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Biomassa stoken bij Meerlanden? 
Bevindingen per 21 januari 2019

Ewald Korevaar

Onze rol bij biomassa 
Meerlanden

• Onafhankelijke en kritische beoordeling 
initiatief
– Klimaat
– Effecten op de omgeving

• Dwingend advies
• Voorstellen tot verbetering
• Beantwoorden van vragen bewoners
• Wij zijn niet gevraagd om mee te helpen het 

project te realiseren!
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Wat gaat er veranderen?

• Twee nieuwe houtketels van elk 3,5 MW
• Een nieuwe backup ketel op gas (3,5 MW)

– Bestaande 0,5 MW ketel verdwijnt

• Gebruik van restwarmte van data centers 
• Rookgasreiniging

Beoordelingsaspecten

• Effecten op energie / klimaat / CO2
• Effecten luchtkwaliteit
• Effecten geur
• Transport / geluid
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Effecten klimaat

• Gebruik van lokaal/regionaal snoeihout en 
tuinafval -> gesloten CO2 kringloop 

• CO2 wordt naar verwachting in 1-3 jaar weer 
opgenomen) -> klimaateffecten beperkt

• Door toepassing combinatie  van restwarmte 
van datacentra met biomassainstallatie
mogelijk netto CO2 afname
– CO2 balans inzichtelijk maken

Effecten luchtkwaliteit

• Relevante emissies: 
– fijn stof
– NOx

– SO2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

– CO
– HCl / HF
– Overige: dioxines / kwik /  PAK’s
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Fijn stof

• Bestaande ketel:

• Nieuwe ketel:

In mg/Nm3 Vergunning 
2011

Wijziging 
Activiteitenbesluit 2013  
(art 3.10b)
Daggemiddeld
(geldende norm)

Meting 2012

Stof 100 40 ?

In mg/Nm3 Voornemen 
Meerlanden
(jaargemiddeld)

Activiteitenbesluit 
(art 3.10) 
(daggemiddeld)

BBT conclusies Grote 
stookinstinstallatie
(jaargem.) NB: nvt

Stof 3 5 2-5 (< 100 MW)

Onderzoek Blauw
• Overal afname fijn stof (emissie en immissie) t.g.v. vervanging 

bestaande ketel naar nieuwe ketels 
– op basis van vergunde/te vergunnen emissies
– ook bij strengere normen Activiteitenbesluit (correctie Blauw rapport)

• Bijdrage nieuwe ketels kleiner dan 0,05 µg/m3
• Normen PM10: 

– EU: 40 µg/m3
– WHO: 20 µg/m3 
– minder dan 0,3% bijdrage t.o.v. WHO norm

• PM2,5
– EU: 25 µg/m3
– WHO: 10 µg/m3
– minder dan 0,5% bijdrage t.o.v. WHO norm
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Onderzoek Blauw (2)

• Bronnen nog niet beschouwd:
– Tijdelijk extra vrachtwagenvervoer voor biomassa van 

buiten
– Inzet materieel om biomassa te verkleinen en te 

verplaatsen
– Fijn stof t.g.v. verkleinen en verplaatsen biomassa

• Verwachte bijdrage beperkt, zeker bij inzet van 
modern materiaal

• Piekemissies moeten nog in beeld gebracht 
worden.

Meetstation in de buurt
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Huidige concentratie 
(gemeten)

www.luchtmeetnet.nl
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Huidige concentratie 
(berekend)

Berekend (jaargemiddeld 2017)
• PM10: 17,6 µg/m3https://geodata.rivm.nl/gcn/



6-2-2019

8

Huidige concentratie 
(berekend)

Berekend (jaargemiddeld 2017)
• PM2,5: 10,4 µg/m3  https://geodata.rivm.nl/gcn/

NOx

In mg/Nm3 Voornemen 
Meerlanden
(jaargemiddeld)

Activiteitenbesluit 
(art 3.10) 
(daggemiddeld)

BBT concl. Grote 
stookinst. NB: nvt
(jaargem.)

NOx 70 145 70-150 (50-100 MW)

In mg/Nm3 Vergunning 
2011

Wijziging 
Activiteitenbesluit 2013  
(art 3.10b)
Daggemiddeld

Meting 2012

NOx (400) 300 ?

• Bestaande ketel:

• Nieuwe ketel
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Onderzoek Blauw

• Overal afname (emissie en immissie) volgens Blauw 
van NO2 t.g.v. nieuwe ketels

• Bij normen Activiteitenbesluit: 
– Emissie NOx neemt iets toe: 3084 kg/jr -> 3211 kg/jr
– Immissies nemen af of blijven ong. gelijk t.o.v. bestaande 

ketel
• Bijdrage nieuwe ketels

– Max. 0,3 µg/m3 jaargemiddeld (1-2% t.o.v. heersende 
concentratie)

• Normen NO2: 
– EU: 40 µg/m3
– WHO: geen

Onderzoek Blauw (2)

• Bronnen nog niet beschouwd (NO2):
– Tijdelijk extra vrachtwagenvervoer voor biomassa 

van buiten
– Inzet materieel om biomassa te verkleinen en te 

verplaatsen
• Verwachte bijdrage beperkt, zeker bij inzet van 

modern materiaal
• Piekemissies moeten nog in beeld gebracht 

worden.
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Huidige concentratie 
(gemeten)

www.luchtmeetnet.nl
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Huidige concentratie 
(berekend)

Berekend (jaargemiddeld 2017)
• NO2: 17,2 µg/m3 https://geodata.rivm.nl/gcn/

SO2

In mg/Nm3 Voornemen 
Meerlanden
(jaargemiddeld)

Activiteitenbesluit 
(art 3.10) 
(daggemiddeld)

BBT concl Grote 
stookinst. 
(jaargem) NB: nvt

SO2 5 200 15-70 (< 100 MW)

In mg/Nm3 Vergunning 
2011

Wijziging 
Activiteitenbesluit 2013  
(art 3.10b)
Daggemiddeld

Meting 2012

SO2 200 ?

• Bestaande ketel:

• Nieuwe ketel
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Onderzoek Blauw

• Overal afname van concentratie SO2 t.g.v. 
nieuwe ketel

• Bijdrage nieuw ketels kleiner dan 0,05 µg/m3
jaargemiddeld

• Normen SO2: 
– EU: 125 µg/m3, daggemiddeld

Huidige concentratie 
(berekend)

Berekend (jaargemiddel 2017)
• SO2: <1 µg/m3 https://geodata.rivm.nl/gcn/
• Norm: 125 µg/m3 (daggemiddeld)
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Overige stoffen

• HCl, HF, CO, dioxines en kwik
• Zullen bij goede verbranding (rookgastemperatuur boven 

850 °C) en goede filtering naar verwachting zeer beperkt 
optreden.

• Advies: 
– neem normen op in de vergunning conform de EU 

document: BBT conclusie Grote stookinstallaties
– Stoffen opnemen in monitoringprogramma
– Zullen wij nog een voorstel voor doen.
– Minimale verbrandingstemperatuur opnemen in de 

vergunning

Op- en afstoken

• Advies:
– Zorg ervoor dat ketel en filtering op temperatuur 

zijn bij op- en afstoken
– Verwarm doekenfilter voor (geen bypass over het 

doekfilter)
– Stel procedure hiervoor op en koppel dit aan de 

vergunning
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Effecten Geur

• Bij goede verbranding (boven 850 °C) zal er nauwelijks 
geur optreden

• Overige processen:
– Naar verwachting beperkt
– Maatregen om broei en anaerobe processen te voorkomen

• Advies: deze processen nader beschrijven en 
onderzoeken
– Zo nodig aanvullende maatregelen (technisch / 

vergunning)
– Normen en controlevoorschriften hiervoor opnemen
– Lucht uit de opslaghal(len) gebruik t.b.v. luchttoevoer 

biomassacentrale (ontlasten biofilter)

Geluid 

• Nog niet beoordeeld
• Beoordeel dit ook in relatie tot nieuwe 

terreinindeling
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Juridisch

• 2 procedures:
– Biomassainstallatie sec (reguliere procedure?)
– Herindeling terrein incl. ondersteunende 

processen biomassainstallatie, revisieprocedure 
(uitgebreide procedure)

Voorlopige conclusies
• Effecten op de luchtkwaliteit zijn beperkt
• Vanaf inrichting hogere CO2-emissie

– overall plaatje samen met datacenters nog nader in te vullen
• In de meeste gevallen verbetering op bestaande vergunde 

situatie
– Emissie en immissie fijn stof neemt af
– Emissie NOx neemt licht toe, immissie gelijk of neemt af

• Overige emissies beperkt bij hoge temperatuur verbranding 
en adequate rookgasfiltering

• Geldt ook voor geur t.g.v. verbranding
• Geur van drogen en op- en overslag nog een aandachtspunt



6-2-2019

16

Advies
• Maak CO2 besparing inzichtelijk
• Neem normen op in de vergunning, ook voor geur

– Voorgestelde normen stof, NOx en SO2 prima
– Overige stoffen aansluiten bij EU normen (onderkant range)
– Geurnorm uit Blauw rapport

• Koppel hieraan een goed monitoringsprogramma (voorstel MOB 
volgt)
– NOx, CO, SO2, : continu
– Overige stoffen: 1 x per 3 jaar
– Totaal stof: nader te bepalen

• Publiceer resultaten op website (transparant)
• Borg 850 °C 2 sec. eis in vergunning
• Op- en afstoken zijn cruciaal, adequate protocol aan vergunning 

koppelen

Advies (2)

• Probeer geur van processen te minimaliseren
– Neem geur nadrukkelijk mee in terreinvisie, zoek naar 

optimalisatie/verbetering
– Gebruik zo mogelijk afgezogen lucht als verbrandingslucht

• Herkomst hout eerste fase (regionaal) vastleggen 
acceptatiebeleid, gekoppeld aan vergunning.

• Communiceer met de omgeving over bijzondere 
situaties / onderhoud die kunnen leiden tot extra 
overlast

• Maak een buurtjaarverslag over milieuprestaties
– Neem daarin KPI’s op voor klachten, geur, emissies, etc. 

• Overleg met de omgeving over verdere verbeteringen
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Tot slot: doen of niet doen?

• Ja, mits…
– er voldoende energiesynergie is met datacentra 

(aanbod en passend systeem);
– gebruik gemaakt wordt van regionale houtstromen;
– emissies en immissies niet (of zeer beperkt) toenemen 

(incl. geur);
– Biomassainstallatie adequaat ontworpen wordt;
– rookgasreiniging adequaat ontworpen is (ook bij op-

en afstoken);
– adequate monitoring is voorgeschreven.


