kosteneffectiviteit 

Wanneer een bestaande maatregel niet (meer) voldoet, dan dient de bestaande 

maatregel te worden uitgebreid of te worden vervangen door een andere maatregel. In 

deze gevallen kan een marginale en een totale kosteneffectiviteit worden berekend. De 

marginale kosteneffectiviteit wordt bepaald uit de extra kosten en de extra effecten. De 

totale kosteneffectiviteit wordt bepaald uit de totale kosten en de totale effecten van 

meerdere maatregelen. 

De huidige getroffen maatregelen zijn doorgaans primair getroffen om stof of VOS te 

reduceren. Indien nu (aanvullende) maatregelen nodig zijn voor ZZS richt dit onderzoek 

zich op het bepalen van de (marginale) kosteneffectiviteit van de aanvullende maatregel.  
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3 Inventarisatie van beschikbare informatie 

3.1 Opzet inventarisatie 

De opzet van de inventarisatie in dit onderzoek is in onderstaande figuur schematisch 

weergegeven. Gebaseerd op standaard kostencurves van technieken (stap 1)6 en gemeten 

restemissies van ZZS in de praktijk (stap 2) kunnen KE-niveaus voor ZZS van bestaande 

maatregelen worden ingeschat. In stap 3 wordt op basis berekende KE-waarden van beschikbare 

praktijkcases onderzocht of de ingeschatte KE niveaus voor ZZS van bestaande maatregelen in 

lijn liggen met de praktijkcases. 

 

 

 

3.2 Bepalende parameters voor kosteneffectiviteit 

In beginsel zijn er twee parameters welke de uiteindelijke kosteneffectiviteit bepalen: de kosten 

van de maatregel en het effect van de maatregel (absolute omvang van de emissiereductie). De 

bepalende parameters voor de omvang van de effecten en de kosten worden in deze paragraaf 

nader beschreven; daarbij wordt de gevoeligheid op de kosteneffectiviteit inzichtelijk gemaakt. 

 

In onderstaande is een (fictief) voorbeeld uitgewerkt voor het berekenen van de kosteneffectiviteit 

van een doekfilter. Het voorbeeld dient om de gevoeligheid van parameters inzichtelijk te maken: 

• Emissies: De omvang van de ongereinigde emissie wordt bepaald door de 

vermenigvuldiging van het debiet, de ongereinigde (ingangs)concentratie en de 

bedrijfstijd. De omvang van de gereinigde emissie is de vermenigvuldiging van de 

ongereinigde emissie en het rendement van de emissiebeperkende techniek voor 

reductie van de betreffende ZZS. 

In dit voorbeeld is gekozen voor een veel voorkomend debiet van 20.000 m3/uur, een 

 

6 Deze inventarisatie richt zich op de kosten en effecten van nageschakelde technieken. Van deze technieken is 

generieke informatie beschikbaar. In de praktijk zijn ook procesgeïntegreerde maatregelen mogelijk. Hiervoor zijn 

echter geen generieke gegevens van beschikbaar omtrent kosten en effecten. 
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volcontinu bedrijf (8760 uur/jaar), een rendement van 99% voor een doekenfilter en een 

ingangsconcentratie (ongereinigd) van 5 mg/m3. Daarmee wordt voldaan aan de 

emissiegrenswaarde van 0,05 mg/m3 voor MVP1 stoffen. 

• Kosten: De kosten worden bepaald door de kapitaalkosten (afgeleide van de totale 

investeringen) en de operationele kosten van een techniek. De kapitaalkosten zijn primair 

afhankelijk van de type techniek (bijvoorbeeld doekfilter), de complexiteit van de situatie 

om de techniek te plaatsen in het proces (meer of minder bijkomende kosten ten gevolge 

van de complexiteit van de situatie). Uit ervaringscijfers blijkt dat investeringskosten min 

of meer evenredigheid zijn met het te behandelen debiet. Kostencijfers worden veelal 

uitgedrukt in EUR / 1.000 m3/uur. Het debiet is een belangrijke parameter voor de 

absolute kosten van een maatregel, maar het effect van het debiet valt door de eenheid 

waarin de investeringskosten worden uitgedrukt in de berekening weg bij het bepalen van 

de kosteneffectiviteit. 

In dit voorbeeld is gekozen voor een aanschafprijs van 5.000 EUR / 1.000 m3/uur (zie 

figuur 2.1). De meeste technieken kennen een grote spreiding in de investeringskosten 

(o.a. door verschillen in bijkomende investeringen), waardoor de kosteneffectiviteitsrange 

vrij breed wordt. In dit voorbeeld is gekozen voor bijkomende investeringen van 125% 

(midden van de bandbreedte van de praktijkwaarde 50-250%). In dit voorbeeld is 

verondersteld dat er geen bouwkundige investeringen zijn en is een fictieve inschatting 

gemaakt voor operationele kosten waarbij geen onderscheid in vaste en variabele kosten 

daarin is gemaakt. 

• Kosteneffectiviteit: In de volgende tabellen is de berekening van de effecten en de 

kosteneffectiviteit voor het voorbeeld weergegeven. Vervolgens is de gevoeligheid van 

verschillende parameters op de kosteneffectiviteit inzichtelijk gemaakt. 

 

Berekening effect van een maatregel (van een fictief voorbeeld) 

 

 

Berekening kosten van een maatregel 

 

 

 

  

Ingangs- Ongereinigde Rest Gereinigde Emissie

Techniek Debiet concentratie Bedrijfstijd jaarvracht Rendement concentratie vracht reductie

m3/uur mg/m3 uur/jaar kg/jaar % mg/m3 kg/jaar kg/jaar

doekfilter 20000 5 8760 876 99,0% 0,050 9 867

Kental Aandeel Bouwkundige Totale

Aanschafprijs Aanschafprijs bijkomende Totale Kapitaal Bouwkundige Kapitaal vast variabel jaarlijkse Kosten-

Techniek investeringen investering kosten Investeringen kosten operationeel operationeel kosten effectiviteit

EUR/1000 m3/uur EUR % EUR EUR/jaar EUR EUR EUR/jaar EUR/jaar EUR/jaar EUR/kg

doekfilter 5000 100000 125 225000 36675 0 0 11250 0 47925 55,3
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3.2.1 Gevoeligheid ingangsconcentratie / restconcentratie op KE 

Meestal wordt de KE-curve gepresenteerd met de ingangsconcentratie op de X-as en de KE op 

de Y-as. Het is ook mogelijk de restconcentratie op de X-as te presenteren. Met een vast 

rendement is er namelijk een direct relatie tussen ingangs- en restconcentratie. De volgende 

figuur geeft het effect aan van de ingangsconcentratie (blauwe lijn) en de restconcentratie 

(oranje/rode lijn) op de kosteneffectiviteit. De pijl visualiseert het effect – horizontale verschuiving 

van rechts (ingangsconcentratie) naar links (restconcentratie) van de lijn – van het voorbeeld van 

een reductie van 5 mg/m3 naar 0,05 mg/m3 en de berekende KE-waarde van 55,3 EUR/kg. Alle 

parameters zijn voor onderstaande figuur gelijk gehouden behalve de ingangsconcentratie.  

 

Conclusie: 

Uit de figuur blijkt dat de ingangsconcentratie zeer bepalend is voor de uiteindelijk berekende 

kosteneffectiviteit. 

 

 

Figuur 3.2.1 KE als functie van de ingangs- en restconcentratie 

  

5 mg/m3 → 0,05 mg/m3 
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3.2.2 Gevoeligheid rendement op KE 

De volgende figuur geeft het effect aan van het rendement van de emissiebeperkende techniek op 

de kosteneffectiviteit. Alle parameters zijn voor onderstaande figuur gelijk gehouden (zoals de 

ingangsconcentratie van 5 mg/m3) behalve het rendement.  

 

Conclusie: 

Uit de figuur blijkt dat uitgaande van een vaste ingangsconcentratie het rendement (binnen een 

gangbare range van 70-99,9% voor emissiebeperkende technieken) een relatief beperkt effect 

heeft op de uiteindelijk berekende kosteneffectiviteit.  

Dit lijkt mogelijk een verrassende uitkomst, maar het kan eenvoudig beredeneerd worden: stel je 

hebt een rendement van 50% welke resulteert in een reductie van x kg. Bij een rendement van 

100% is de reductie 2x kg. In de KE berekening zit de reductie omgekeerd evenredig in de 

formule, dus bij 100% rendement is de KE een factor 2 kleiner dan bij 50%. 

Opgemerkt wordt de kosten van een maatregel mogelijk hoger worden naarmate het rendement 

van de techniek hoger moet worden uitgelegd.(zie verder paragraaf 3.2.4).  

 

 

Figuur 3.2.2 KE als functie van het rendement van de emissiebeperkende techniek. 

  



 

 15/60  

 

 

Kenmerk R001-1276869BWH-V01 

 

3.2.3 Gevoeligheid bedrijfstijd op KE 

De volgende figuur geeft het effect aan van de bedrijfstijd op de kosteneffectiviteit. Alle 

parameters zijn voor onderstaande figuur gelijk gehouden behalve bedrijfstijd.  

 

Conclusie: 

Uit de figuur blijkt dat de bedrijfstijd met name sterke invloed heeft bij lagere bedrijfstijd. Tussen de 

4.500-8.760 uur/jaar is het effect van de bedrijfstijd relatief beperkt op de uiteindelijk berekende 

kosteneffectiviteit.  

 

Voor het afleiden voor de KE-waarden voor de huidige componenten (stof, VOS, NOx en SO2) is 

uitgegaan van continue bedrijfstijd. Dis is een veel voorkomende ptakrijksituatie. In praktijk zal bij 

de berekening van de KE voor kortdurende processen, bijvoorbeeld batchprocessen, sprake zijn 

van een lagere emissiereductie, terwijl de kosten voor de maatregel (nagenoeg) ongewijzigd 

blijven. Maatregelen bij dergelijke processen zullen eerder niet kosteneffectief zijn dan bij continue 

processen. 

 

 

Figuur 3.2.3 KE als functie van de bedrijfstijd. 
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3.2.4 Gevoeligheid prijs op KE 

De volgende figuur geeft het effect aan het kental van de aanschaffingsprijs (als maat voor de 

kosten) op de kosteneffectiviteit. De rode cirkel visualiseert de gangbare range voor doekfilters. 

Alle andere parameters zijn voor onderstaande figuur gelijk gehouden.  

 

Conclusie: 

Uit de figuur blijkt dat als de range voor het kental van de aanschafprijs groot is dat dit zeer 

bepalend is voor de uiteindelijk berekende kosteneffectiviteit. De range in het kental is verschillend 

in omvang voor de verschillende emissiebeperkende technieken. In het kader van dit onderzoek is 

het aan te bevelen de bandbreedte te beschouwen in de kosten tussen minimale kosten en 

maximale kosten. 

 

 

Figuur 3.2.4 KE als functie van het kengetal aanschafprijs. 
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3.3 Stap 1: Kosteneffectiviteitscurves per techniek 

Uit de voorgaande analyse blijkt dat op basis van algemeen beschikbare informatie over effecten 

en kosten van verschillende emissiebeperkende technieken, specifieke KE-curves kunnen worden 

gemaakt. Deze curves zijn stofonafhankelijk, ze horen bij een specifieke techniek. De KE-curves 

geven een goed werkkader voor de verschillende technieken en kunnen ook worden toegepast op 

ZZS. Met de technieken worden ook de emissie-eisen voor ZZS worden gerealiseerd. Het gaat er 

in feite om te bepalen in welk deel van de KE-curve de praktijk van ZZS-maatregelen zich bevindt. 

De (ongereinigde) concentraties van ZZS zullen doorgaans relatief laag zijn, zodat het 

aandachtsgebied voor KE en ZZS dus vooral in dat deel van de KE-curve ligt. 

 

3.3.1 Uitgangspunten 

Er zijn voor de verschillende type maatregelen gestandaardiseerde KE-curves gemaakt. In de 

curve is de KE uitgezet tegen de ingangsconcentratie. Daarbij zijn de volgende algemene 

uitgangspunten gehanteerd: 

• KE-curve opgesteld voor doekfilter, gaswasser, koolfilter en thermische naverbrander als 

functie van de ingangsconcentratie en restconcentratie. Dit zijn de gangbare technieken 

welke worden ingezet voor reductie van VOS, stof en ZZS. 

• Effecten: de KE-curve is gebaseerd op een gangbaar rendement van de techniek (99% 

voor doekfilter en TNV en 95% voor gaswasser en aktiefkoolfiler) en continue bedrijfstijd 

(8760 uur/jaar). Het vormt een goede basis, immers uit voorgaande is vastgesteld dat 

deze parameters beperkt invloed / gevoeligheid hebben op de uiteindelijke KE-waarde. 

Voor alle technieken geldt dat bij lage concentraties de KE-waarde voor de maatregelen 

ongunstiger wordt, omdat het effect in de emissiereductie lager wordt. De technieken zijn 

vanuit technisch oogpunt allemaal inzetbaar bij lage concentraties (vergelijk bijvoorbeeld 

de lage concentraties bi PCDD/F). Daarbij wordt wel opgemerkt dat naarmate 

concentraties lager worden andere milieufactoren van de toegepaste maatregel 

ongunstiger kunnen scoren (bijvoorbeeld veel gasverbruik bij een TNV ten opzichte van 

de hoeveelheid vernietigde stof). Dit zijn andere overwegingen welke ook een rol spelen 

bij de afweging voor verdergaande maatregelen naast de factor kosteneffectiviteit.  

• Kosten: Er wordt een bandbreedte gehanteerd in de te kosten van de verschillende type 

technieken op basis van literatuur en ervaringscijfers uit de praktijk van de techniek. Het 

betreft daarbij om een bandbreedte in de aanschafprijs als een bandbreedte in de 

bijkomende investeringen en operationele kosten. In onderstaande wordt nader ingegaan 

op verschillende kostenaspecten. 
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Methodiek 

De berekeningen worden uitgevoerd overeenkomstig de beschreven methodiek in paragraaf 2.3.  

Om uniform te zijn met de huidige referentiewaarden, worden in dit onderzoek zoals reeds in 

paragraaf 2.3 beschreven uitgegaan van de huidige rentevoet van 10%. De wens is om de KE-

methodiek voor ZZS vergelijkbaar te houden met de KE-methodiek zoals die reeds bestaat voor 

niet-ZZS. Daarom worden de onderzoeken van DHV (2010)7 en RHDHV (2020)8 gebruikt als 

startpunt. In die onderzoeken zijn uitgangspunten opgenomen voor het bepalen van de ranges 

van kosteneffectiviteit voor onder meer stof en VOS. Deze gegevens vormen de basis voor de 

huidige KE-referentiewaarden voor deze componenten. Het RHDHV-onderzoek van 2020 betreft 

een actualisatie van het onderzoek van 2010. Omwille van de vergelijkbaarheid van methodieken 

is dezelfde werkwijze gehanteerd  bij het opstellen van de KE-curves voor technieken in het 

voorliggende onderzoek. 

De bedrijfsduur bij alle kostencurves is 8.760 uur/jaar, de bijkomende investering is minimaal 50% 

en maximaal 200%. Tevens is voor storingen uitgegaan van een standaard waarde van 2% van 

de bedrijfstijd. Dit zijn realistische uitgangspunten voor toepassing in de praktijk. 

 

Kosten 

De kostencurves voor de verschillende technieken zijn bepaald aan de hand van de 

kostengegevens uit de Handreiking luchtemissiebeperkende technieken (zie ook figuur 2.1)9 die is 

opgesteld in 2009. Deze kosten zijn overeenkomstig het onderzoek van RHDHV van 2020 

geïndexeerd. Voor deze indexatie is uitgegaan van het gemiddelde van twee bronnen 

(producentenprijsindex voor de sector industrie en DACE prijzenboekje): een prijsontwikkeling van 

+15,5% over de periode 2009-2020. De indexatie van referentiewaarden voor SO2, NOx, stof en 

VOS is daarmee in feite een inflatiecorrectie, het is geen aanpassing van de achterliggende 

rekenmethodiek. 

In de berekeningen is ook een inschatting gemaakt van de totale operationele kosten (vast + 

variabel). In de operationele kosten is derhalve ook een inschatting meegenomen van kosten, 

zoals voor afvalstromen (vast, water) en stookkosten. Voor zo ver de Handreiking 

luchtemissiebeperkende technieken daarvoor informatie biedt zijn de gegevens daaruit 

overgenomen en geïndexeerd.  

Naast de ‘standaard’ TNV zijn er ook andere uitvoeringen van naverbranders. De ‘standaard’ TNV 

gebruikt de warmte niet, daardoor zijn de andere typen naverbranders ontwikkeld waarmee 

warmte nuttig wordt gebruikt. Voor de TNV is in dit onderzoek uitgegaan van de kostencijfers van 

de regeneratieve / recuperatieve naverbranders. De investeringen zijn deze naverbranders 

gemiddeld hoger, maar de operationele kosten zijn lager. 

Voor de wasser en aktiefkool filter is gebruik gemaakt van ervaringscijfers van TAUW voor de 

operationele kosten. Opgemerkt wordt dat variabele kosten per proces flink kunnen verschillen (bv 

verbruik van chemicaliën en afvalstromen). 

 

 

7 DHV 2010: Onderzoek Kosteneffectiviteit in de NeR 

8 RHDHV 2020: Actualisatie van referentiewaarden voor kosteneffectiviteit 

9 DHV 2009: Handreiking luchtemissiebeperkende technieken 
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Onzekerheden 

De meeste technieken kennen een grote spreiding in de investeringskosten en operationele 

kosten (zeer afhankelijk van het proces en de lokale omstandigheden), waardoor de 

kosteneffectiviteit range vrij breed wordt. Bij het opstellen van de kostencurves is uitgegaan van 

een minimale en maximale variant uitgaande van minimale en maximale kosten in investeringen 

en operationele kosten. Daarmee ontstaat een bandbreedte in de KE-waarde die naar 

verwachting de gangbare praktijk dekt. Ondanks dat de gehanteerde kostencijfers een zeer brede 

range vertegenwoordigen van BBT-maatregelen en procescondities, kan het toch voorkomen dat 

specifieke situaties buiten deze ranges vallen. Voorbeelden zijn heel grote of heel kleine 

gasstromen of specifieke procescondities. Het zou dan zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld 

aanvullende kosten nog hoger uitvallen dan het maximum van de range. In deze situaties is het 

aan het betreffende bedrijf om aannemelijk te maken aan de vergunningverlener waarom zij 

(eventueel) sterk afwijken van de gangbare kostenranges. Bij vergelijking met een gangbare KE-

curve zullen ook altijd de aannames en randvoorwaarden moeten worden vermeld door het 

bedrijf. Het is dus aan het bedrijf om aannemelijk te maken waarom, bijvoorbeeld in het geval dat 

men met uitzonderlijke hoge bijkomende kosten, deze hoger zijn dan de factor (tot 200%) die nu 

als maximum wordt gehanteerd. 

 

Kostencurves 

In de volgende subparagrafen zijn per techniek de volgende kostencurves opgenomen: 

1. Kostencurve voor de techniek in de concentratie range voor stof of VOS 

Deze curves zijn vergelijkbaar met de curves van RHDHV en geven de KE aan voor een 

bepaalde ingangsconcentratie waarmee precies wordt voldaan aan de 

emissiegrenswaarde voor stof of VOS (vaste uitgangsconcentratie maar variabel 

rendement) 

2. Kostencurve voor de techniek in de concentratie range voor MVP1 of MVP2  

Verder vergelijkbaar als de curve onder 1. 

3. Kostencurve voor de techniek in de concentratie range voor MVP1 of MVP2 waarbij wordt 

uitgegaan van een vast rendement en daarmee een variabele restconcentratie.  

Mede met het oog op de minimalisatieverplichting voor ZZS is het zuiverder ook het 

milieueffect onder de emissiegrenswaarde mee te nemen.  

4. Kostencurve als 3, echter weergegeven met logaritmische schalen 
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3.3.2 Doekfilter 

In onderstaande is de kostencurve voor een doekfilter weergegeven: 

1. Kostencurve in concentratie range voor stof (vaste uitgangsconcentratie maar variabel 

rendement) 

2. Kostencurve in concentratie range voor MVP1 (vaste uitgangsconcentratie maar variabel 

rendement) 

3. Kostencurve in concentratie range voor MVP1 (vast rendement en variabele 

restconcentratie).  

4. Kostencurve als 3, echter weergegeven met logaritmische schalen 

 

In alle figuren is op de X-as de ongereinigde ingangsconcentratie (mg/m3) weergegeven en op de 

Y-as de kosteneffectiviteit (EUR/kg). Het gebied links van de rode verticale lijn in figuur 3 geeft 

aan dat de restemissie onder de emissiegrenswaarde van 0,05 mg/m3 komt.  

 

Uitgangspunten 

Grafiek 1 Stof 

Restemissie 5 mg/m3 

Variabel rendement (50-99%) 

Grafiek 2 ZZS stof 

Restemissie 0,05 mg/m3 

Variabel rendement (50-99%) 

Grafiek 3 en 4 ZZS stof 

Variabele restemissie (0,001-0,05 mg/m3) 

Rendement doekfilter 99% 
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3.3.3 Gaswasser 

In onderstaande is de kostencurve voor een gaswasser weergegeven: 

1. Kostencurve in concentratie range voor VOS (vaste uitgangsconcentratie maar variabel 

rendement) 

2. Kostencurve in concentratie range voor MVP2 (vaste uitgangsconcentratie maar variabel 

rendement) 

3. Kostencurve in concentratie range voor MVP2 (vast rendement en variabele 

restconcentratie).  

4. Kostencurve als 3, echter weergegeven met logaritmische schalen 

 

In alle figuren is op de X-as de ongereinigde ingangsconcentratie (mg/m3) weergegeven en op de 

Y-as de kosteneffectiviteit (EUR/kg). Het gebied links van de rode verticale lijn in figuur 3 geeft 

aan dat de restemissie onder de emissiegrenswaarde van 1 mg/m3 komt. 

 

Uitganspunten 

Grafiek 1 VOS 

Restemissie 20 mg/m3 

Variabel rendement  (50-95%) 

Grafiek 2 ZZS VOS 

Restemissie 1 mg/m3 

Variabel rendement (50-99%) 

Grafiek 3 en 4 ZZS VOS 

Variabele restemissie (0.1-5 mg/m3) 

Rendement gaswasser 95% 
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3.3.4 Actief koolfilter 

In onderstaande is de kostencurve voor een actief koolfilter weergegeven: 

1. Kostencurve in concentratie range voor VOS (vaste uitgangsconcentratie maar variabel 

rendement) 

2. Kostencurve in concentratie range voor MVP2 (vaste uitgangsconcentratie maar variabel 

rendement) 

3. Kostencurve in concentratie range voor MVP2 (vast rendement en variabele 

restconcentratie).  

4. Kostencurve als 3, echter weergegeven met logaritmische schalen 

 

In alle figuren is op de X-as de ongereinigde ingangsconcentratie (mg/m3) weergegeven en op de 

Y-as de kosteneffectiviteit (EUR/kg). Het gebied links van de rode verticale lijn in figuur 3 geeft 

aan dat de restemissie onder de emissiegrenswaarde van 1 mg/m3 komt. 

 

Uitganspunten 

Grafiek 1 VOS 

Restemissie 20 mg/m3 

Variabel rendement  (50-95%) 

Grafiek 2 ZZS VOS 

Restemissie 1 mg/m3 

Variabel rendement (50-99%) 

Grafiek 3 en 4 ZZS VOS 

Variabele restemissie (0,1-5 mg/m3) 

Rendement actief koolfilter 95%  

 

 

 



 

 25/60  

 

 

Kenmerk R001-1276869BWH-V01 

 

 

 

  



 

 26/60  

 

 

Kenmerk R001-1276869BWH-V01 

 

3.3.5 Thermische naverbrander 

In onderstaande is de kostencurve voor een thermische naverbrander weergegeven: 

1. Kostencurve in concentratie range voor VOS (vaste uitgangsconcentratie maar variabel 

rendement) 

2. Kostencurve in concentratie range voor MVP2 (vaste uitgangsconcentratie maar variabel 

rendement) 

3. Kostencurve in concentratie range voor MVP2 (vast rendement en variabele 

restconcentratie).  

4. Kostencurve als 3, echter weergegeven met logaritmische schalen 

 

In alle figuren is op de X-as de ongereinigde ingangsconcentratie (mg/m3) weergegeven en op de 

Y-as de kosteneffectiviteit (EUR/kg). Het gebied links van de rode verticale lijn in figuur 3 geeft 

aan dat de restemissie onder de emissiegrenswaarde van 1 mg/m3 komt. 

 

Uitganspunten 

Grafiek 1 VOS 

Restemissie 20 mg/m3 

Variabel rendement  (50-99%) 

Grafiek 2 ZZS VOS 

Restemissie 1 mg/m3 

Variabel rendement (50-99%) 

Grafiek 3 en 4 ZZS VOS 

Variabele restemissie (0,02-1 mg/m3) 

Rendement thermische naverbrander 99%  
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3.3.6 Karakteristiek van de KE-curve 

Met onderstaande tabel kan een nader begrip worden verkregen voor de KE-curves. In 

onderstaande tabellen zijn voor een doekfilter (als fictief voorbeeld) alle parameters voor het 

berekenen van de KE-waarde gelijk gebleven, alleen is er gevarieerd in ingangsconcentratie en 

rendement. Geconcludeerd kan worden: 

• Als de ingangsconcentratie een factor 10 lager wordt, neemt de berekende KE-waarde 

een factor 10 toe. Dat effect treedt op bij elk rendement. 

• Bij een vaste ingangsconcentratie is het effect van het rendement in de range van 80- 

100% beperkt (maximaal een factor 2) 

 

 

 

3.3.7 Indicatieve KE-waarden voor ZZS 

 

3.3.7.1 KE-waarden op basis van kostencurves 

Op basis van de kostencurves kunnen indicatieve KE-waarden voor ZZS worden bepaald. In 

onderstaande tabellen is een overzicht opgesteld van KE-waarden voor de verschillende 

technieken. Daarbij is de range in de KE-waarde weergegeven veroorzaakt door de minimale en 

maximale kostensituatie. Er zijn indicatieve KE-waarden bepaald voor de volgende situaties: 

1. Reductie van ingangsconcentraties tot de grenswaarde: er wordt uitgegaan van 

ingangsconcentraties welke een factor 10-100 boven de emissiegrenswaarde liggen. Met 

een rendement van 90-99% is daarmee de emissiegrenswaarde haalbaar. De range van 

90-99% in het rendement is een gangbare range voor de emissiebeperkende technieken 

(zie figuur 2.1). Het rendement van het doekfilter en de thermische naverbrander liggen 

doorgaans aan de bovenkant van de range. 

2. Reductie van concentraties vanaf de emissiegrenswaarde: Er wordt uitgegaan van 

rendementen van 90-99% waarmee restconcentraties worden gerealiseerd welke een 

factor 10-100 onder de emissiegrenswaarde liggen. 

3. Reductie van concentraties tot 1/5 van de grenswaarde. Vooruitlopend op de resultaten 

van stap 2 (paragraaf 3.4) blijft dat in de praktijk dat ZZS restconcentraties veel al deze 

factor 5 onder de emissiegrenswaarde liggen Ook in deze situatie wordt uitgegaan van 

praktijk rendementen van 90-99% van de technieken 

4. Reductie van concentraties vanaf 1/5 van de grenswaarde. Ook in deze situatie wordt 

uitgegaan van praktijk rendementen van 90-99% van de technieken 

 

 

 

Ingangs- Rest Ingangs- Rest Ingangs- Rest Ingangs- Rest

conc Rendement conc KE conc Rendement conc KE conc Rendement conc KE conc Rendement conc KE

mg/m3 % mg/m3 EUR/kg mg/m3 % mg/m3 EUR/kg mg/m3 % mg/m3 EUR/kg mg/m3 % mg/m3 EUR/kg

5000 80,0% 1000,000 0,1 5000 90,0% 500,000 0,1 5000 99,0% 50,000 0,1 5000 99,9% 5,000 0,1

500 80,0% 100,000 1,4 500 90,0% 50,000 1,2 500 99,0% 5,000 0,8 500 99,9% 0,500 0,8

50 80,0% 10,000 14,0 50 90,0% 5,000 12,4 50 99,0% 0,500 7,7 50 99,9% 0,050 7,7

5 80,0% 1,000 140,3 5 90,0% 0,500 124,4 5 99,0% 0,050 77,5 5 99,9% 0,005 76,8

0,5 80,0% 0,100 1403,1 0,5 90,0% 0,050 1243,7 0,5 99,0% 0,005 774,9 0,5 99,9% 0,001 767,8
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Opmerking:  

De resultaten van situatie 2 en 4 bevestigen dat het rendement op de KE-waarde beperkt is indien 

wordt uitgegaan van dezelfde ingangsconcentratie. In situatie 1 en 3 wordt niet uitgegaan van 

dezelfde ingangsconcentratie, maar juist van dezelfde restconcentratie. In dat geval is uiteraard 

het rendement wel relevant voor de berekende KE-waarde. In alle gevallen geldt dat naar mate 

het rendement van een techniek hoger wordt dat de KE-waarde lager wordt. 

 

De onderstaande tabellen zijn zoals aangegeven berekend met de bestaande rentevoet van 10%. 

In bijlage 3 zijn vergelijkbare tabellen opgenomen waarbij is uitgegaan van een rentevoet van 7 en 

3% om het effect daarvan op de KE inzichtelijk te krijgen. 

 

 Kosteneffectiviteit voor reductie tot emissiegrenswaarde 

Maatregel KE range bij  

99% rendement 

KE range bij  

90% rendement 

Doekfilter Van 5 mg/m3 naar 0,05 mg/m3 Van 0,5 mg/m3 naar 0,05 mg/m3 

(MVP1) 16-113 EUR/kg 182-1244 EUR/kg 

   

Wasser Van 100 mg/m3 naar 1 mg/m3 Van 10 mg/m3 naar 1 mg/m3 

(MVP2) 2-27 EUR/kg 24-303 EUR/kg 

   

Actief kool Van 100 mg/m3 naar 1 mg/m3 Van 10 mg/m3 naar 1 mg/m3  

(MVP2) 5-44 EUR/kg 52-486 EUR/kg 

   

TNV Van 100 mg/m3 naar 1 mg/m3 Van 10 mg/m3 naar 1 mg/m3  

(MVP2) 5-52 EUR/kg 52-576 EUR/kg 

   

 

 Kosteneffectiviteit voor reductie vanaf emissiegrenswaarde 

Maatregel KE range bij  

99% rendement 

KE range bij  

90% rendement 

Doekfilter Van 0,05 mg/m3 naar 0,0005 mg/m3  Van 0,05 mg/m3 naar 0,005 mg/m3  

(MVP1) 1647-11283 EUR/kg 1816-12437 EUR/kg 

   

Wasser Van 1 mg/m3 naar 0,01 mg/m3 Van 1 mg/m3 naar 0,1 mg/m3  

(MVP2) 219-2749 EUR/kg 241-3030 EUR/kg 

   

Actief kool Van 1 mg/m3 naar 0,01 mg/m3 Van 1 mg/m3 naar 0,1 mg/m3  

(MVP2) 468-4411 EUR/kg 516-4862 EUR/kg 

   

TNV Van 1 mg/m3 naar 0,01 mg/m3 Van 1 mg/m3 naar 0,1 mg/m3  

(MVP2) 468-5226 EUR/kg 516-5761 EUR/kg 
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 Kosteneffectiviteit voor reductie tot 1/5 van de emissiegrenswaarde 

Maatregel KE range bij  

99% rendement 

KE range bij  

90% rendement 

Doekfilter Van 1 mg/m3 naar 0,01 mg/m3  Van 0,1 mg/m3 naar 0,01 mg/m3  

(MVP1) 82-564 EUR/kg 908-6218 EUR/kg 

   

Wasser Van 20 mg/m3 naar 0,2 mg/m3 Van 2 mg/m3 naar 0,2 mg/m3  

(MVP2) 11-137 EUR/kg 121-1515 EUR/kg 

   

Actief kool Van 20 mg/m3 naar 0,2 mg/m3 Van 2 mg/m3 naar 0,2 mg/m3  

(MVP2) 23-221 EUR/kg 258-2431 EUR/kg 

   

TNV Van 20 mg/m3 naar 0,2 mg/m3 Van 2 mg/m3 naar 0,2 mg/m3  

(MVP2) 23-261 EUR/kg 258-2880 EUR/kg 

   

 

 Kosteneffectiviteit voor reductie vanaf 1/5 van de emissiegrenswaarde 

Maatregel KE range bij  

99% rendement 

KE range bij  

90% rendement 

Doekfilter Van 0,01 mg/m3 naar 0,0001 mg/m3  Van 0,01 mg/m3 naar 0,01 mg/m3  

(MVP1) 8235-56415 EUR/kg 9078-62185 EUR/kg 

   

Wasser Van 0,2 mg/m3 naar 0,002 mg/m3 Van 0,2 mg/m3 naar 0,02 mg/m3  

(MVP2) 1095-13746 EUR/kg 1207-15151 EUR/kg 

   

Actief kool Van 0,2 mg/m3 naar 0,002 mg/m3 Van 0,2 mg/m3 naar 0,02 mg/m3  

(MVP2) 2341-22054 EUR/kg 2581-24310 EUR/kg 

   

TNV Van 0,2 mg/m3 naar 0,002 mg/m3 Van 0,2 mg/m3 naar 0,02 mg/m3  

(MVP2) 2341-26132 EUR/kg 2581-28805 EUR/kg 

   

 

In beginsel zou voor ERS op een vergelijkbare manier een indicatie kunnen worden ingeschat 

voor KE-niveaus. Dit is echter niet gedaan, omdat de praktijk van ERS veel complexer ligt. Voor 

bestrijding van ERS (in de praktijk richt dit zich alleen op de reductie van PCDD/F) wordt dikwijls 

een combinatie van technieken toegepast (bijvoorbeeld aktief koolinjectie in combinatie met een 

doekfilter). Daarnaast is het zeer lastig de kosten specifiek aan ERS toe te kennen, omdat de 

maatregelen worden ingezet om een breed scala van componenten af te vangen. De 

onzekerheden in kosten en effecten worden daarmee heel groter. Opgemerkt wordt dat de 

concentratierange voor ERS in een veel lager regime ligt (ng ipv mg) dan MVP1 of MVP2. 

Eventuele KE-waarden zullen daarmee tenminste enkele decades hoger komen te liggen. 
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3.3.7.2 KE-waarden ZZS op basis van KE-waarden van stof en VOS 

 

KE-waarden voor stof en VOS 

Voor stof en VOS zijn reeds KE-waarden vastgesteld en opgenomen in het Activiteitenbesluit. 

Deze KE-waarden zijn afgeleid van vergelijkbare kosteneffectiviteitscurves, zoals gerapporteerd in 

de voorgaande paragrafen. Het gaat bij stof en VOS om de inzet van dezelfde type van 

emissiebeperkende technieken. De huidige KE-waarden voor stof en VOS zijn in onderstaande 

tabel weergegeven. 

 

Component Afwegingsgebied  

(EUR/kg) 

VOS 8-15 

Stof 8-15 

 

Verhouding stof/VOS en MVP1/MVP2 

De rendementen van emissiebeperkende technieken zullen voor ZZS doorgaans van een 

vergelijkbaar niveau zijn als voor stof en VOS. Immers het gaat om de aanpak van vergelijkbare 

stofgroepen. De verhouding in de concentratie tussen bijvoorbeeld VOS en benzeen zullen 

doorgaans dan ook in de ingaande en uitgaande stroom van een emissiebeperkende techniek van 

een vergelijkbaar niveau zijn. Meestal zullen de ZZS concentraties uiteraard lager liggen dan de 

concentraties voor stof of VOS. 

 

De KE-referentiewaarde is het omslagpunt waarop maatregelen in de praktijk als kosteneffectief 

worden beschouwd of niet. Uitgangspunt voor vergunningverlening is het voldoen aan de 

algemene emissie-eisen. In de onderstaande tabel zijn de emissie-eisen voor stof/VOS en 

MVP1/MVP2 opgenomen. Indien het ZZS aandeel in het stof of VOS vergelijkbaar is als de 

verhouding tussen de emissiegrenswaarden kan een indicatie worden afgeleid voor die situatie 

voor de KE-waarden van ZZS. Hierbij wordt aangenomen dat de maatregel ook enkel ten behoeve 

van ZZS reductie genomen zal worden.  

 

Op grond van de verhouding tussen de emissiegrenswaarden van stof – MVP1 en VOS – MVP2 is 

een inschatting gemaakt van de KE voor MVP1 en MVP2. De eis voor gO2 (meeste representatief 

voor VOS) is bijvoorbeeld 50 mg/m3 en voor MVP2 (voorbeeld benzeen) 1 mg/m3. Verondersteld 

mag worden dat de KE voor MVP2 in dit voorbeeld ruwweg een factor 50 hoger ligt. Voor stof 

geldt een algemene emissie-eis van 5 mg/m3 en voor MVP1 van 0,05 mg/m3: een verschil van een 

factor 100. Op grond hiervan liggen KE-waarden voor ZZS een factor 50-100 hoger dan voor 

VOS/stof. Als de verhouding tussen stof / VOS en ZZS heel anders ligt zal uiteraard de berekende 

KE-waarde toenemen bij een lager aandeel ZZS en toenemen bij een hoger aandeel ZZS. 
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Emissiegrenswaarde 

(mg/m3) 

VOS (gO2) 

 

Emissiegrenswaarde 

(mg/m3) 

MVP2 

 

Verhouding 

VOS / MVP2 

 

VOS 

KE range 

(EUR/kg) 

Indicatie voor 

MVP2 

KE range 

(EUR/kg) 

50 

 

1 50 

(2% ZZS in VOS) 

8-15 400 – 750 

 

 

Emissiegrenswaarde 

(mg/m3) 

Stof 

 

Emissiegrenswaarde 

(mg/m3) 

MVP1 

 

Verhouding 

Stof / MVP1 

 

Stof 

KE range 

(EUR/kg) 

Indicatie voor 

MVP1 

KE range 

(EUR/kg) 

5 

 

0,05 100 

(1% ZZS in stof) 

8-15 

 

800 – 1.500 

 

 

De afgeleide KE-niveaus in dit voorbeeld liggen binnen de range en daarmee op een vergelijkbaar 

niveau als de afgeleide KE-waarden op basis van de kostencurves voor het realiseren van de 

emissiegrenswaarde tot 1/5 onder de emissiegrenswaarde. 

 

In paragraaf 3.4 wordt nader ingegaan op praktijkmetingen waarin zowel stof/VOS is gemeten en 

ZZS. Vooruitlopend op die resultaten blijkt (uiteraard met een brede spreiding) dat de gehaltes van 

ZZS gemiddeld in de buurt liggen van de verhouding tussen de emissiegrenswaarden (0,03 – 

7,7%). 
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3.4 Stap 2: ZZS volgens praktijkmetingen 

Er is informatie beschikbaar van restemissies bij installaties met ZZS. Er wordt in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van beschikbare metingen in combinatie met gegevens over de toegepaste 

emissiebeperkende techniek. Hiermee ontstaat inzicht in welke range de ZZS-concentraties zich 

in de praktijk bevinden. Daarnaast worden beschikbare metingen onderzocht om vast te stellen 

wat verhoudingen zijn in emissies waarbij zowel stof/VOS en MVP1/MVP2 zijn gemeten. 

 

3.4.1 Emissieconcentraties ZZS 

In het kader van een recente studie van TAUW in opdracht van Infomil over mogelijkheden voor 

aanscherping van emissiegrenswaarden voor lucht zijn een groot aantal meetdata verzameld10. 

Het betrof meetdata van een divers pallet van installaties en voor diverse stoffen, waaronder ZZS. 

Daarmee is inzicht verkregen in de huidige praktijksituatie. Uit deze metingen kan informatie 

worden afgeleid over de emissieconcentraties van ZZS in de praktijk. In dat onderzoek van TAUW 

zijn resultaten opgenomen over MVP1 en ERS. In de TAUW meetdata zijn ook meetresultaten 

voor MVP2 beschikbaar. 

 
  

 

10 TAUW 2020: Vervolgonderzoek emissiegrenswaarden Afdeling 2.3 Activiteitenbesluit. 

De database is gevuld met resultaten uit metingen die in de afgelopen acht jaar zijn uitgevoerd, waarbij het 

zwaartepunt in de afgelopen twee jaar ligt. Het merendeel van deze meetrapporten is openbaar beschikbaar als 

onderdeel van het vergunningendossier van de betreffende inrichting. Alle meetrapporten zijn handmatig 

geselecteerd, zodat de database zo optimaal mogelijk een weerspiegeling is van installaties die gereguleerd worden 

onder Afdeling 2.3 van het Ab. Bij TAUW is bekend welke bedrijven het betreft en onder welke regelgeving de 

emissies van het betreffende bedrijf gereguleerd worden. Zo konden emissiepunten die niet onder Afdeling 2.3 van 

het Ab vallen, handmatig gefilterd worden uit de dataset. Ook niet representatieve metingen bij installaties zijn 

weggelaten uit de dataset. Daarmee wordt gedoeld op metingen die zijn uitgevoerd bij installaties waar sprake is van 

niet goed functionerende maatregelen, vaak uitgevoerd in het kader van toezicht en handhaving. 
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MVP1 

Voor de emissies van MVP1 stoffen zijn 45 installaties met ZZS onderzocht. 89 % van die 

installaties voldoet aan of gaat verder dan de huidige emissiegrenswaarden (zie de volgende 

figuur). Dat wil zeggen dat 11 % van de installaties te veel uitstoot en maatregelen zouden moet 

nemen om aan de emissiegrenswaarde te voldoen. De vele resultaten voor de waarden van 0,01 

en 0,05 worden veroorzaakt doordat dit de detectielimiet is bij sommige metingen, de gemeten 

waarde betrof daar < 0,01 of < 0,05 mg/Nm3.  

 

 

Figuur 3.5: Spreiding van gemeten emissieconcentraties van MVP1 
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MVP2 

De emissies van 25 installaties zijn bekend bij TAUW. 46% van de gemeten installaties voldoet 

aan de emissiegrenswaarde van 1 mg/Nm3. De installaties die niet voldoen, betreft in grote 

meerderheid installaties die geïnstalleerd zijn bij opslagterminals van vloeibare koolwaterstoffen. 

De gebruikte emissiebeperkende technieken laten weinig verschil zien in efficiëntie. Zo worden 

actief kool bedden gebruikt bij de best presterende installaties, maar ook bij de slechtst 

presterende. Koolfilters worden het meest gebruikt, naast gaswassers, thermische oxidatoren en 

biobedden. De geëmitteerde stof betreft doorgaans benzeen, maar ook casussen van 

formaldehyde, trichlooretheen en vinylchloride zijn bekend. 

 

 

Figuur 3.6: Spreiding van gemeten emissieconcentraties van MVP2 
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ERS 

Hoewel we geen specifieke kostencijfers hebben voor ERS, is voor de volledigheid van dit 

onderzoek wel de informatie over emissiewaarden van ERS opgenomen. In totaal zijn 

meetresultaten van 13 emissiepunten beschikbaar die Extreem Risicovolle Stoffen (ERS) 

emitteren. In alle gevallen betreffen het emissies van polychloreerde dibenzodioxinen en furanen, 

PCDD/F. De data geeft een duaal beeld van de emissiewaarden: waarden zijn ofwel zeer laag, 

ofwel zeer hoog (zie volgende figuur). Als het achterliggende proces goed verloopt en de 

emissiereducerende techniek goed functioneert, dan zijn de emissies zeer laag, ordegrootte van 

0,01 ng TEQ/Nm3 rookgas. Als meetwaarden van ERS significant hoger zijn dan de 

emissiegrenswaarde, dan is er vrijwel zeker iets (technisch) mis bij het achterliggende proces of 

de emissiebeperkende techniek. De emissiebeperkende technieken bestaan vrijwel altijd uit een 

filter (e-filter of doekenfilter) gecombineerd met een gaswasser, waarbij actief kool wordt 

toegevoegd aan de gasstroom als adsorbens.  

 

 

Figuur 3.7: Spreiding van gemeten emissieconcentratie van ERS. 
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Overzicht 

Op basis van de uitgevoerde metingen wordt vastgesteld dat – volgens de verwachting – 

doorgaans wordt voldaan aan de emissie-eisen voor ZZS.  

• MVP1: ca 89% voldoet aan de emissie-eis van 0,05 mg/m3. Ca 50% voldoet aan 0,01 

mg/m3 

• MVP2: ca 46% voldoet aan de emissie-eis van 1 mg/m3. Als de emissies voldoen aan de 

emissie-eis wordt er ruim aan voldaan. 

• ERS: ca 75% voldoet aan de emissie-eis van 0,1 ng/m3. Ca 60% voldoet aan 0,01 ng/m3 

 

Deze emissiegrenswaarden zijn haalbaar met de bestaande en beschouwde technieken.  

 

3.4.2 Aandeel ZZS in VOS en stof 

Vanuit emissiemetingen of samenstellingsmetingen van stromen zijn naast gegevens over VOS 

en stof dikwijls ook gegevens beschikbaar over gehaltes aan specifieke componenten, zoals 

gehalte PAK, zware metalen of specifieke koolwaterstoffen. Op basis van deze gehaltes en de 

bestaande KE-waarden voor stof en VOS kan een indruk worden gekregen van de 

kosteneffectiviteit voor ZZS. Er is op basis van meetrapporten en samenstellingsmetingen naar 

verhoudingen gezocht van ZZS ten opzichte van stof of VOS. Ook wordt gebruik gemaakt van 

beschikbare kennis bij onze experts over verschillende processen (metingen en vergunningen). 

Primair van belang daarbij zijn de industriële sectoren: Stookinstallaties (waar onder ook 

afvalverbranding), Aardolieketen (raffinaderijen, op- en overslag brandstoffen), Metaalindustrie, 

Minerale industrie, Chemische industrie, Rubber- en kunststofindustrie 

 

In het eerder genoemde onderzoek van TAUW zijn verschillende metingen verricht met zowel 

resultaten voor ZZS-(rest)concentraties, maar ook van VOS of stof(rest)concentraties. Het 

volgende overzicht geeft de resultaten van beschikbare metingen van TAUW waarin ZZS en stof / 

VOS beiden zijn gemeten. 

 

Aantal Aandeel MVP1 (in stof) 

Gemiddeld 

Aandeel MVP1 (in stof) 

Minimaal - maximaal 

25 1,2% 0,03 – 7,7% 

Aantal Aandeel MVP2 (in VOS) 

Gemiddeld 

Aandeel MVP2 (in VOS) 

Minimaal - maximaal 

181) 2,6% 0,05 – 6,0%  

1) Eén bron (n=3) heeft gehaltes tot bijna 50%; deze is niet in het gemiddelde opgenomen 

 

Het gemiddelde aandeel MVP1 in stof en MVP2 in VOS is slechts een lage fractie. Het 

gemiddelde aandeel van de beschikbare metingen komt globaal overeen met de verhouding 

tussen emissiegrenswaarden.  

In veel situaties zal het aandeel ZZS kleiner zijn dan in bovenstaande tabel genoemd, met name 

in situaties waarin het feitelijk gaat om emissies met geen of weinig ZZS. In die situaties zijn 

doorgaans geen metingen naar ZZS uitgevoerd. Het in die situatie treffen van (additionele) 

maatregelen voor ZZS bovenop reeds de benodigde maatregelen voor VOS of stof zullen leiden 
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tot hogere kosten en derhalve tot een hogere KE-waarde. Als het aandeel van ZZS veel hoger is, 

lijkt het aannemelijk dat maatregelen eerder vanuit ZS worden getroffen. De berekende KE-

waarde zal door het hogere aandeel ZZS dan lager worden.  

 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de beschikbare metingen van het TAUW 

onderzoek (waarop de bovenstaande samenvattende tabel is gebaseerd) geanonimiseerd 

weergegeven. In de tabellen is te zien dat de concentraties voor MVP1 doorgaans aan de 

emissie-eisen voldoen, maar dat dit minder is voor MVP2 (zie de eerdere paragraaf 3.4.1). Het 

gaat daarbij om een diversiteit aan stoffen en technieken. In de tabellen is het volgende 

weergegeven: 

• Toegepaste nageschakelde techniek 

• Op welke stofklasse de maatregel betrekking heeft (MVP1 of MVP2) 

• De gereduceerde ZZS  

• De restconcentratie ZZS (bij gecorrigeerd zuurstofgehalte) 

• Het aandeel ZZS in totaal stof of VOS 

• De concentratie stof of VOS 

• Het debiet 

 

 

 

Nages# Techniek BAL Stof mg/Nm3 corr O2 Aandeel Totaal stof (mg/Nm3) Debiet (Nm3/uur)

Naverbrander + Gaswasser MVP1 Beryllium 0,05 0,46% 10,73 4900

filter MVP1 Cadmium 0,01 1,20% 0,83 15000

Naverbrander + Gaswasser MVP1 Cadmium 0,02 0,23% 10,73 4900

SCR + E-filter MVP1 Cd+Tl 0,04 1,27% 3,54 96000

naverbrander + filter + kalk MVP1 Cd+Tl 0,02 0,54% 3,76 160000

Naverbrander + Gaswasser MVP1 Chroom 0,02 0,23% 10,73 4900

onbekend MVP1 Cr VI 0,01 0,99% 0,51 2000

onbekend MVP1 Cr VI 0,02 3,19% 0,63 9000

Naverbrander + Gaswasser MVP1 Cr VI 0,01 0,09% 10,73 4900

onbekend MVP1 Hg 0 0,30% 0,89 2200

Actief kool filter MVP1 Hg 0 0,29% 1,1 1500

SCR + E-filter MVP1 Hg 0 0,08% 3,54 96000

naverbrander + filter + kalk MVP1 Hg 0 0,06% 3,76 160000

Naverbrander + Gaswasser MVP1 Kwik 0,01 0,07% 10,73 4900

Naverbrander + Gaswasser MVP1 Lood 0,02 0,23% 10,73 4900

filter MVP1 Lood 0,01 1,20% 0,83 15000

filter MVP1 Nikkel 0,01 1,20% 0,83 15000

onbekend MVP1 Nikkel 0,02 3,19% 0,63 9000

Naverbrander + Gaswasser MVP1 Nikkel 0,02 0,23% 10,73 4900

naverbrander + filter + kalk MVP1 PAK 0 0,03% 3,76 160000

Naverbrander + Gaswasser MVP1 PAK 0,05 0,47% 10,73 4900

naverbrander, kalk, doekenfilter MVP1 Som zware metalen 0,02 3,17% 0,63 250000

Naverbrander + Gaswasser MVP1 Thallium 0,02 0,23% 10,73 4900

SCR + E-filter MVP1 Zware metalen 0,09 2,54% 3,54 96000

onbekend MVP1 Zware metalen 0,05 7,69% 0,65 300

onbekend MVP1 Zware metalen 0,05 1,64% 3,05 440
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Nages# Techniek BAL Stofklasse mg/Nm3 corr O2 Aandeel Totaal VOS (mg/Nm3) Debiet (Nm3/uur)

Actief kool filter MVP2 MVP2 0,03 1,10% 2,43 4500

Actief kool filter MVP2 MVP2 0,01 0,35% 2,88 4200

AluOx MVP2 MVP2 400,67 2,26% 17727,33 310

dvi MVP2 MVP2 28,9 5,47% 528,23 2200

dvi MVP2 MVP2 25,23 5,41% 466,57 2300

dvi MVP2 MVP2 15,2 2,80% 542,53 6200

dvi MVP2 MVP2 0,93 1,66% 56,37 3300

dvi MVP2 MVP2 12,27 5,99% 204,93 2500

dvi MVP2 MVP2 0,33 3,70% 9 2800

dvi MVP2 MVP2 11,8 6,03% 195,8 4800

Gaswasser MVP2 MVP2 17,77 3,90% 455,1 5400

Gaswasser MVP2 MVP2 0,1 2,86% 3,5 3800

geen MVP2 Formaldehyde 48,9 51,17% 95,55 790

incinerator MVP2 Benzeen 45,09 41,76% 107,97 1840

incinerator MVP2 Formaldehyde 5,07 19,22% 26,35 940

incinerator MVP2 Formaldehyde 2,39 2,21% 107,97 1840

koolfilter MVP2 MVP2 15,1 1,71% 883,43 310

Lavafilter MVP2 Benzeen 1,47 1,28% 114,47 1700

onbekend MVP2 Benzeen 0,1 0,13% 76,53 900

onbekend MVP2 Benzeen 0,38 0,47% 81,15 35000

VRU MVP2 MVP2 1,1 0,05% 2173,1 1000
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3.5 Stap 3: Praktijkcasussen ZZS 

Het is wenselijk de gegevens uit de KE-curves te verifiëren met praktijkgegevens waarbij 

(meet)gegevens over ingangsconcentraties en rendementen van ZZS aangevuld met bekende 

gegevens over de specifieke kosten van de maatregel bekend zijn. Met deze cases wordt een 

specifieke KE-waarde bepaald voor een specifieke situatie. Deze situaties geven feitelijke KE-

waardes die in de praktijk zijn gevonden en geven aan in welke range de KE voor ZZS in de 

praktijk ligt. Met de praktijkwaarden kan getoetst worden of de afgeleide KE-waarden uit de 

kostencurves overeenkomen met deze praktijkwaarden en in hoeverre de kostencurves gebruikt 

kunnen worden als onderbouwing van vast te stellen referentiewaarden. 

 

Het aantal van beschikbare praktijksituaties met volledig zicht op effecten en kosten is beperkt 

gebleken, echter het betreft de beschikbare informatie – en daardoor waardevolle informatie. De 

meeste cases zijn aangeleverd via de branches. In totaal zijn 13 casussen aangeleverd (11 

aangeleverd via de branches en 2 via TAUW). Het betreft allemaal cases van de recente jaren of 

welke thans gepland zijn. 

Randvoorwaarde vanuit de branches die cases hebben aangeleverd, is dat alleen de KE-waarde 

gepubliceerd wordt, dit vanuit oogpunt van vertrouwelijkheid en eventuele herleidbaarheid naar 

een specifiek bedrijf. De aangeleverde gegevens zijn daarom alleen vertrouwelijk aan TAUW 

verstrekt op basis van een vooraf verstrekt format van TAUW. TAUW heeft de aangeleverde 

gegevens beoordeeld op consistentie. Daarbij zijn soms nadere vragen gesteld om de situatie 

beter inzichtelijk te krijgen. Tevens heeft TAUW de KE-waarde berekend op basis van de 

aangeleverde effect- en kostencijfers. Voor zover mogelijk heeft TAUW een check uitgevoerd in 

hoeverre de aangeleverde gegevens aannemelijk zijn. TAUW heeft geen onderzoek op locatie 

uitgevoerd, metingen verricht of financiële data bij de bedrijven ingezien. Het betreft derhalve een 

globale expert judgement van de aangeleverde gegevens. 

 

In onderstaande wordt een overzicht gegeven van de in de praktijk gevonden KE waarden. De 

gegevens zijn volledig geanonimiseerd weergegeven. De gegevens over ZZS, proces/techniek en 

KE zijn aangeleverd door de branches. De gegevens uit de andere kolommen betreft het resultaat 

van een analyse van TAUW om de cases nader te kunnen duiden. Per kolom wordt het volgende 

opgemerkt: 

• # = volgnummer van de casus 

• ZZS = de primaire ZZS waarop de maatregel betrekking heeft 

• Proces/techniek: bondige beschrijving van de situatie en de maatregelen om ZZS te 

reduceren 

• KE = de berekende KE-waarde op basis van door de branches aangeleverde informatie 

over emissiereducties en kosten van de maatregel. De huidige rentevoet van 10% is 

gehanteerd (in bijlage 3 is ook het effect bij een rentevoet van 7 en 3% inzichtelijk 

gemaakt) 

• Type emissie = beschrijving op welke wijze de emissie plaatsvindt: gekanaliseerd of 

diffuus. In sommige gevallen zijn diffuse emissies gekanaliseerd waarna nabehandeling 

kan plaatsvinden met een reinigingstechniek 
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• Type maatregel: vaststelling of het gaat om een aanvullende of vervangende 

reductiemaatregel (zie toelichting bijlage 1) 

• MVP = beschrijving of de maatregel effect heeft op reductie van MVP1 of MVP2 stoffen 

• Reductie = beschrijving voor welke stof de maatregel is ingegeven. (zie toelichting bijlage 

1) 

• Reden = Is de maatregel primair bedoeld om aan de emissiegrenswaarde te voldoen 

(EGW) of specifiek invulling te geven aan de minimalisatieverplichting. Bij diffuse 

emissies is dat criterium niet eenduidig te geven. Er is geen sprake van een 

emissiegrenswaarde voor diffuse emissies. In die gevallen is algemeen ‘maatregel’ 

aangegeven.  

 

In paragraaf 4.2 vindt een nadere beschouwing plaats van de KE-waarden uit de praktijkcases in 

relatie tot de kostencurves. Een aantal opmerkingen worden reeds gemaakt over de cases: 

• Voor 1 case (nr 4) zijn de gegevens voor TAUW voldoende verklaard. De KE waarde kan 

nog niet definitief worden vastgesteld. 

• 12 van de 13 cases hebben betrekking op een aanvullende maatregel en zijn primair 

getroffen om ZZS te reduceren. Nagenoeg allemaal reduceren de maatregelen daarnaast 

ook VOS. Deze cases zijn goed bruikbaar voor dit onderzoek. 

• De cases waarbij de reeds gekanaliseerde emissies verder worden verminderd, hebben 

betrekking op het realiseren van de emissiegrenswaarde voor ZZS. 4 cases hebben 

betrekking op maatregelen bij diffuse bronnen.  

• 1 van de 13 cases heeft betrekking op een vervangende maatregel, waarbij de maatregel 

ook niet specifiek voor ZZS wordt getroffen. Deze case (nr. 8) is niet verder bruikbaar 

voor dit onderzoek 

• 1 van de 13 cases heeft betrekking op een maatregel die is getroffen vanuit een 

handhavingsplicht terwijl de reductie in die situatie heel beperkt is. Deze case (nr 10) 

wordt als niet representatief beschouwd door TAUW en branche. 

• 2 van de 13 casussen hebben betrekking op MVP1. Dit aantal is beperkt en deze 

casussen kunnen slechts als een heel globale indicatie worden gebruikt. 

 

De cases hebben kenmerken binnen de volgende ranges (minimaal – maximaal; afgeronde 

waarden). De cases passen binnen gangbare ranges van industriële processen: 

• Debiet: 1200 – 13500 Nm3/uur 

• Bedrijfsduur: 1900 – 8760 uur/jaar 

• Rendement: 85 – 99,8% 

• Emissiereductie: 20 – 25000 kg ZZS per jaar 

• De cases zijn gericht op het realiseren van de emissiegrenswaarde voor MVP1 of MVP2 
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# ZZS Proces / Techniek KE (EUR/kg) Type emissie Type maatregel MVP Reductie Reden

1 Benzeen in product

Tank met een uitwendig drijvend 

dek. Plaatsing dak op opslagtank 

met drijvend dek

129 Diffuus aanvullend MVP2 primair ZZS, ook VOS Maatregel

2 Naftaleen in product

Tank met een uitwendig drijvend 

dek. Plaatsing dak op opslagtank 

met drijvend dek

24 Diffuus aanvullend MVP1 primair ZZS Maatregel

3
Benzeendamp uit 

afvalwaterzuivering

Benzeenhoudende waterstromen 

worden behandeld in een gesloten 

systeem (Dissolved Nitrogen 

Flotation). Afgevangen dampen via 

actief koolfilter

674
Diffuus --> 

gekanaliseerd
aanvullend MVP2 primair ZZS, ook VOS

Maatregel + 

EGW

4

Benzeen in 

vluchtige 

koolwaterstoffen 

Bestaande VRU met 2 Actieve 

Koolbedden (beurtelings 

regenereren) krijgen voorreiniging 

met gaswasser 

gekanaliseerd aanvullend MVP2 primair ZZS, ook VOS EGW

5
Benzeen en 1,3-

butadieen

Naverbrander als aanvullende 

techniek op de VRU bij op- en overslag 

van koolwaterstoffen

723 gekanaliseerd aanvullend MVP2 primair ZZS, ook VOS EGW

6

Benzeen (opslag 

van pure benzeen 

en pygas achtige 

stromen)

RTO aanvullend op huidige aktief 

kool VRU en aanbrengen van 

dampbalans tussen opslagtanks en 

steigers voor schepen. 

41 gekanaliseerd aanvullend MVP2 primair ZZS, ook VOS
EGW / 

minimalisatie

7 Benzeen

RTO bij een 

afvalwaterzuiveringsinstallatie voor 

reductie van benzeen en VOS

391 gekanaliseerd aanvullend MVP2 primair ZZS, ook VOS EGW

8 Benzeen, butadieen

I.p.v. verbranding afgassen via flare 

wordt overgegaan op 

dampterugwinning

3374 gekanaliseerd vervangend MVP2 ZZS is secundair EGW

9 Benzeen

2e stap in dampverwerkingsunit. 

Verwerking dampen van beladen van 

schepen met benzine of nafta. 

Bestaande stap met scrubber / 

membraanscheider uitgebreid met 

koolstof filters voor verwijdering 

hydrocarbons

195 gekanaliseerd aanvullend MVP2 primair ZZS, ook VOS EGW

10

Ethyleenoxide, 

propyleenoxide, 1,3-

butadieen

Toepassen van Actief koolfilter op 

batchgewijze reactoren ivm acute 

giftigheid.

Ondanks beperkt effect getroffen om 

te kunnen voldoen aan eisen 

bevoegd gezag.

11.418 gekanaliseerd aanvullend MVP2 primair ZZS, ook VOS EGW

11
Benzeen, 1,3-

butadieen

Opslagtank voor 

benzinecomponenten (>5% ZZS). 

Tank uitgerust met External Floating 

Roof (EFR). Aanpassing betreft 

afvangen dampen die vrijkomen bij 

opvullen, indien EFR op zijn poten 

staat. Dampen afgevoerd naar DVI 

(incl. RTO)

209
Diffuus --> 

gekanaliseerd
aanvullend MVP2 primair ZZS, ook VOS

Maatregel + 

EGW

12 Kwik

Chemische omzetting, actief 

kooldosering i.c.m. doekfilter en actief 

koolfi lter voor doorslag

5827 gekanaliseerd aanvullend MVP1 ZZS EGW

13

Benzeen (en 

mogelijke 

dioxines/furanen)

Thermische naverbrander 133 gekanaliseerd aanvullend MVP2 primair ZZS, ook VOS EGW
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4 Beschouwing en conclusie 

4.1 ZZS in de praktijk 

 

Algemeen 

In het Activiteitenbesluit staan de algemene emissiegrenswaarden die gelden voor emissies naar 

de lucht. Er worden verschillende stofcategorieën onderscheiden op basis van hun chemische en 

fysische eigenschappen (stof- of gasvormige organische of anorganische stoffen). Ook de 

technische mogelijkheden voor emissiebeperking is bepalend voor de indeling. 

ZZS zijn een bijzondere groep van stoffen die zich louter laat onderscheiden door bepaalde zeer 

schadelijke eigenschappen van de stoffen. De ZZS vallen gezien hun chemische en fysische 

eigenschappen feitelijk ook onder de stof- of gasvormige organische of anorganische stoffen 

waarvoor algemene emissiegrenswaarden gelden. Maatregelen voor stof of VOS reductie hebben 

(gebaseerd op overeenkomende chemische / fysische eigenschappen) veelal een vergelijkbaar 

reductie effect als voor ZZS. 

 

Voldoen aan emissiegrenswaarde ZZS 

Op basis van beschikbare resultaten van uitgevoerde metingen wordt vastgesteld dat – volgens 

de verwachting – bedrijven doorgaans voldoen aan de emissiegrenswaarde voor ZZS. Deze 

emissiegrenswaarden zijn haalbaar met bestaande technieken: 

• MVP1: ca 89% voldoet aan de emissiegrenswaarde van 0,05 mg/m3. Ca 50% voldoet 

aan 0,01 mg/m3 

• MVP2: ca 46% voldoet aan een emissiegrenswaarde van 1 mg/m3. Als de emissies 

voldoen aan de emissie-eis wordt er ruim aan voldaan. 

• ERS: ca 75% voldoet aan de emissiegrenswaarde van 0,1 ng/m3. Ca 60% voldoet aan 

0,01 ng/m3 

 

Dat betekent dat in de huidige uitvoeringspraktijk de kosten om te voldoen aan de 

emissiegrenswaarden voor ZZS niet bepalend zijn in het vergunningsleningsproces. De kosten 

zijn kennelijk haalbaar (gebleken), de kosten(effectiviteit) wordt niet specifiek beschouwd in die 

vergunningenprocedures. 

In een beperkt aantal situaties zal het mogelijk moeilijk zijn de emissiegrenswaarde te realiseren 

vanwege specifieke technische proceskenmerken waardoor sprake kan zijn van hoge kosten. In 

dat geval kan de te ontwikkelen methodiek van kosteneffectiviteit voor ZZS een afweging geven 

om gemotiveerd af te wijken van de emissiegrenswaarde. Vanwege de minimalisatieverplichting 

voor ZZS zal dit overigens in de praktijk niet snel voorkomen, omdat het voldoen aan de 

emissiegrenswaarde veelal als minimum inspanning wordt gezien waaraan moet worden voldaan 

als invulling van de minimalisatieverplichting. 

 
  



 

 44/60  

 

 

Kenmerk R001-1276869BWH-V01 

 

(Verdergaande) maatregelen 

Maatregelen bij bedrijven worden doorgaans getroffen omdat er hoge stof of VOS-emissies zijn. In 

dat stof of die VOS kunnen ook ZZS zitten. In de huidige praktijk zijn maatregelen vaak erop 

gericht de stof of VOS emissie terug te brengen, waardoor met de toegepaste technieken ook ZZS 

worden gereduceerd. Om te kunnen voldoen aan de emissiegrenswaarden zijn doorgaans de stof 

en VOS concentraties bepalend voor het treffen van de maatregelen en om te kunnen voldoen 

aan de emissiegrenswaarden. Als aan de emissiegrenswaarden voor stof of VOS wordt voldaan, 

wordt doorgaans ook voldaan aan de emissiegrenswaarden voor ZZS.  

In dit onderzoek is, op basis van de generieke kostencurves van de gangbare technieken om ZZS 

te reduceren, de KE-waarde ingeschat als maatregelen primair vanuit oogpunt van ZZS worden 

getroffen om aan de emissiegrenswaarde van ZZS te voldoen. De praktijkcases in dit onderzoek 

betreffen ook met name deze situatie waarmee aan de emissiegrenswaarde voor ZZS wordt 

voldaan. De cases zijn dus bruikbaar voor het toetsen van deze afgeleide waarden. In paragraaf 

4.2 wordt nader beschouwd in hoeverre de gegevens uit deze praktijkcases overeenkomen met 

de afgeleide KE-waarden uit de kostencurves. 

 

In het kader van de minimalisatieverplichting bestaat er daarnaast een wens voor handvatten om 

verdergaande maatregelen te beschouwen en onderbouwen. Het gaat dan om maatregelen die 

worden getroffen terwijl al wordt voldaan aan de emissiegrenswaarde. Deze maatregelen worden 

beschouwd als invulling van de minimalisatieverplichting. Kosteneffectiviteit kan daarbij een 

instrument zijn voor het vaststellen wanneer maatregelen kosteneffectief zijn. Met de 

kostencurves is in dit onderzoek een inschatting gemaakt van de KE-waarden voor de afweging 

van verdergaande maatregelen onder de emissiegrenswaarde. Welke KE-waarde als acceptabel 

wordt aangemerkt is uiteindelijke een beleidsmatige keuze. 

 

4.2 Indicatie van KE voor ZZS 

 

4.2.1 Indicatie voor KE en ZZS op basis van kostencurves 

 

Resultaat 

Op basis van de kostencurves kunnen indicatieve KE-waarden voor ZZS worden bepaald. In 

onderstaande tabellen is een overzicht opgesteld van KE-waarden voor de verschillende 

technieken. Daarbij is de range in de KE-waarde weergegeven veroorzaakt door de minimale en 

maximale kostensituatie. Er zijn indicatieve KE-waarden bepaald voor de volgende situaties: 

1. Reductie van ingangsconcentraties tot de grenswaarde: er wordt uitgegaan van 

ingangsconcentraties welke een factor 10-100 boven de emissiegrenswaarde liggen. Met 

een rendement van 90-99% is daarmee de emissiegrenswaarde haalbaar. De range van 

90-99% in het rendement is een gangbare range voor de emissiebeperkende technieken 

(zie figuur 2.1). Het rendement van het doekfilter en de thermische naverbrander liggen 

doorgaans aan de bovenkant van de range. 

2. Reductie van concentraties vanaf de emissiegrenswaarde: Er wordt uitgegaan van 

rendementen van 90-99% waarmee restconcentraties worden gerealiseerd welke een 

factor 10-100 onder de emissiegrenswaarde liggen. 
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3. Reductie van concentraties tot 1/5 van de grenswaarde. Vooruitlopend op de resultaten 

van stap 2 (paragraaf 3.4) blijft dat in de praktijk dat ZZS restconcentraties veel al deze 

factor 5 onder de emissiegrenswaarde liggen Ook in deze situatie wordt uitgegaan van 

praktijk rendementen van 90-99% van de technieken 

4. Reductie van concentraties vanaf 1/5 van de grenswaarde. Ook in deze situatie wordt 

uitgegaan van praktijk rendementen van 90-99% van de technieken 

 

 Kosteneffectiviteit voor reductie tot emissiegrenswaarde 

Maatregel KE range bij  

99% rendement 

KE range bij  

90% rendement 

Doekfilter Van 5 mg/m3 naar 0,05 mg/m3 Van 0,5 mg/m3 naar 0,05 mg/m3 

(MVP1) 16-113 EUR/kg 182-1244 EUR/kg 

   

Wasser Van 100 mg/m3 naar 1 mg/m3 Van 10 mg/m3 naar 1 mg/m3 

(MVP2) 2-27 EUR/kg 24-303 EUR/kg 

   

Actief kool Van 100 mg/m3 naar 1 mg/m3 Van 10 mg/m3 naar 1 mg/m3  

(MVP2) 5-44 EUR/kg 52-486 EUR/kg 

   

TNV Van 100 mg/m3 naar 1 mg/m3 Van 10 mg/m3 naar 1 mg/m3  

(MVP2) 5-52 EUR/kg 52-576 EUR/kg 

   

 

 Kosteneffectiviteit voor reductie vanaf emissiegrenswaarde 

Maatregel KE range bij  

99% rendement 

KE range bij  

90% rendement 

Doekfilter Van 0,05 mg/m3 naar 0,0005 mg/m3  Van 0,05 mg/m3 naar 0,005 mg/m3  

(MVP1) 1647-11283 EUR/kg 1816-12437 EUR/kg 

   

Wasser Van 1 mg/m3 naar 0,01 mg/m3 Van 1 mg/m3 naar 0,1 mg/m3  

(MVP2) 219-2749 EUR/kg 241-3030 EUR/kg 

   

Actief kool Van 1 mg/m3 naar 0,01 mg/m3 Van 1 mg/m3 naar 0,1 mg/m3  

(MVP2) 468-4411 EUR/kg 516-4862 EUR/kg 

   

TNV Van 1 mg/m3 naar 0,01 mg/m3 Van 1 mg/m3 naar 0,1 mg/m3  

(MVP2) 468-5226 EUR/kg 516-5761 EUR/kg 
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 Kosteneffectiviteit voor reductie tot 1/5 van de emissiegrenswaarde 

Maatregel KE range bij  

99% rendement 

KE range bij  

90% rendement 

Doekfilter Van 1 mg/m3 naar 0,01 mg/m3  Van 0,1 mg/m3 naar 0,01 mg/m3  

(MVP1) 82-564 EUR/kg 908-6218 EUR/kg 

   

Wasser Van 20 mg/m3 naar 0,2 mg/m3 Van 2 mg/m3 naar 0,2 mg/m3  

(MVP2) 11-137 EUR/kg 121-1515 EUR/kg 

   

Actief kool Van 20 mg/m3 naar 0,2 mg/m3 Van 2 mg/m3 naar 0,2 mg/m3  

(MVP2) 23-221 EUR/kg 258-2431 EUR/kg 

   

TNV Van 20 mg/m3 naar 0,2 mg/m3 Van 2 mg/m3 naar 0,2 mg/m3  

(MVP2) 23-261 EUR/kg 258-2880 EUR/kg 

   

 

 Kosteneffectiviteit voor reductie vanaf 1/5 van de emissiegrenswaarde 

Maatregel KE range bij  

99% rendement 

KE range bij  

90% rendement 

Doekfilter Van 0,01 mg/m3 naar 0,0001 mg/m3  Van 0,01 mg/m3 naar 0,01 mg/m3  

(MVP1) 8235-56415 EUR/kg 9078-62185 EUR/kg 

   

Wasser Van 0,2 mg/m3 naar 0,002 mg/m3 Van 0,2 mg/m3 naar 0,02 mg/m3  

(MVP2) 1095-13746 EUR/kg 1207-15151 EUR/kg 

   

Actief kool Van 0,2 mg/m3 naar 0,002 mg/m3 Van 0,2 mg/m3 naar 0,02 mg/m3  

(MVP2) 2341-22054 EUR/kg 2581-24310 EUR/kg 

   

TNV Van 0,2 mg/m3 naar 0,002 mg/m3 Van 0,2 mg/m3 naar 0,02 mg/m3  

(MVP2) 2341-26132 EUR/kg 2581-28805 EUR/kg 

   

 

Beschouwing 

Voor de huidige praktijk komt de 3e tabel met de kosteneffectiviteit voor reductie tot 1/5 van de 

emissiegrenswaarde goed overeen met de resultaten van de emissiemetingen uit de praktijk. 

Immers uit de metingen blijkt dat de gemeten concentraties doorgaans rond een factor 5 onder de 

emissiegrenswaarde ligt. 

Er zijn KE-waarden afgeleid voor verschillende technieken. Opgemerkt wordt dat het 

reductierendement van de technieken doorgaans in de range van 80 tot >99% ligt. Opgemerkt 

wordt dat het rendement voor het doekfilter en thermische naverbrander (TNV) doorgaans hoog in 

deze range ligt. De gaswasser en aktief kool filter kennen in de praktijk een grotere range (80-
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99%). In de 3e tabel van bovenstaande tabellen zijn deze ranges in blauw weergegeven. Deze 

waarden zouden het meest met de huidige praktijk overeen moeten komen. 

 

In paragraaf 3.3.7.2 is voor een situatie waarin het aandeel van ZZS in VOS of stof gelijk is aan de 

verhouding van de emissiegrenswaarden van de betreffende stoffen een indicatie gegeven (o.b.v. 

de huidige referentiewaarde voor stof en VOS) voor de KE-waarde die in die situatie kan worden 

verwacht indien de maatregel primair vanuit oogpunt van ZZS wordt getroffen. Uit 

praktijkmetingen blijkt dat dit een reële situatie kan zijn: de aangenomen verhoudingen komen de 

praktijk ook voor. Het gaat dan om  

• Indicatie voor MVP2 KE range: 400-750 EUR/kg 

• Indicatie voor MVP1 KE range: 800-1500 EUR/kg 

 

Deze heel indicatieve berekende KE-niveaus liggen voor MVP2 in een vergelijkbare range als de 

afgeleide KE-waarden op basis van de kostencurves voor het realiseren van de 

emissiegrenswaarde tot 1/5 onder de emissiegrenswaarde. Voor MVP1 is de orde grootte wel 

vergelijkbaar maar overlappen de ranges niet met elkaar 

 

4.2.2 KE-waarden uit praktijkcases 

 

Resultaat 

In onderstaande tabel zijn de KE waarden uit de praktijk geordend naar ZZS klasse en maatregel 

weergegeven.  

 

Maatregel KE-waarde (EUR/kg) 

MVP2 – Thermische  naverbrander  41 – 133 – 391 – 723 

MVP2 -  Aktief kool 195  

MVP2 – diffuse emissie / preventief 129 

209 (RTO) – 674 (aktief kool + DNF systeem) 

MVP1 – diffuse emissie / preventief 24 

MVP1 – Aktief kool + doekfilter 5827 (niet meest gangbare component: kwik; dubbel systeem) 

 

Het betreft 10 bruikbare cases (1 case heeft nog geen KE waarde; 2 cases zijn niet representatief 

voor dit onderzoek). De cases hebben betrekking op het realiseren van de emissiegrenswaarde 

voor ZZS.  
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Beschouwing 

Het gaat in de praktijkcases om te voldoen aan de emissiegrenswaarde. De cases zijn bruikbaar 

om te vergelijken met de afgeleide KE-waarden in de situatie voor het voldoen aan 1/5 van de 

emissiegrenswaarde. In onderstaande tabel zijn de gegevens vanuit de kosten curves (voldoen 

aan 1/5 emissiegrenswaarde en primair werkingsgebied technieken) naast elkaar gezet.  

 

 KE-waarde obv kostencurve 

(EUR/kg) 

KE waarde praktijkcase 

(EUR/kg) 

MVP1 82-564 24 - 5827  

   

MVP2 11-2431 41 - 723 

- Wasser (MVP2) 11-1515 Geen praktijkcase 

- Aktief kool (MVP2) 23-2431 195 

- TNV (MVP2) 23-261 41 - 723  

 

Daarbij worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

- MVP1: Een beoordeling met twee resultaten is moeilijk. Er wordt een brede range in KE 

waarde vastgesteld. De praktijkcasus met hoge KE waarde betreft een dubbelsysteem 

(actief koolinjectie met filter) met een component welke niet de meest representatieve 

ZZS van MVP1 is (gasvormig kwik). De werking van het aktief kool is daarbij wezenlijk 

voor de reductie. Dat de KE-waarde van deze praktijkcase hoger is, lijkt aannemelijk 

- MVP2: de resultaten afgeleid van de kostencurves en de praktijkcases komen redelijk 

met elkaar overeen.  

Met alle onzekerheden die er zijn (in het bepalen van de kostencurves en praktijkcases) 

lijken de kostencurves wel een goed uitgangspunt te zijn om KE-waardes in te schatten.  

 

Minimalisatie 

De kostencurves kunnen ook een goede basis vormen voor invulling van de 

minimalisatieverplichting. De tabellen met KE-waarden voor reductie vanaf de 

emissiegrenswaarde of vanaf 1/5 van de emissiegrenswaarde kan daarvoor als basis worden 

gebruikt. Welke KE-waarde of KE-range daarin als acceptabel wordt beoordeeld is een 

beleidsmatige keuze. In de praktijk zal het veelal gaan om aanvullende maatregelen op de 

bestaande maatregelen om deze reductie te realiseren.  
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BIJLAGE 1 Aandachtspunten KE berekening 
 

Het toepassen van kosteneffectiviteit levert in de praktijk verschillende aandachtspunten op. Het 

gaat over aspecten als: hoe omgaan met een verschil in schadelijkheid tussen stoffen, hoe werkt 

de methodiek als de maatregel meerdere effecten heeft, wat is een acceptabele maat om 

verdergaande maatregelen af te dwingen of welke kosten en effecten moeten nu precies in de 

beschouwing worden meegenomen (totale versus marginale kosteneffectiviteit). Het is van belang 

bij deze aandachtspunten stil te staan en daarvoor desgewenst nadere afspraken te maken hoe in 

de praktijk met die aspecten om te gaan. Het zijn overigens geen nieuwe aandachtspunten, deze 

punten zijn ook terugkerende aandachtspunten in de huidige praktijk rondom stof, VOS, NOx en 

SO2. De aspecten worden in onderstaande kort beschouwd. 

 

‘Milieubezwaarlijkheid‘ van de stof 

Het gaat bij ZZS om een groot aantal verschillende stoffen. Ondanks dat de ZZS al in de 

stofcategorieën zitten met de strengste emissiegrenswaarde, is er in effecten op de omgeving 

tussen ZZS onderling een grote range. Bediscussieerd zou kunnen worden om in de KE-afweging 

de mate van schadelijkheid van individuele stoffen te laten meewegen. Een criterium zou de MTR-

waarde van de betreffende stof kunnen zijn. Maar er kunnen ook andere criteria worden gebruikt 

die de schadelijkheid van stoffen uitdrukt. Differentiatie zou ertoe kunnen leiden dat naar mate de 

individuele stof schadelijker is het eerder kosteneffectief is om een aanvullende maatregel te 

treffen. De referentiewaarde voor schadelijke stoffen ligt dan hoger dan voor minder schadelijke 

stoffen. 

 

Voor de stoffen die onder de categorieën stof of VOS behoren is ook sprake van een brede 

variatie in schadelijkheid. Thans wordt in de praktijk van KE de schadelijkheid niet apart 

meegewogen bij lucht11. Daarnaast is er geen ‘standaard’ schaal om de schadelijkheid van een 

stof eenduidig uit te drukken. MTR-waarde is niet de enige maat (het MTR dekt ook niet alle 

schadelijke eigenschappen van een stof af. Persistentie en verspreiding naar andere 

milieucompartimenten wordt hierin niet meegenomen). Er zijn overigens maar van enkele ZZS 

MTR-waarden wettelijk vastgesteld. In zeer veel situaties zal het ook gaan om een mix van ZZS 

(bv verschillende PAK, meerdere ZZS koolwaterstoffen in een VOS of een mix van verschillende 

zware metalen). Bij luchtemissies gaat het zelden over de emissie van een min of meer zuivere 

stof. Onderscheid maken in de schadelijkheid van mengsels van schadelijke stoffen wordt dan al 

snel complex. Het ZZS-beleid heeft voorts als doel dat alle ZZS worden geminimaliseerd. Het 

beleid maakt daarbij geen onderscheid binnen de ZZS stofklassen. Een verdergaande 

differentiatie maken op basis van schadelijkheid is dan een beleidsmatige keuze. 

 

  

 

11 Bij water is een methodiek ontwikkeld dat onderscheid maakt in de waterbezwaarlijkheid van stoffen (Bijstra e.a; 

Kosteneffectiviteit van maatregelen ter beperking van wateremissies (invulling BBT en BBT+) 2018) 
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Meerdere effecten 

De meeste milieumaatregelen hebben meer milieueffecten dan het effect waarvoor deze 

maatregelen zijn ontworpen en gerealiseerd. Hoofdregel in de kosteneffectiviteitsmethodiek uit het 

Activiteitenbesluit is dat alleen rekening wordt gehouden met die component waarvoor het bedrijf 

de milieumaatregel treft. Andere effecten worden niet in beschouwing genomen, behalve als een 

maatregel uitdrukkelijk is gerealiseerd om de emissies van meerdere componenten te reduceren. 

In dat geval kan bij de berekening van de kosteneffectiviteit van een maatregel een verdeelsleutel 

gehanteerd worden. Infomil geeft op de website12 een beschrijving van een werkwijze daarvoor. 

Het sommeren van verschillende typen componenten gebeurt met weegfactoren. Hierdoor wordt 

als voorbeeld aan de emissiereductie van een kilo van component A meer waarde toegekend dan 

aan de emissiereductie van een kilo van een minder schadelijke component B. De formule 

hieronder geeft de berekening voor het deel van de totale kosten dat aan de bestrijding van één 

van de componenten toegekend kan worden. 

 

• TKA: totale kosten van component A in euro’s 

• TK: totale kosten van de maatregel in euro’s 

• QA en QB: hoeveelheden vermeden emissie van A en B in kg 

• wfA en wfB: weegfactoren van A en B (dimensieloos) 

 

De kosteneffectiviteit van component A bestaat dan uit de totale kosten van component A gedeeld 

door de hoeveelheid vermeden emissie van A: TKA / QA. De emissiegrenswaarde van een 

component bepaalt de zwaarte van de weegfactor in deze methodiek. De dimensieloze 

weegfactor is 100 delen door de emissiegrenswaarde van de component. De toelichting op de 

website van Infomil geeft aan dat de fysische of economische achtergrond van deze wijze van 

vaststellen van de weegfactoren beperkt is. Daardoor is het gebruik van de weegfactoren beperkt 

tot het beantwoorden van de vraag welk deel van de kosten gerelateerd kunnen worden aan 

verwijdering van componenten A en B. 

 

Opgemerkt wordt dat bovenstaande werkwijze voor meerdere componenten in de praktijk niet veel 

wordt toegepast. Er zijn geen situaties bekend waarin de KE voor VOS/stof is beschouwd in 

combinatie met ZZS. De huidige maatregelen voor stof en VOS zijn doorgaans getroffen zonder 

specifieke overwegingen van reductie van ZZS. Kennelijk zijn de getroffen maatregelen ook 

zonder expliciete beschouwing van ZZS reductie al kosteneffectief. Feitelijk is het de wens in dit 

onderzoek inzicht te krijgen in de acceptabele kosten voor de aanvullende kosten voor ZZS 

reductie bovenop de kosten die sowieso als gemaakt moeten worden voor stof en VOS reductie. 

 

 

 

12 Rekenen in bijzondere gevallen - Kenniscentrum InfoMil 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/digitale-ner/kosteneffectiviteit/rekenen-bijzondere/
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Verdergaande maatregelen (minimalisatieverplichting onder emissiegrenswaarde) 

De kosten en indicatie van de KE van ZZS zijn in dit onderzoek gebaseerd op bestaande situaties. 

Daarmee is vastgesteld wat de ondergrens van de kosteneffectiviteit is omdat dit de KE-niveaus 

geven voor het realiseren van de emissiegrenswaarde en het nog geen invulling geeft aan de 

minimalisatieverplichting. Het gaat daarbij vaak om situaties waarbij ook sprake is van reductie 

van stof en VOS. Deze zijn vooral gericht op het realiseren van de emissiegrenswaarde.  

 

De praktijk leert dat de drijvende kracht voor verdergaande maatregelen (onder de 

emissiegrenswaarde) thans nog beperkt is, omdat MTR-niveaus bijna nooit worden overschreden. 

De kosten voor aanvullende maatregelen om te minimaliseren onder de grenswaarden zullen 

significant hoger zijn. De KE-niveaus voor wat redelijk is voor het minimaliseren van emissies 

zullen ook significant hoger liggen dan de KE-niveaus waarmee aan EGW wordt voldaan. Het is 

een beleidsmatige keuze hoeveel de kosten hoger mogen liggen (t.o.v. bestaande maatregelen) 

om te stellen wat nog als kosteneffectief wordt beschouwd. Er is thans nog geen referentie voor 

wat acceptabel is voor kosteneffectiviteit om invulling te geven aan de minimalisatieverplichting 

van ZZS. Op basis van de kostencurves kan wel een indicatie worden verkregen voor de KE-

waarden indien invulling wordt gegeven aan de minimalisatieverplichting (bijvoorbeeld door het 

treffen van een aanvullende maatregel). 

 

Totale of marginale kosteneffectiviteit 

Periodiek moet worden nagegaan of de eisen gesteld aan processen en milieuvoorzieningen nog 

in overeenstemming zijn met de laatste inzichten en mogelijkheden die de beste beschikbare 

technieken bieden. Wanneer een bestaande maatregel naar het oordeel van het bevoegd gezag 

niet meer voldoet, dan dient de bestaande maatregel te worden uitgebreid of te worden vervangen 

door een (redelijke) andere maatregel. In deze gevallen kan een marginale en een totale 

kosteneffectiviteit worden berekend. De marginale kosteneffectiviteit wordt bepaald uit de extra 

kosten en de extra effecten. De totale kosteneffectiviteit wordt bepaald uit de totale kosten en de 

totale effecten. 

De huidige getroffen maatregelen in dit onderzoek zijn doorgaans primair getroffen om stof of 

VOS te reduceren. Indien nu (aanvullende) maatregelen nodig zijn voor ZZS richt dit onderzoek 

zich op het bepalen van de (marginale) kosteneffectiviteit van de aanvullende maatregel.  

 

Bestaande maatregel 

De kosten van de reeds bestaande maatregel worden gevormd door de som van de operationele 

kosten en de kapitaalskosten. Wanneer de bestaande maatregel ouder is dan 10 jaar, zijn de 

kapitaalskosten van de bestaande maatregel gelijk aan nul. 

 

Nieuwe, aanvullende en vervangende maatregel 

In de volgende figuur is een aantal gangbare situaties weergegeven waarin nieuwe maatregelen 

worden gerealiseerd. Het betreft: 

• Nieuwe situaties: een situatie waarbij voorheen geen sprake was van een bestaande 

maatregel. De kosten van de nieuwe maatregel worden gevormd door de som van de 

operationele kosten en de kapitaalskosten. 
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• Aanvullende maatregel: een situatie waarbij een maatregel wordt gerealiseerd aanvullend op 

een bestaande maatregel. Een aanvulling kan een verbetering van een bestaande maatregel 

betekenen (bijvoorbeeld een extra filterkamer) of een maatregel die de totale milieuprestatie 

voor een bepaalde component verbetert (bijvoorbeeld een doekfilter na een cycloon). 

De marginale kosten zijn gelijk aan de som van de kapitaalskosten en de operationele kosten 

ten gevolge van de uitbreiding van de maatregel. De totale kosten kunnen worden berekend 

als de som van de kosten van de reeds bestaande maatregel en de kosten van de extra 

maatregel. 

• Vervangende maatregel: een situatie waarbij een maatregel wordt gerealiseerd als vervanging 

van een bestaande maatregel. Bij een vervangende maatregel kunnen de totale kosten 

worden berekend uit de som van de kapitaals- en operationele kosten van de vervangende 

maatregel en de desinvesteringen. Indien de investering ouder is dan 10 jaar, zijn de 

desinvesteringen gelijk aan nul. De marginale kosten kunnen worden berekend als verschil 

van de totale kosten van de vervangende maatregel ten opzichte van de bestaande 

maatregel. 

 

Marginale of totale kosteneffectiviteit 

Omdat het vermijden van een relatief kleine restemissie relatief duur is, zal de marginale 

kosteneffectiviteit in veel gevallen ongunstiger zijn dan de totale kosteneffectiviteit. Zowel de 

marginale als de totale kosteneffectiviteit zijn grootheden waarmee in de praktijk rekening moet 

worden gehouden. Voor de stoffen SO2, NOx, VOS en stof is een acceptabele waarde voor een 

marginale kosteneffectiviteit vastgesteld op 1,5 maal de referentiewaarde. Een extreme waarde is 

4 keer de referentiewaarde. Deze waarden moet het bevoegd gezag met de nodige omzichtigheid 

hanteren. 

 

Binnen de industrie zal het met name gaan om aanvullende en vervangende maatregelen. Voor 

ZZS zal het vooral moeten gaan om de kosten en effecten af te wegen van de extra maatregelen 

voor reductie van ZZS bovenop wat voor stof en VOS al effectief is.  
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BIJLAGE 2 Uitgangspunten kostencurves 
 

In onderstaande is een samenvatting opgenomen van de gehanteerde uitgangspunten voor het 

bepalen van de kostencurves. Voor verantwoording wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3. 

 

 Doekfilter 

 

Wasser Aktief kool TNV 

Rendement  

(%) 

 

99 95 95 99 

Bedrijfstijd  

(uur/jaar) 

 

8760 8760 8760 8760 

Storingsduur  

(% bedrijfstijd) 

 

2 2 2 2 

Aanschafprijs  

(EUR/1000m3/uur) 

 

1917 – 6260 2888 – 28875 11550 – 57750 11550 – 57750 

Aandeel bijkomende investering  

(%) 

 

50 – 200 50 – 200 50 – 200 50 – 200 

Operationele kosten (vast+variabel) 

(EUR/1000/m3/uur) 

 

231 – 1733 1155 - 9240 1155 - 9240 1155 – 16170 
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BIJLAGE 3 KE-waarden bij verschillende rentevoet 
 

In dit onderzoek zijn alle KE-berekeningen gebaseerd op de bestaande rentevoet van 10%. Op dit 

moment loopt er een proces naar actualisatie van de rentevoet.  

In deze bijlage zijn resultaten opgenomen van berekende KE-waarden bij een rentevoet van 10%, 

7% en 3% om het effect daarvan op de KE inzichtelijk te krijgen. Er is uitgegaan van volledig 

dezelfde berekeningen voor het bepalen van de KE, behalve van een gewijzigde rentevoet. 

Opgemerkt wordt dat de rentevoet alleen invloed heeft op de investeringen. 

 

Overzicht annuïteiten bij verschillende rentevoet en afschrijvingstermijn: 

 

Rentevoet Annuïteit bij 

afschrijvingstermijn 

10 jaar 

Annuïteit bij 

afschrijvingstermijn 

25 jaar 

10% 0,163 0,110 

7% 0,142 0,086 

3% 0,117 0,057 
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Doekfilter 
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Wasser 
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Aktief kool 
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Thermische naverbrander 
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Effect rentevoet op praktijkcases 

 

 

 

10% 7% 3%

# ZZS Proces / Techniek KE (EUR/kg) KE (EUR/kg) KE (EUR/kg)

1 Benzeen in product

Tank met een uitwendig drijvend 

dek. Plaatsing dak op opslagtank 

met drijvend dek

129 109 86

2 Naftaleen in product

Tank met een uitwendig drijvend 

dek. Plaatsing dak op opslagtank 

met drijvend dek

24 20 16

3
Benzeendamp uit 

afvalwaterzuivering

Benzeenhoudende waterstromen 

worden behandeld in een gesloten 

systeem (Dissolved Nitrogen 

Flotation). Afgevangen dampen via 

actief koolfilter

674 585 480

4

Benzeen in 

vluchtige 

koolwaterstoffen 

Bestaande VRU met 2 Actieve 

Koolbedden (beurtelings 

regenereren) krijgen voorreiniging 

met gaswasser 

5
Benzeen en 1,3-

butadieen

Naverbrander als aanvullende 

techniek op de VRU bij op- en overslag 

van koolwaterstoffen

723 630 519

6

Benzeen (opslag 

van pure benzeen 

en pygas achtige 

stromen)

RTO aanvullend op huidige aktief 

kool VRU en aanbrengen van 

dampbalans tussen opslagtanks en 

steigers voor schepen. 

41 37 32

7 Benzeen

RTO bij een 

afvalwaterzuiveringsinstallatie voor 

reductie van benzeen en VOS

391 352 307

8 Benzeen, butadieen

I.p.v. verbranding afgassen via flare 

wordt overgegaan op 

dampterugwinning

3374 2738 1981

9 Benzeen

2e stap in dampverwerkingsunit. 

Verwerking dampen van beladen van 

schepen met benzine of nafta. 

Bestaande stap met scrubber / 

membraanscheider uitgebreid met 

koolstof filters voor verwijdering 

hydrocarbons

195 170 140

10

Ethyleenoxide, 

propyleenoxide, 1,3-

butadieen

Toepassen van Actief koolfilter op 

batchgewijze reactoren ivm acute 

giftigheid.

Ondanks beperkt effect getroffen om 

te kunnen voldoen aan eisen 

bevoegd gezag.

11.418 10553 9524

11
Benzeen, 1,3-

butadieen

Opslagtank voor 

benzinecomponenten (>5% ZZS). 

Tank uitgerust met External Floating 

Roof (EFR). Aanpassing betreft 

afvangen dampen die vrijkomen bij 

opvullen, indien EFR op zijn poten 

staat. Dampen afgevoerd naar DVI 

(incl. RTO)

209 189 165

12 Kwik

Chemische omzetting, actief 

kooldosering i.c.m. doekfilter en actief 

koolfi lter voor doorslag

5827 5657 5420

13

Benzeen (en 

mogelijke 

dioxines/furanen)

Thermische naverbrander 133 126 118


