
Ontwerp-besluit betreffende het inzetten van diermeel als secundaire brandstof  
 
Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit betreffende het inzetten van diermeel als secundaire brandstof 
in oven 8 van de ENCI.  
 
Uit het ontwerp-besluit blijkt nergens wat het meestoken van diermeel betekent voor de emissies naar 
de lucht.  
dd 9 april 2002  
 
 
De bedenkingen zijn: 
 
In het ontwerp-besluit wordt aangegeven dat de milieubelasting is geregeld in de vigerende 
vergunning en dat de inzet van diermeel binnen de vergunde milieubelasting blijft. 
Uit de stukken behorende bij het ontwerp-besluit blijkt nergens wat het meestoken van diermeel in de 
ENCI-oven 8 betekent voor de emissies naar de lucht.  
Aangegeven wordt dat de inzet van diermeel leidt tot een verminderde inzet van andere reeds 
vergunde secundaire stoffen zoals "Rofire pellets" en leisteen en tevens een vermindering van de 
emissies behorende bij deze secundaire stoffen. Deze constatering wordt op geen enkele manier 
onderbouwd met cijfers, emissiemetingen etc. We kunnen derhalve niet nagaan of dit juist is. 
 
Wij zijn van mening dat, voordat een vergunning voor onbepaalde tijd wordt afgegeven voor het 
meestoken van diermeel bij de ENCI, de effecten hiervan op de uitstoot duidelijk moeten zijn. Deze 
duidelijkheid zou verkregen moeten worden door het uitvoeren van (onafhankelijke) emissiemetingen 
bij de ENCI.  
Nogmaals willen wij erop wijzen dat wij van mening zijn dat de huidige Wm-vergunning van de ENCI 
op een aantal punten onvoldoende is. Met name het feit dat de huidige vergunning relatief hoge 
jaarvrachten van onder andere zware metalen toelaat, vinden wij onacceptabel. De mededeling dat de 
inzet van diermeel binnen de vergunde milieubelasting blijft, is voor ons dan ook geen geruststelling. 
 
Wanneer het College toch zou besluiten om een vergunning toe te kennen, dient op z'n minst een 
duidelijke tijdslimiet en een ontbindende voorwaarde aan de vergunning te worden gekoppeld. Dit is 
nodig voor het geval (onafhankelijke) metingen uitwijzen dat het meestoken van diermeel in oven 8 
van de ENCI leidt tot onacceptabele emissies. 
 
Volgens de Milieufederatie is sprake van onacceptabele emissies wanneer dezelfde hoeveelheid 
diermeel die bij de ENCI wordt verstookt, in een andere installatie (bijvoorbeeld een 
elctriciteitscentrale) met een goede rookgasreiniging leidt tot minder uitstoot naar het milieu. Met 
andere woorden het diermeel dient in die installatie te worden verstookt waar dat milieuhygiënisch het 
beste kan! 
 
In het geval van het bijstoken van diermeel zijn in Nederland reeds een aantal installaties die 
toestemming heeft om diermeel mee te verbranden. Zo heeft de E.ON Benelux Generation op de 
Maasvlakte in Zuid-Holland toestemming om maandelijks 23.400 ton diermeel mee te stoken (280.800 
ton per jaar!). Van het Ministerie van LNV hebben wij vernomen dat jaarlijks in Nederland circa 
260.000 ton diermeel 'vrijkomt' dat verbrand dient te worden. Dat betekent dat alleen al de 
elektriciteitscentrale E.ON Benelux voldoende capaciteit heeft om dit diermeel te verbranden. Ook zou 
de E.ON centrale in de loop van 2002 haar capaciteit nog uitbreiden. Wij betwisten derhalve de 
noodzaak om bij de ENCI structureel diermeel te verbranden. Daarnaast is het van belang dat E.ON 
Benelux een rookgasreinigingsinstallatie heeft en de ENCI niet.  



Wij missen in het ontwerp-besluit ook de hoeveelheid diermeel die de ENCI van de Provincie Limburg 
mag gaan meestoken. Hoeveel ton diermeel mag de ENCI jaarlijks bijstoken? 
 
Het College dient ons inziens de aanvraag van de ENCI voor het verbranden van diermeel in haar 
oven in een breder perspectief te beoordelen.  
Allereerst dient nagegaan te worden of het nog wel noodzakelijk is om structureel diermeel in de ENCI 
oven te verbranden. Ook dient nagegaan te worden waar het verbranden van diermeel 
milieuhygiënisch het beste kan. Er zijn immers al centrales in Nederland die toestemming hebben om 
diermeel te verbranden en voldoende capaciteit hebben.  
Zijn de emissies als gevolg van diermeelbijstook in een elektriciteitscentrale met een goede 
rookgasreiniging gelijk aan de emissies a.g.v. diermeelbijstook in de oven van de ENCI?  
Dat is een essentiële vraag, waarop wij in de huidige ontwerp-beschikking en onderliggende stukken 
en rapporten geen antwoord krijgen. 
 
Uit de ontwerp-beschikking wordt niet duidelijk op welke manier het diermeel wordt aangevoerd. Wat 
betekent het voor de transportbewegingen naar het bedrijf? Een ander punt van aandacht is de op- en 
overslag van het diermeel. Onduidelijk is of het aangevoerde diermeel bij de op- en overslag kan 
verwaaien naar de lucht. Een andere vraag waarop wij in de onderliggende documenten geen 
antwoord krijgen is of diermeelverbranding kan leiden tot verergering van de stankhinder.  
 
Concluderend stellen wij dat de huidige gedoogbeschikking onvoldoende garanties biedt voor het 
milieu en dat de noodzaak voor diermeelverbranding bij de ENCI niet is aangetoond. Een bredere 
benadering van de diermeelverbranding in Nederland is noodzakelijk. Hiervoor dienen ons inziens een 
aantal zaken uitvoeriger te worden onderzocht vooraleer het College kan besluiten tot het verlenen 
van een vergunning voor onbepaalde tijd voor het verbranden van diermeel bij de ENCI. 
 


