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VOORWOORD 

Geachte lezer, 

 

 

Dit is al weer het 19de milieuverslag van ARN, waarin verantwoording wordt afgelegd over het 

gevoerde milieubeleid en de geleverde milieuprestaties van het gehele bedrijf in het afgelopen jaar.  

De opzet van het onderhavige verslag (beschrijvend deel) is qua opzet gelijk aan dat van het 

voorgaande jaar. Deze opzet is in de loop der jaren afgestemd met de bevoegde gezagen waarbij 

overigens dankbaar gebruik is gemaakt van suggesties ter verbetering van een en ander. 

Vanwege uiteenlopende beleidsveranderingen kan dit verslag niet worden beschouwd als deel van 

het wettelijk verplichte “Elektronisch Milieujaarverslag” (E-MJV), maar wijkt daar voor wat betreft de 

vermelde feiten uiteraard niet van af. Op onderdelen vormt het een nadere uitwerking van dat 

“Elektronisch Milieujaarverslag”. 

 

Los van het feit dat ARN beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem (volgens ISO 14001) dat  

jaarlijks extern wordt geaudit, pleegt zij daarnaast grote inspanningen om op een inzichtelijke wijze 

verantwoording af te leggen over haar milieuprestaties. Op deze wijze bewerkstelligt zij een gedegen 

borging ten aanzien van de kwaliteit en waarde van de verstrekte informatie in haar 

Milieujaarverslag. 

Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid zullen de Omgevingsdienst Nijmegen (ODRN) en het 

Waterschap Rivierenland, als bevoegde gezagen het “Elektronisch Milieujaarverslag” aan hun eigen 

validatietoets onderwerpen en daarover uiteindelijk een oordeel vellen. 

 

Op onze internetsite www.arnbv.nl treft u nadere informatie over ons bedrijf aan. Indien u nadere 

vragen heeft of behoefte heeft aan nadere toelichting op de inhoud van dit verslag, schroomt u dan 

niet contact met ons op te nemen.  

 

 

 

Weurt, mei 2019 

 

 

 

 

 

G.H.J.P. van Gorkum 

Directeur 
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1 INLEIDING 

Het e-MJV maakt het voor bevoegde gezagen mogelijk de getallen van het verslagjaar direct te 

vergelijken met die van het jaar daarvoor. Voor ARN zijn in de door bevoegde gezagen te 

downloaden e-MJV-bestanden gegevens opgenomen met betrekking tot de afzonderlijke 

kalenderjaren 2002 t/m 2018. Omdat ARN op onderdelen een doorkijk in de tijd wenst te geven, zijn 

meerjarenoverzichten in het onderhavige “Beschrijvend deel”  opgenomen. Sowieso zal voor ‘grote 

afwijkingen’ (méér dan een geoorloofd percentage of het invoeren van een nieuwe niet eerder 

gerapporteerd cijfer), indien over dat specifieke item relevante gegevens beschikbaar zijn, een 

meerjarenoverzicht worden gegeven dat in de tijd teruggaat. 

 

ARN rapporteert in dit milieujaarverslag over o.a. de volgende onderdelen: 

▪ De afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s; de twee verbrandingslijnen); 

▪ De stortplaats en de stortgasonttrekking; 

▪ De vergistingsinstallatie BGI; 

▪ Bedrijfsafval waterzuiveringsinstallatie. 

 

Wij rapporteren op de hierna beschreven manier. 

De berekeningen van de opgenomen getallen in het getalsmatig deel van het Milieujaarverslag zijn 

als volgt: 

▪ Bij stoffen die continu gemeten moeten worden, is de vermelde (jaar)vracht de som van de 

berekende rookgasflow op halfuursbasis x halfuurgemiddelde concentratie. 

Voor de AVI’s betreft het: NH3, CO, Koolwaterstoffen, NOx, SOx, totaal stof, CO2 en HCl. 

▪ Voor stoffen die niet continu gemeten worden, is de berekende (jaar)vracht het resultaat van de 

vermenigvuldiging van de bekende rookgasflow en het gemiddelde van alle beschikbare 

individuele (reële) meetwaarden. 

Voor de AVI’s betreft het: Cd + Tl, dioxines en furanen, HF, Hg en de som van de overige zware 

metalen. 

▪ Bij berekende waarden die zijn afgeleid uit andere continue metingen, is het opgegeven getal de 

som van de rookgasflow x berekende uurgemiddelde concentraties. 

▪ Bij de weergave in de meetgegevens niet aantoonbaar (na) en kleiner dan (<), wordt de 

(reken)waarde 0 gehanteerd, tenzij anders expliciet vermeld is in dit verslag. Zie ook § 7.1 en 

verder. 

 

De bovenstaande berekeningswijze geldt echter niet voor de berekeningen van de jaarvrachten zoals 

vergund in de Omgevingsvergunning. Voor die berekenwijze Zie paragraaf 6.2.2.1.  
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1.1 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN 

Het organogram van ARN zoals opgesteld eind 2018 is opgenomen als bijlage 2. 

 

1.2 PERSONELE ONTWIKKELINGEN 

Ultimo het verslagjaar 2018 waren er bij ons bedrijf 106,2 fte (110 personeelsleden) in dienst tegen 

106,9 (idem) fte in 20171. In 2018 is er een instroom geweest van 5,5 fte (2017: 9,3 fte) en een 

uitstroom van 4,3 fte (2017: 5,3 fte).  

 

Daarnaast zijn bij ons bedrijf dagelijks circa 40 personen op inhuurbasis werkzaam. 

 

1.3  ALGEMENE GANG VAN ZAKEN IN 2018 

 

 

1.3.1 Risicobeheersing 
Als onderdeel van haar riskmanagement laat ARN, naast de periodieke inventarisaties, evaluaties 

en besprekingen in het managementteam, tenminste eenmaal in de vijf jaar door een externe 

organisatie een organisatie-brede risico-inventarisatie uitvoeren. De onderwerpen uit de 

inventarisaties worden gewogen aan de hand van een impact-analyse en vormen vervolgens 

actiepunten, die vertaald worden in beheersmaatregelen. Op deze wijze is ARN in staat om de 

risico’s – die de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen op strategisch, tactisch en operationeel 

niveau in de weg kunnen staan – zo goed mogelijk te beheersen. In haar handelen is bij ARN 

overigens sprake van een lage risicobereidheid. 

In de loop van 2018 is de relatie gelegd tussen de bovenbedoelde risico’s en de risico’s die waren 

geïnventariseerd in het kader van de milieunorm ISO 14.001. Deze norm gebiedt een hogere 

betrokkenheid van het management bij de implementatie van de standaarden in de organisatie. 

In dat kader werd een door een interne werkgroep voorbereide contextanalyse door het 

managementteam besproken en geaccordeerd. In deze contextanalyse werden ondermeer de 

risico’s benoemd in relatie tot de 12 belangrijkste categorieën stakeholders van ARN. Deze risico’s 

werden op basis van verwantschap gebundeld. Voor iedere groep risico’s werd een MT-lid als 

‘risico-eigenaar’ aangewezen. Door aldus te handelen wordt vermeden dat voor vergelijkbare of 

identieke risico’s verschillende risico-eigenaren werden aangewezen. De status van 

probleemeigenaar impliceert niet dat het vermijden of minimaliseren van dat risico een solo-

verantwoordelijkheid betreft, maar wel dat het initiatief tot het komen van een aanpak is 

voorbehouden aan de daartoe aangewezen persoon. 

 

De belangrijkste risico’s 

Als belangrijkste risico’s zijn aan te merken: 

- Op strategisch niveau: het niet kunnen realiseren van strategische projecten vanwege 

onduidelijk en onvoorspelbaar overheidsbeleid. 

- Op tactisch niveau: het niet kunnen beschikken over voldoende afval op korte en 

middellange termijn om de installaties voldoende bezet te hebben.  

- Op operationeel niveau: het niet kunnen blijven voldoen aan de hoge beschikbaarheidseisen 

en doorzet die ARN zichzelf oplegt met betrekking tot de diverse installaties. 

                                                
11

 Bron voor telling fte: Synergy, HRM: aantal personeel, excl. commissaris en student/stagiair komt uit PC time. 
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Met de bovengenoemde risico’s is het managementteam actief aan de slag is gegaan om de 

risico’s te verminderen, dan wel weg te nemen.  

 

Strategisch 

Strategische projecten worden integraal benaderd en vormen een structureel onderdeel van het 

overleg van de directie en het managementteam. Op deze wijze blijft de focus op tijdige 

haalbaarheid gericht, waarbij ook voldoende zicht blijft op de – voor de realisatie van een aantal 

projecten – noodzakelijke kwaliteit en kwantiteit die uit de eigen organisatie kan worden geput. 

 

Tactisch 

Om op korte en middellange termijn te kunnen blijven beschikken over voldoende afval om de 

installaties optimaal gevuld te houden, vinden regelmatige voortgang overleggen plaats met 

bestaande klanten in binnen- en buitenland. Mede dankzij de goede samenwerking met 

aandeelhouder REMONDIS is de vollast voor de komende jaren gewaarborgd. 

 

Operationeel 

Op operationeel gebied kent de risicobeheersing twee aspecten. Op de eerste plaats moeten de 

risico’s beheerst worden om de beschikbaarheid en doorzet van de verbrandingslijnen voor de 

komende jaren op het hoge niveau te houden en te voorkomen dat er sprake is van ongeplande 

stilstand voor korte of langere termijn. De planning en naar gebleken realisatie binnen de 

gerijmde tijd van het project inzake groot onderhoud van verbrandingslijn 2 in 2018 (GO 2018) 

was daarvoor geïnitieerd. 

Op de tweede plaats is de risicobeheersing erop gericht om het afval dat de afgelopen jaren als 

gevolg van de vele recycling initiatieven in een hoog tempo van samenstelling verandert, ook in 

de toekomst te kunnen blijven verwerken. 

 

1.3.2 Interactie Riskmanagement en ISO 14.001 
ARN beschikt over een bedrijfsintern milieu managementsysteem (BIM), een  

managementsysteem waarin alle bedrijfsprocessen zijn beschreven en dat voldoet aan de 

kwalificaties van ISO 14.001. Meer over ISO 14.001 sec en het daarop gebaseerde 

bedrijfsmilieuzorgsysteem leest u in het hoofdstuk Milieuzaken.  

 

Op deze plaats is relevant dat een recente vernieuwing van het normblad ISO 14.001 er onder 

andere toe leidde dat het managementsysteem van ARN op onder meer de aspecten ‘kansen en 

risico’s’ een actualisatie behoefde. Daartoe is eind 2017 een interne werkgroep ingesteld, waarin 

alle geledingen van het bedrijf (MT-leden, chefs, uitvoerenden) vertegenwoordigd waren. Deze 

werkgroep heeft in 2018 tijdens een aantal bijeenkomsten ‘out of the box’-denkend door middel 

van een contextanalyse de aspecten benoemd die van invloed (kunnen) zijn op de relatie tussen 

ARN en (een of meer) stakeholders. Dit trechterde in het benoemen van alle denkbare kansen en 

risico’s (niet alleen op financieel vlak, maar in de volle breedte) en van in dat kader denkbare, te 

treffen maatregelen. Vervolgens zijn die kansen en risico’s op hun gewicht (belang) gewaardeerd. 

Uit de aldus verkregen rangorde is de ‘top 12’ gedestilleerd. Dit resultaat (het benoemen van de 

top 12) is door het managementteam bekrachtigd en vervolgens is uit hun midden voor elke kans 

en risico en daarmee corresponderende (mogelijke) maatregelen een ‘probleemeigenaar’ 

benoemd.  

Door ons is geconstateerd dat het niet handig is om het eigenaarschap van onderscheiden risico’s 

uit het riskmanagement los te zien van diezelfde risico’s in het kader van het ISO-

managementsysteem. Daarom is op basis van overeenkomsten tussen beide systemen dezelfde 

probleemeigenaar benoemd voor overeenkomstige risico’s. 

 



Beschrijvend deel Milieujaarverslag 2018 Pagina 9 van 68  

 

1.3.3 Borging 
De externe onafhankelijks accountant beoordeelt jaarlijks de opzet en de werking van de 

administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen die daar op worden ingezet. 

De accountant rapporteert hierover aan de directie en aan de Raad van Commissarissen. Naast de 

interne risicobeheersing kiest ARN ervoor om grotere risico’s af te dekken door verzekeringen 

voor brand- en bedrijfsschade, milieuaansprakelijkheid en risico’s voor persoonlijk letsel van 

medewerkers of bezoekers etc. Jaarlijks vindt met de externe makelaar een check op de 

verzekeringsportefeuille plaats en wordt de afweging gemaakt tussen premiehoogte en de impact 

van bepaalde bestaande en eventuele nieuw geïdentificeerde risico’s. 

Het voortdurende proces van bewust identificeren, beoordelen, beheersen en evalueren van 

risico’s leidt tot het tijdig herkennen van belangrijke risico’s, waarop adequate 

beheersmaatregelen kunnen worden ingezet. De proactieve wijze waarop risicomanagement 

onderdeel uitmaakt van de bedrijfsprocessen en het handelen van het management heeft er o.a. 

toe geleid dat ARN voor de allriskverzekering van haar installaties als een van de weinige binnen 

de branche in Nederland van haar verzekeraar FM Global de status van ‘High Protected Risk’ 

toegekend heeft gekregen. 

 

 

 

1.3.4 Uitvoering stop voor Groot Onderhoud in 2018 (GO 2018) 
In de loop van 2017 was op zorgvuldige wijze de leverancier/hoofdaannemer voor de ombouw 

van het rooster en de bijbehorende hulpsystemen zoals het 'onderframe' (vultrechter, 

aandrijving, koeling, ontslakking, afvoersystemen) voor verbrandingslijn 2 geselecteerd. De keuze 

was voornamelijk gebaseerd op de eenvoud en robuustheid van de uitvoering, de 

overzichtelijkheid van alle systemen en de door deze leverancier afgegeven (en bezochte) 

referenties. Dit gaf een goede basis voor verbrandingslijn 2 als het gaat om een goede 

beschikbaarheid, doorzet, goede operationele bedienbaarheid en lagere slijtage, waardoor op 

lange termijn naar verwachting ook op onderhoudskosten bespaard kan worden.  

Voor het 12 weken durende project was een uitgebreid draaiboek opgesteld dat wekelijks werd 

geüpdatet naar de laatste stand van zaken. Het draaiboek gaf een goed inzicht in de totale scope 

van het project aan alle interne en externe deelnemers en voor het benoemen van 

verantwoordelijkheden.  

Na deze gedegen voorbereiding werd in maart 2018 verbrandingslijn 2 voor een drietal maanden 

uit bedrijf genomen ten behoeve van enerzijds het reguliere onderhoud en anderzijds voor de 

omvangrijke revisie van deze lijn. Omdat de verbrandingsinstallatie gedurende een periode van 

meerdere maanden grotendeels buiten bedrijf was, werd tevens van de gelegenheid gebruikt 

gemaakt om ook alle kranen en kraanbanen aan een grondige revisie te onderwerpen alsmede de 

turbine-/generatorset van lijn 2 te onderwerpen aan een major-overhaul. Uiteindelijk kon het 

hele project binnen de geraamde tijd en het geraamde budget worden gerealiseerd. 

 

2 BESCHRIJVING MILIEUSITUATIE 

2.1 BEDRIJFSUREN 

2.1.1 Bedrijfsuren AVI’s 
De beschikbaarheidsgraad geeft de verhouding aan tussen de uren dat de installatie beschikbaar was 

in een jaar en het totaal aantal uren in dat jaar.  
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Grafiek 1: Beschikbaarheid AVI's. 

 

In 2018 is de beschikbaarheid van lijn 1 hoger als het jaar daarvoor. (2018: 97,8%, 2017: 91,6%) De 

beschikbaarheid van lijn 2 is lager. (2018: 74,3%, 2017: 92,9%) De lagere beschikbaarheid van lijn 2 is 

te wijten aan de onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd zijn t.b.v. het project ‘GO 2018’. Lijn 1 

heeft juist een wat hogere beschikbaarheid in vergelijking tot de vijf voorafgaande jaren. 

 

De (mechanische) bezettingsgraad geeft de verhouding aan tussen de werkelijk verbrande 

hoeveelheid en de maximaal te verbranden hoeveelheid, betrokken op de periode dat de installatie 

beschikbaar was.  

 

Grafiek 2: Mechanische bezettingsgraad in % van het ontwerp. 
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Dat de bezettingsgraad over de 100% uitkomt wordt verklaard door de definitie van het “ontwerp”. 

Hierbij wordt namelijk uitgegaan van de ontwerpwaarde van 9,0 ton per uur voor lijn 1 en 21 ton per 

uur voor lijn 2. 

De mechanische bezetting van lijn 1 in 2018 was 116% en die van lijn 2 was 105%. In 2017 was die 

voor lijn 1, 115% en is de bezettingsgraad voor lijn 2, 111%. 

 

De hoeveelheid verbrand afval (brandstof) in de verbrandingsinstallatie per uur wordt doorzet 

genoemd. 
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Grafiek 3: Doorzet afval (brandstof) in ton per uur. 

 

De doorzet van lijn 1 is licht gestegen van 10,39 naar 10,41 ton/uur. De doorzet van lijn 2 is in 2018 

gedaald, van 23,24 naar 22,08 ton/uur. 

 

De elektriciteitslevering wordt in de hierna volgende grafiek weergegeven op basis van de 

beschikbaarheid van de AVI’s (draaiuren van de AVI’s).  
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Grafiek 4: Elektriciteitslevering op basis van de beschikbaarheid van AVI’s 

 

De elektriciteitslevering (%) op basis van de beschikbaarheid van de AVI’s bedroeg in 2018 voor lijn 1 

99,4% en voor lijn 2 97,8% in 2017 was de beschikbaarheid voor lijn 1 96,1% en voor lijn 2 lag deze op 

het niveau van 99,5. 

De beschikbaarheid van Lijn 2 is wat lager dan in 2017, maar ligt in lijn met het gemiddelde van de 5 

voorgaande jaren.  

 

Grafiek 5 laat de trend zien van de belangrijkste afvalstromen over de laatste 6 jaar. 

De hoeveelheden “Geaccepteerd afval” en “Gestort” zijn inclusief afdekmateriaal voor de stortplaats. 

 

In het verslagjaar is 232.765 ton afval verbrand. Dat is 39.609 ton minder dan het jaar daarvoor.  

Dit is te verklaren omdat lijn 2 langere tijd uit bedrijf is geweest vanwege zéér uitgebreide 
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onderhoudswerkzaamheden. Tijdens deze periode, welke voorafgaand zorgvuldig was gepand, is 

deze verbrandingslijn 12 weken uit bedrijf geweest. 

2.1.2 Bedrijfsuren en elektriciteitsproductie Stortgasinstallatie (SOI) 
 

Grafiek 6 laat de trend zien van de SOI-gegevens waaronder het aantal bedrijfsuren. Het 

referentiejaar is 2013 (= 100).

 Grafiek 6: Gegevens stortgasinstallaties. 

 

Opmerking: Met betrekking tot de stortgasonttrekking dient te worden vermeld dat van 2014 t/m 

2016 alleen gebruik is gemaakt van de fakkel. Dit als het gevolg van het sinds 2014 onderschrijden 

van de minimale hoeveelheid stortgas die benodigd is de om de hier eerder voor bestemde 

gasmotoren bedrijfszeker te kunnen exploiteren. 

 

De hoeveelheid onttrokken stortgas is in 2018 (met 19,2%) gedaald ten opzichte van 2017, naar 

1.158.841 m3. De daling is het gevolg van de afnemende biologische afbraakprocessen  in de 

stortplaats met dientengevolge afnemende  gasproductie. 

Omdat beide gasmotoren zijn ontmanteld, heeft er sinds 2015 een periode geen 

elektriciteitsopwekking door toepassing van stortgas plaatsgevonden. Vervolgens is in 2017 een 

industriële CV-ketel in gebruik genomen waarmee het stortgas omgezet wordt naar toepasbare in 

warmte. Voor de waarden van de ketel is het jaar 2017 als referentie (100%) genomen.  Zie ook § 

3.8.2.1 

 

Het aantal draaiuren van de stortgasfakkel is gedaald van 1.357 uur in 2017 naar 139 uur in 2018.  

De fakkelinstallatie wordt alleen in gebruik genomen bij storingen en onderhoud aan de CV-ketel. 

Zie § 2.2.2. 
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2.2 STORINGEN 

2.2.1 Stops en storingen AVI’s 
Behalve het geplande onderhoud heeft er als gevolg van storingen ook ongepland onderhoud 

plaatsgevonden.  

In de onderstaande tabel zijn aangegeven:  

▪ Het aantal stopuren. 

▪ Het aantal stops.  

Onder stops wordt verstaan het uit bedrijf nemen van de installatie ten behoeve van het 

uitvoeren van reparaties en revisies. Van het genoemde aantal stops is er bij lijn 2 één de 

geplande stop, de zogenaamde grote onderhoudsstop. 

 

Tabel 1: Storingen en stops. 

 Lijn 1 Lijn 2 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stops (uren) 463 504 864 431 737 200 858 865 499 750 626 2252 

Stops (aantal) 3 3 4 4 5 2 7 7 4 5 6 5 

 

Lijn 1 

Het aantal uren ‘stop’ in 2018 is lager dan in 2017, omdat er in 2017 geen reguliere onderhoudsstop 

heeft plaatsgevonden en het vanwege de grote onderhoudswerkzaamheden voor lijn 2 het belangrijk 

was om lijn 1 in bedrijf te houden. 

Naast de reguliere onderhoudsstop in september er onvoorziene stops in 2017 t.g.v.: 

- Verstopping van de vultrechter; 

- Problemen met verbrandingsrooster; 

- Problemen met de Dagavo (warmtewisselaar); 

- Niet goed werkende persklep van de zure wasser. 

 

Lijn 2 

Het aantal stopuren bij lijn 2 was 2252 uur, van maart tot juni is het geplande groot onderhoud in het 

kader van het project GO 2018 uitgevoerd.  

De onvoorziene stops waren t.g.v.:  

- Verstoppingen van de vultrechter en ontslakkers; 

- Reparatie compensator zuigtrek 1 (ventilator); 

- Problemen met de Dagavo. 

 

2.2.2 Storingen Stortgasbenutting 
In 2017 is de industriële CV-ketel in gebruik genomen, waarmee uit stortgas-verbranding 

vrijkomende energie op andere wijze nuttig ingezet kan worden. Deze installatie is in 2018 naast 

enkele technische verbeteringen en onderhoud vrijwel continue in bedrijf geweest. 

 

2.3 MELDINGEN EN KLACHTEN 

De behandeling van vragen en klachten neemt in het communicatiebeleid van ARN een belangrijke 

plaats in. Elke klacht wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld.  
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De inrichting van ARN ligt in een overwegend landelijke omgeving, waar zich meerdere geur 

belastende bedrijven bevinden die overlast kunnen veroorzaken. Het betreft naast ARN onder 

andere: de  rioolwaterzuiveringsinstallatie en enkele bedrijven al dan niet van agrarische aard.  

Afvalstoffencontroleurs van ARN verrichten in principe dagelijks geuronderzoek. Bij dit 

waarnemingsonderzoek wordt op een aantal plaatsen rondom de bedrijfslocatie bepaald of er sprake 

is van geur en – indien daar sprake van is – probeert men de bron te lokaliseren. Indien de geur 

afkomstig is van ARN worden zo mogelijk maatregelen getroffen. In 2015 is naar aanleiding van het 

klachtenpatroon de route waarop waarnemingen worden verricht aangepast (Zie ook § 3.7.1.) 

 

In het verslagjaar zijn 8 klachten binnengekomen; in 2017 waren dat er 4. Zie bijlage 1. 

Voor de beschrijving van de klachten in 2018 zie § 3.7.1. 

 

Meldingen aan het Provincieloket 

In het verslagjaar zijn door ARN meerdere meldingen (108 in totaal) bij het Provincieloket gedaan. 

Deze betroffen naast het op- en afstoken voor geplande en ongeplande onderhoudstops, het 

explosief reinigen en andere ongewone bedrijfssituaties. 

De meldingen worden verricht middels een digitaal formulier. 

Daarnaast zijn nog tal van zaken aan het bevoegd gezag ter informatie of goedkeuring voorgelegd, 

zoals vergunningsaanvragen, grondwatermonitoringsgegevens, onderzoeksverslagen e.d.  

 

Meldingen aan het Waterschap 

Aan het Waterschap Rivierenland zijn, behoudens de gebruikelijke rapportages en correspondentie, 

de volgende meldingen gedaan: 

Datum Melding van: 

22-03-2018 

23-03-2018 

06-07-2018 

12-09-2018 

Melding lozing waterstroom afkomstig van fysisch/chemische waterzuivering 

Melding lozing periodieke spui brandblusleidingsysteem op C-watergang 

Melding stop lozing afkomstig van fysisch/chemische waterzuivering 

Melding lozing periodieke spui brandblusleidingsysteem op C-watergang 

  

Zie ook § 3.3.2. 

2.4 INCIDENTEN 

FOBO- en brandmeldingen worden besproken in § 3.7. 

 

 

3 TOELICHTING OP GETALSMATIG DEEL 

3.1 KLIMAATVERANDERING 

3.1.1 Aantasting ozonlaag 
Het vrijkomen van ozonlaag aantastende stoffen (CFK’s, HCFK’s en halonen) uit het afval (brandstof) 

en met de verbrandingsgassen is gezien het acceptatiebeleid, de optimale verbranding en effectieve 

rookgasreiniging, niet aannemelijk bij ARN. 

Wit- en bruingoed waarbij genoemde stoffen vrij kunnen komen, worden door ARN niet 

geaccepteerd. 

 

ARN maakt geen of zo min mogelijk gebruik van CFK’s. Het blijkt nodig om in enkele ruimtes, waarin 

de besturingskasten van de verbrandings- en rookgasreinigingsinstallaties zijn geplaatst, te koelen 
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met STEK-installaties die HFK’s en HCFK’s bevatten. Koeling met een andere middelen heeft waar 

mogelijk de voorkeur. 

 

Het onderhoud van de STEK-installaties wordt door erkende STEK-installateurs verricht. Tijdens het 

onderhoud van de STEK-installaties (40 stuks) is in 2018 2,9 kg koelmiddel aan airco’s toegevoegd.  

Het betrof het vervangen het koelmiddel R410A. 

 

 

3.1.2 Broeikaseffect 
Voor de gassen die het broeikaseffect versterken (lachgas, methaan en kooldioxide) zijn bij ARN 

alleen van de laatste twee kwantitatieve gegevens bekend. 

3.1.2.1 AVI’s 
Aardgas 

Aardgas wordt gebruikt voor het op temperatuur houden van de Denox-installatie en voor het 

opwarmen van, de in de sproeidroger en wassers afgekoelde rookgasstromen, tot een temperatuur 

die nodig is voor de verwijdering van nog resterende componenten. 

De verbrandingsproducten als gevolg van de verbranding van aardgas, vormen een integraal 

onderdeel van de gemeten emissies in de uittredende rookgassen. Het totale gasverbruik in 2018 

bedroeg 2.354.132m3. In 2017 was dat 2.877.377m3. Het lager verbruik is voornamelijk gelegen in het 

feit dat verbrandingslijn 2 vanwege de het grote onderhoud langer uit bedrijf is geweest. 

In de navolgende grafiek is het aardgasverbruik per verbrande ton afval (brandstof), weergegeven 

vanaf 2013. 

 

Grafiek 7: Aardgasverbruik per ton verbrand afval. 

 

Het aardgasverbruik per ton verbrand afval is in 2018 gedaald naar 10,11 m3/ton afval. De daling 

(4,3% t.o.v. 2017) is voornamelijk veroorzaakt door het hogere rendement van de warmtewisselaar; 

het gevolg van minder vervuiling in dit installatieonderdeel. 

 

Tabel 2: Verspreiding naar de lucht van de beide AVI’s op vrachtniveau. 
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Rookgassen afvalverwerkingsinstallaties 

EMISSIE kg/jaar 

STOFNAAM  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CxHy(= Ctotaal) 
 1.490 2.600 3.200 3.000 3.100 2.200 

CO2 
1) 

316.000.000 314.000.000 325.000.000 341.000.000 340.000.000 283.000.000 

1)  Via omrekening verkregen. Zie § 7.1. 

 

 

CxHy 

Methaan wordt gemeten als onderdeel van de fractie CxHy.  

Op grond van de gemeten CxHy-concentratie kan worden geconcludeerd dat methaan (CH4) bij de 

verbranding van afval nauwelijks vrijkomt. Berekening op basis van gemeten concentraties resulteert 

in een jaarvracht van CxHy van 2.200 kg. 

De emissie van CxHy is t.o.v. 2017 gedaald, waarbij opgemerkt dient te worden dat de kleine  

fluctuatie in emissies van de afgelopen jaren vermoedelijk wordt veroorzaakt door het functioneren 

van de CxHy-meter in het lage meetbereik. Bij lage concentraties zijn de metingen namelijk minder 

betrouwbaar. 

 

CO2 

De emissie van CO2 uit de schoorsteen wordt berekend met behulp van de resultaten van de 

continumetingen. Zie § 7.1. De berekende emissie CO2 per tonafval in 2018 is lager dan het 

voorgaande jaar, dit lijkt het gevolg van de variërende samenstelling van het afval (brandstof). 

 

Grafiek 8: CO2-emissie per ton brandstof van afval. 

 

In 2018 bedroeg de totale CO2-emissie 1,213  ton per ton verbrand, in 2017 was deze 1,248 ton per 

ton.  
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De voorgenoemde emissie bestaat naast die uit het verbranden van het afval tevens uit de CO2 welke 

is geëmitteerd als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen (gasolie en aardgas) voor de 

opwarming van de AVI’s en RGR-installaties. Zie verderop in dit hoofdstuk (§ 3.1.3). 

3.1.2.2 Stortplaats 
Door de biologische afbraak van organisch afval op de stortplaats, wordt onder zuurstofloze 

omstandigheden stortgas gevormd. Stortgas is een biogas en bevat CH4 en CO2.  

ARN kent de volgende onderdelen op de stortplaats: 

� Stortplaats voor (diverse) afvalstoffen, die hier op een wijze overeenkomstig het Stortbesluit 

verwerkt worden. 

In deze stortplaats ontwikkelt zich stortgas. Deze stortplaats is voorzien van een 

stortgasonttrekkingsysteem. Over de emissie van deze stortplaats wordt gerapporteerd. 

� C2-deponie voor RGR-residuen in bigbags. 

Deze stortplaats produceert geen stortgas en is daarom ook niet voorzien van een 

stortgasonttrekkingsysteem. 

 

Tot 2006 werd de rapportage betreffende de (diffuse) emissie van de stortplaats gebaseerd op de 

aanname dat 25% van de hoeveelheid onttrokken stortgas diffuus emitteert. In samenspraak met het 

bevoegd gezag is geconcludeerd dat er voldoende argumenten zijn die een aanname van een emissie 

van 15% rechtvaardigen. 

 

Deze argumenten waren: 

� Het afval dat tegenwoordig gestort wordt, bestaat nauwelijks uit brandbaar/organisch afval. 

� ARN heeft in het verleden voornamelijk zeeffractie gestort. De organische componenten hierin 

leiden tot een  snellere afbraak. De piek van de stortgasproductie die daarvan het gevolg is, is al 

voorbij. 

� Alle niet feitelijk in gebruik zijnde delen van de stortplaats zijn afgedekt met een laag grond van 

minimaal 1 meter dikte. 

� Het gasonttrekkingsysteem is door de jaren heen vergaand geoptimaliseerd. 

 

De concentraties voor CO2 en CH4 in het onttrokken stortgas zijn: 

Jaar  % CO2   % CH4 

2013  30,5  59,0 

2014  31,0  58,4 

2015  33,0  56,4 

2016  35,7  53,7 

2017  38,0  51,4 

2018  32,7  56,8 

 

De berekening van de (diffuse) emissies vanuit de stortplaats is op grond van bovenstaande ‘stortgas 

- kwaliteitsgegevens’ als volgt: 

CO2 (kooldioxide) = (geëmitteerde stortgas in m3 * 1000 l/m3 * 44 g/mol * percentage CO2) / (22,4 

l/mol * 1000 g/kg) 

CH4 (methaan) = (geëmitteerde stortgas in m3 * 1000 l/m3 * 16 g/mol * percentage CH4) / (22,4 l/mol 

* 1000 g/kg) 

 

In de hierna volgende grafiek is aangegeven wat de hoeveelheid onttrokken stortgas is en wat de 

CH4- en CO2-emissies is bij een diffuse emissie van 15% van de hoeveelheid onttrokken stortgas naar 

de lucht. 
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Grafiek 9: CO2- en CH4-emissie uit stortplaats. 

 

In het afgelopen jaar is de hoeveelheid onttrokken stortgas gedaald met 19,2 % ten opzichte van 

2017. Deze afname hangt o.a. samen met het bedrijven van onttrekkingsinstallatie welke met de 

stortgasketel zo stabiel (continu) mogelijk bedreven wordt.  

 

De hoeveelheid geëmitteerde broeikasgassen neemt – bij een gelijkblijvende aanname dat 15% van 

de geproduceerde hoeveelheid stortgas diffuus emitteert – evenredig toe of af met de hoeveelheid 

onttrokken stortgas.  

Sinds het in werking treden van E-PRTR, in 2007, is                                                                                                                             

in het e-MJV ook gerapporteerd over de emissies uit de stortplaats. 

3.1.3 Fossiele brandstoffen 
ARN gebruikt de volgende fossiele brandstoffen: gasolie en aardgas. 

3.1.3.1 Gasolie 
Gasolie wordt o.a. gebruikt voor: 

� Het interne transport / materieel 

 

� De beide nooddiesels  

Over beide nooddiesels (zuigermotoren) wordt in het elektronische gedeelte van het 

milieujaarverslag als één geheel gerapporteerd. 

De nooddiesels leveren geen toepasbaar thermisch vermogen.  

Ze leveren alleen noodstroom in geval van uitval van een of beide generatoren van de 

verbrandingsinstallaties of bij externe netvraag.  

Een keer per maand worden de nooddiesels getest, waarbij deze kortstondig proefdraaien. 
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De elektriciteitsproductie van de beide nooddiesels in 2018 gestegen van 16 MWh naar 28 MWh. 

Zie § 3.8.2.1  

De draaiuren van de nooddiesels waren in 2018 voor Nooddiesel 1; 17 uur en voor Nooddiesel 2; 

20 uur. Voor 2017 bedroegen die voor beide motoren samen 41 uur. In 2018 is het totaal aantal 

draaiuren lager en  de E-productie hoger. Tussen draaiuren en E-productie bestaat niet altijd een 

evenredig verband, omdat de motoren soms meer of minder onbelast draaien voor onderhoud en 

inzetbaarheidstesten. 

 

 

Grafiek 10: Gasolieverbruik nooddiesels. 

Het gasolieverbruik van de beide nooddiesels kwam in 2018 uit op 6.090 liter (5,15 ton) dat 

veroorzaakte een CO2-emissie van 16.321 kg. 

(Als vermenigvuldigingsfactor voor de berekening van de CO2-emissie is gebruikt 2,68 kg CO2/l 

gasolie.) 

 

� De steunbranders van afvalverbrandingsinstallatie lijn 2. 

De steunbranders van genoemde verbrandingsinstallatie branden tijdens het opstoken van de 

ketel na een (onderhouds-)stop.  

De steunbranders in de ketel kunnen ook worden geactiveerd als de temperatuur in de 

vuurhaard beneden een bepaalde temperatuur (850°C) dreigt te komen. 

Het opstoken of het (sterk) ‘terug regelen’ van de verbrandingsinstallatie lijn 2 kan leiden tot het 

activeren van de steunbranders. 

 

De emissie van de steunbranders wordt vanaf 2011 geregistreerd met de 

emissiemeetapparatuur in het rookgasafvoerkanaal van de AVI.  

Het gasolieverbruik ten behoeve van opwarming van de vuurhaard door middel van inzet van de 

steunbranders bedroeg in 2018: 219,6 m³. In 2017 bedroeg het 50,7 m3. Het verbruik is t.o.v. 

2017 gestegen en ligt boven het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Dit is verklaarbaar 

door de afwijkende onderhoudswerkzaamheden en de daarop volgende periode van in bedrijf 

name lijn 2.  

De bijdrage door de steunbranders aan de emissie van CO2 steeg in 2018 van ± 136.000 naar 

588.000 kg. 
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3.1.3.2 Aardgas 
Voor gegevens over het aardgasverbruik: zie § 3.1.2.1. AVI’s. 

 

Overigens produceert ARN ook aardgas. Bij het GFT-verwerkingsproces wordt het vrijkomende 

vergistingsgas afgevangen en opgewerkt tot aardgaskwaliteit. 

In 2018 is de met daartoe geschikte apparatuur en onder de betreffende wetgeving 2.640.370 m³ gas 

in het openbare aardgasnetwerk geïnjecteerd dat is 77.451 m³ meer dan het voorgaande jaar. 

 

3.1.4 Samenvatting emissies “Verandering van klimaat” 
Tabel 3: Samenvattend overzicht van de emissies behorend tot het thema “Verandering van klimaat” 

(versterkt broeikaseffect). 

 

EMISSIE ton/jaar 

Bron CO2-emissie  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AVI-verbrandings-

installaties 
316.000 314.000 325.000 341.000 340.000 283.000 

Nooddiesels 231) 301) 411) 151) 71) 161) 

Steunbranders (220)1) (200)1) (190)1) (125)1) (136)1) (588)1) 

Stortgasketel en 

Stortgasfakkel 
2.917 3.569 3.738 4.580 1.678 1.710 

Uit de stortplaats 2) 124 138 154 204 160 111 

Installaties CO2 

totaal  
319.064 3) 317.737 3) 328.933 3) 345.7993) 341.5483) 284.8373) 

Bron CH4-emissie  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stortgas (methaan)  88 95 96 111 79 70 

1) CO2-emissie gasolie berekend met de factor voor CO2-productie: 2,68 kg CO2/liter. 

2) Bij een emissie van 15% van het onttrokken stortgas. 

3) Totale emissie van de steunbranders is al bij de AVI-verbrandingsinstallatie verdisconteerd.  

 

Door de elektriciteitsproductie uit afval is in 2018 een emissie van 81.000.000 kg CO2 elders 

vermeden (343 kg/ton kental VA) zie § 3.8.2.1 

In 2012 is vanuit de VA (Vereniging Afvalbedrijven) een notitie opgesteld m.b.t. “de kentallen m.b.t. 

de rapportage CO2 - energieprestaties 2012”.  Dit getal is aangehouden. 

 

3.2 VERZURING 

Hieronder vallen de emissies van SOx, NOx vluchtige organische stoffen en NH3. 
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3.2.1 AVI’s 
Tabel 4: Verspreiding naar de lucht van de beide AVI’s op vrachtniveau. 

Rookgassen afvalverwerkingsinstallaties 

EMISSIE kg/jaar 1) 

STOFNAAM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SOx 2.400 1.200 320 300 390 3.900 

NOx 120.000 120.000 130.000 130.000 140.000 120.000 

NH3 513 200 200 340 190 420 

1) Continue bedrijfsmetingen. 

 

Het aantal bedrijfsuren over 2018 van lijn 1 is hoger (537 uur) en die van lijn 2 (met de grootste 

verbrandingscapaciteit) is lager (1.626) dan in 2017door de stopwerkzaamheden in het kader van het 

project GO2018.  

 

SOx 

SO2 is gestegen van 390 naar 3.900 kg. Geconstateerd is dat dit het gevolg was van een ‘afwijkend 

nulpunt’ (emissiemeting instellingsfout). De gemeten emissie is daardoor hoger dan de werkelijk 

geëmitteerde hoeveelheid. 

 

NOx 

De emissie aan NOx  is licht gedaald en blijft in lijn met vijf voorgaande jaren. 

 

NH3  

De NH3-emissie vracht is gestegen van 190 kg naar 420 kg als gevolg van een mindere optimale 

werking van de katalysator. 

3.2.2 SGM-en / stortgasfakkel en stortgasketel 
 

In 2005 en 2008 zijn BEES-metingen aan de stortgasmotoren  verricht door een geaccrediteerd 

onderzoeksbureau. De emissie gegevens  van de SGM-en en fakkel zijn berekend met deze 

vastgestelde emissiegetallen. Bij de in bedrijfstelling van de stortgas-CV ketel zijn in 2017 

afnamemetingen verricht, deze gegevens zijn gebruikt voor de berekening voor de emissie van de 

ketel. 

(Zie ook § 7.2 en § 6.2.4.) 

In de onderstaande tabel is, de berekende emissie weergegeven van de SGM-en, de stortgasfakkel en 

de stortgasketel samen. (Zie ook § 7.2.) 

 

Tabel 5: Verspreiding naar de lucht van de SGM-en, stortgasketel en stortgasfakkel op vrachtniveau. 

(Stortgasmotoren, ketel- en stortgasfakkel 

EMISSIE kg/jaar 

  20131) 20141) 20151 20161 20171 20181 

NOx
 2) 3.494 4.051 4.242 5.197 911 286 

SO2
 2) 931 996 1.043 1.278 225 225 

Onttrokken stortgas 1.387.099 1.509.189 1.580.427 1.936.464 1.434.234 1.434.234 
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1) De emissie gegevens zijn berekend met de vastgestelde emissiegetallen in 2005 en 2017.  

2) Berekening aan de hand van een beperkt aantal meetgegevens. 

 

In 2018 is veel  de NOx en SO2 emissie, op het lage niveau van 2017 gebleven. Deels door de 

afgenomen hoeveelheid onttrokken stortgas, maar bovenal door de inzet  van de gasketel. 

In het beschreven jaar is 97 % van het onttrokken gas verwerkt via de stortgasketel. 

 

Overige 

In de navolgende tabel is het verbruik van de belangrijkste KWS-bevattende grondstoffen 

weergegeven.  

 

 

Tabel 6: Indicatie van mogelijke KWS-emissies behorend tot het thema “Verzuring”.  

Verbruik in liters/jaar * 

Stofnaam 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Terpentine 9 9 0 1 1 1 

Wasbenzine 5 6 3 1 4 5 

Aceton 35 51 50 40 0 2 

Thinner 10 12 5 9 3 1 

Koudontvettings-

middel 
210 210 0 0 25 50 

Acetyleen 880 460 440 560 850 860 

*gerelateerd aan de magazijn registratie 

 

Behoudens het lagere verbruik van Aceton in vergelijking met de jaren vóór 2017 wijkt het verbruik 

van bovenstaande artikelen alleen voor ‘Koudeontvetting’ bovenmatig af van de weergegeven 

voorgaande jaren.  

Voor ‘Koudontvetting’-middel is in 2015 en 2016 geen verbruik geregistreerd. In 2017 is een nieuwe 

reinigingsunit aangeschaft waarbij het product zoveel als mogelijk gerecirculeerd wordt.  Hierna 

wordt het product – zodra recirculatie niet meer mogelijk is - gecontroleerd afgevoerd. T.o.v. 2013 

en 2014 wordt hier een aanzienlijke verbruiksbesparing mee behaald 
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3.3 VERSPREIDING 

3.3.1 Verspreiding naar de lucht 

3.3.1.1 AVI’s 
Met betrekking tot de luchtemissies wordt tegenwoordig getoetst en gemeten conform het 

ActiviteitenbesIuit, dit heeft o.a. tot gevolg dat gerapporteerd wordt over aangepaste parameters in 

vergelijking met die van enige jaren geleden: 

� Hg 

� Cd + Tl (Thallium) in plaats van over Cd alleen. 

� Zware metalen met uitzondering van Cd, Tl, en Hg.  

 

Grafiek 11 laat de trend zien over de laatste 6 jaar van de geëmitteerde jaarvrachten via de 

schoorstenen van de verbrandingsinstallatie. Het referentiejaar is 2013 = 100%. 

(om een weergave te kunnen maken is de schaal logaritmisch gemaakt). 

De jaarvrachten van CO, HCl, stof, vocht en CxHy, werden berekend op basis van continue metingen, 

de overige jaarvrachten werden berekend op basis van discontinue metingen.  

Bij stoffen die discontinu werden gemeten, lag de waarde regelmatig onder de detectiegrens. In die 

gevallen is in de berekening het getal 0 gehanteerd. 

 

                                                        Continue metingen     Discontinue metingen 

 

 

Grafiek 11: Emissies naar de lucht. 

 

In 2018 was de som van het aantal bedrijfsuren van beide verbrandingslijnen 6,7 % lager dan in 2017. 

 

In het algemeen geldt dat de fluctuatie in emissies van de afgelopen jaren wordt veroorzaakt door 

metingen in het lage meetbereik. Bij lage concentraties zijn de metingen minder betrouwbaar.  

 

HCl 
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HCL is net als in de voorgaande jaren in het onderste meetbereik gemeten en is bepaald op 100 kg. 

De vracht is lager dan de vijf voorgaande jaren. 

 

Cd + Tl (thallium) 

Cadmium is ook in 2018 bij de controlemetingen niet aangetoond. 

 

Hg 

Kwik is in 2018 bij de controlemetingen niet aangetoond. 

 

Som Zware metalen  

Zware metalen zijn evenals in 2017 bij de controlemetingen eenmalig aangetoond, doorberekening 

van deze concentratie leidt tot een jaarvracht van 32 kg. 

 

Dioxines 

Dioxines zijn tijdens de 6 opeenvolgende jaren niet meer aangetoond. 

 

Vocht 

De emissie van vocht is gedaald van 370.000 naar 304.000 ton. 

De oorzaak hiervan is veelledig. Het betreft de totale hoeveelheid waterdamp, die via de schoorsteen 

met de rookgassen is geëmitteerd deze is o.a. afhankelijk van het aantal bedrijfsuren.  Het is 

daarnaast de som van het vocht o.a.:  

� aanwezig in de aangezogen lucht voor de ketel; 

� aanwezig in het afval;  

� vrijkomend tijdens het verbranden van het afval (brandstof);  

� vrijkomend door de verdamping van het (was)water in de sproeidroger en de wasser; 

� vrijkomend in de verdere RGR-processen (ammonia en verbranden van aardgas). 

De kwantitatieve invloed  van deze vochtcomponent(en) is niet te staven. 

Overigens is aan de emissie van vocht is geen emissienorm verbonden. 

 

CxHy 

De jaarvracht CxHy is afgaande de op de bepalings- en berekeningsmethode gedaald van 3.100 naar 

2.200 kg. Zie § 3.1.2.1. 
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3.3.1.2 Stortgasmotoren, stortgasketel en stortgasfakkel 
In de onderstaande tabellen zijn de berekende emissies weergegeven. Het betreft grotendeels die 

van de stortgasfakkel omdat de stortgasmotoren in 2014 t/m 2016 niet operationeel zijn geweest. 

Zie § 3.2.2 en § 7.2. 

 

Tabel 7: Verspreiding naar de lucht van Stortgasmotoren -ketel en -fakkel op vrachtniveau.  

Stortgasmotoren, stortgasketel en stortgasfakkel 

EMISSIE kg/jaar 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CO 8.196 10.575 11.074 13.569 1.808 255 

Stof 
Niet 

bekend. 

Niet 

bekend. 

Niet 

bekend. 

Niet 

bekend. 5 4 

Onttrokken stortgas 1.387.099 1.509.189 1.580.427 1.936.464 1.434.340 1.158.841 

 

In 2018 is minder geëmitteerd door de stortgasinstallaties, de daling is veroorzaakt door de 

afgenomen hoeveelheid onttrokken stortgas en de hoge beschikbaarheid van de gasketel welke op 

bovenstaande parameters minder emitteert dan de fakkelinstallatie.  

 

 

3.3.2 Verspreiding naar water 
Bij ARN komen de volgende (afval)waterstromen vrij: 

▪ Schoon hemelwater (hemelwater dat terecht komt op daken en schone verharde terreindelen), 

dat via een regenwaterafvoersysteem wordt afgevoerd naar omringende sloten; 

▪ Mogelijk vervuild hemelwater (hemelwater dat terecht komt nabij installaties op verharde 

terreindelen die mogelijk vervuild zijn), dat met het afvalwater (droogweerafvoer) naar de BWZI 

wordt afgevoerd;  

▪ Afvalwater van de rookgasreiniging, dat fysisch/chemisch wordt gezuiverd en bij normaal bedrijf 

in de sproeidroger van lijn 2 wordt gebracht, waar het water verdampt en afvalzouten ontstaan.  

Er is derhalve sprake van een afvalwatervrije rookgasreinigingsinstallaties. Alleen in geval van 

langdurig uitvallen van de sproeidroger kan het geneutraliseerde afvalwater niet worden 

ingedampt en mag ARN, met toestemming van het Waterschap Rivierenland, dit zoute afvalwater 

conform de vergunning lozen op de RWZI van het Waterschap. (Zie ook § 3.6.6.) 

▪ Procesafvalwater AVI; afvalwater afkomstig van diverse afvalverbrandingsinstallaties (AVI lijn 1 

en AVI lijn 2) dat niet hergebruikt kunnen worden. Het afvalwater komt terecht in de 

zogenaamde put van Gijs en gaat vandaar via het verzamelbassin ARN naar de RWZI. 

▪ Afvalwater afkomstig van sanitaire voorzieningen, de ontvangsthal, de IBT, de BGI, de stortplaats 

en de overslaghal. Dit water bevat biologisch afbreekbare componenten en wordt gezuiverd in de 

BWZI van ARN, voordat het wordt afgevoerd naar de RWZI; 

▪ Overig afvalwater dat rechtstreeks wordt afgevoerd naar de RWZI van het Waterschap 

Rivierenland. 

 

De totale hoeveelheid op de RWZI geloosd afvalwater in 2018 bedroeg 112.955 m3, dat is 

(4%) meer dan in 2017 (108.448 m3).  

Zie “§ 3.6.5 Afvoer water” onder het thema “Verdroging”. 
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Grafiek 12: Emissies met het afvalwater waarbij het jaar 2013 gesteld is op 100%. 

 

De waarden van de emissies zijn als volgt vastgesteld:  

[Som van (dag debiet (m3) x concentratie (mg/m3 of g/m3) van de meetdag): aantal metingen] x 

aantal dagen waarop van toepassing. Het aantal dagen is 365 of 366 als er geen uitzonderingen zijn. 

 

De gepresenteerde getallen zijn de berekende totaallozingen conform het RIZA-voorschrift. 

 

Algemene opmerkingen met betrekking tot de emissies: 

� De hoeveelheid geloosd afvalwater in 2018 is 4 % hoger dan in 2017. 

� Er heeft in 2018 geen lozing van ongezuiverd afvalwater plaatsgevonden. 

� Vanwege de werkzaamheden is in het kader van het project GO2018 (met toestemming van het 

Waterschap Rivierenland) een hoeveelheid afvalwater van de rookgasreiniging geloosd. Dit water  

was fysisch/chemisch gereinigd, maar kon niet zoals gebruikelijk met de sproeidroger van 

verbrandingslijn 2 ingedampt worden. 

 

Bij het interpreteren van de verschillen in de emissies dient met bovenstaande feiten rekening te 

worden gehouden. 

 

Arseen 

De arseenemissie is t.o.v. 2017 licht gestegen. 

 

Cadmium 

De emissie van cadmium is t.o.v. 2017 gestegen van 0,31 naar 0,94 kg. Dit is veroorzaakt door één 

enkele piekwaarde in de reeks van metingen. De oorzaak van deze piek is onbekend. 

 

Chroom 
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De chroomemissie is gestegen van 5,9 naar 6,4 kg, maar ligt onder het gemiddelde van de 

5 voorgaande jaren.  

 

 

Koper 

De emissie van koper is licht gestegen van 2,5 naar 4,4 kg. 

  

Kwik 

De kwikemissie is t.o.v. 2016 gedaald van 0,058 naar 0,054 kg. 

 

Lood 

De loodemissie is in 2018 licht gestegen (4%) van 1,24 naar 1,30 kg en blijft in lijn met de voorgaande 

jaren. 

 

Nikkel 

Voor nikkel werd t.o.v. 2017 een stijging van de emissie berekend van 9 %.Ook hier past de 

vermelding dat de berekende emissie in 2018 onder het gemiddelde ligt van de vijf voorgaande 

jaren.  

 

Zink 

In 2018 is de emissie van zink licht gedaald van 23,4 naar 21,2 kg. 

 

Chloriden 

De emissie van chloriden is gestegen met 102 % deze stijging is vrijwel geheel toe te schrijven aan de 

verhoogde hoeveelheid afvalwater van de rookgasreiniging. Dit water is fysisch / chemisch gezuiverd 

maar hierbij worden de chloriden niet verwijderd. 

 

CZV 

De lozing van CZV nam in 2018 toe van 40.051 kg naar 45.708 kg (12%). 

 

Stikstof Kjeldahl 

Voor stikstof Kjeldahl is er een afname vastgesteld van 7 %, (van 1.877 naar 1.737 kg). Deze daling is 

het gevolg van samenstelling van het te behandelen afvalwater. Als er meer stikstof in het te 

zuiveren afvalwater zit, komt er ook meer stikstof Kjeldahl vrij. 

 

De bovengenoemde parameters betreffen jaarvrachten. Alle gerapporteerde emissies blijven onder 

de drempelwaarde van het e-MJV, op verzoek van het bevoegde gezag zijn alle gemeten emissies 

toch gerapporteerd. 
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3.3.3 Verspreiding naar bodem 

3.3.3.1 Stortplaats. 
 

Bij aanleg van de stortcompartimenten zijn deze reeds voorzien van een drainagesysteem voor de 

afvoer van het percolaat. Daarnaast zijn zowel horizontale als verticale controlesystemen aanwezig 

om eventuele lekkage van de vloeistofdichte voorzieningen onder de stortplaats te kunnen traceren. 

 

Jaarlijkse monitoring grondwater 

 

Om te controleren of de onderafdichtingen van de stortplaats en de C2-deponie nog immer 

ondoorlatend zijn, vindt monitoring van het grondwater onder en naast de stortplaats plaats met 

behulp van de eerder genoemde controlesystemen.  

Hierbij wordt gewerkt met monitoringparameters (indicatoren;  tracers). De tracers zijn zo gekozen 

dat bij een calamiteit (bijvoorbeeld lekkage van de onderafdichting) snel een  

verhoogde concentratie van deze parameter(s) in het grondwater zal worden waargenomen.  

Indien een tracer een gestelde norm overschrijdt, wordt nader onderzoek van het grondwater 

uitgevoerd. De gestelde normen voor de tracers zijn veilig laag gekozen. Afhankelijk van de verkregen 

resultaten worden nadere acties ondernomen. 

 

In opdracht van ARN zijn grondwatermonsters uit peilbuizen en controledrains onder de stortplaats, 

door een daartoe geaccrediteerd onderzoeksbureau bemonsterd en geanalyseerd op tracers. Een 

dergelijk onderzoek is in 2018 driemaal uitgevoerd.  

 

Doel van de monitoring is na te gaan of er verspreiding naar het grondwater optreedt van stoffen, 

afkomstig uit het stortmateriaal. 
 

Stortplaats en AVI -terrein  

Uit de resultaten van het grondwateronderzoek uit de controledrains onder de C2-deponie, stortfase 

6 en stortfase 10 blijkt dat geen gehalten boven de toetsingswaarde zijn gemeten, afgezien van een 

incidenteel verhoogd ammoniumgehalte.  

Uit de monitoringsresultaten van fase 4 en 5 blijkt dat in 2018 in meerdere controledrains verhoogde 

gehalten aan ammonium zijn gemeten. Bij sommige drains liggen de gehalten ammonium sinds 2015 

structureel boven de toetsingswaarde (TWS). Echter de mobiele parameter chloride laat dit beeld in 

deze monitoringsdrains niet zien. Ook de gemeten ammonium gehalten in de peilbuizen vertoont dit 

beeld niet.  

Het overgrote deel van de gemeten gehalten in het grondwater in de peilbuizen rondom het stort 

liggen onder de toetsingswaarden. Incidenteel is een overschrijding gemeten (peilbuis S1 verhoogd 

ammoniumgehalte en een verhoogd chloride gehalten in S8).  

De resultaten van de het grondwateronderzoek uit de controledrains en de peilbuizen rondom het 

stort in relatie tot de gemeten gehalten in het percolaat laten zien dat de variatie in gehalten zich 

bevinden binnen de bandbreedte zoals deze vanouds wordt waargenomen. Daaruit lijkt de conclusie 

gerechtvaardigd dat de (onder)afdichtingen van de stortvakken (fasen 1 tot en met 6, fase 10 en de 

C2-deponie) naar behoren functioneren.  

 

Calamiteit  

Sinds 2015 wordt het grondwater in de calamiteitenpeilbuizen PB04 en PB06 gemonitord. Alle 

parameters vertoonden tot medio 2016 een dalende trend. Daarna bleven de gehalten, al dan niet 

boven de TSW redelijk stabiel. Met uitzondering van chloride in peilbuis PB06. Op 1 meting na lijkt 

hier sinds het najaar van 2016 een stijgende trend waarneembaar. Gehalten liggen ook ruim boven 

de TSW. Tijdens de laatste meetronde (december 2018) lagen diverse metalen ook boven de TSW. 
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Naar aanleiding van de resultaten en conclusie van de monitoring 2018 heeft ARN besloten:  

• voortzetting van de monitoring in 2019, conform het opgestelde monitoringsschema;  

• vooralsnog geen actie ondernemen naar aanleiding van de structurele overschrijding van de 

TSW voor de parameter ammonium in sommige controledrains onder fase 4 en 5;  

• indien de volgende meetronde de stijging in chloridegehalten en de metalen doorzet, dan in 

de calamiteitenpeilbuizen beheersmaatregelen nemen om verdere stijging te voorkomen.  
 

 

3.3.3.2 Bodemsanering en –bescherming 
 
Bodemonderzoek bedrijfsterrein 

Op grond van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen (Wet bodembescherming) is 

ARN verplicht om de kwaliteit van het bedrijfsterrein in beeld te brengen. ARN voldoet aan de 

verplichtingen die voortvloeien uit het genoemde besluit.  

 

Bodemonderzoeken 

In 2018 zijn geen aanvullende bodemonderzoeken op de bedrijfslocatie uitgevoerd. 

 

Grondwaterstanden 2018 

Op basis van de in 2018 uitgevoerde grondwaterstandsmetingen (handmatig en met dataloggers) en 

de actualisatie van de GHG met behulp van deze meetgegevens blijkt dat op de gehele locatie aan de 

droogleggingseis van 0,7 m wordt voldaan. 

 

Bodemrisicodocument 

Door ARN is in 2002 een bodemrisicodocument opgesteld. Dit document beschrijft het resultaat van 

de bodemrisicoanalyse uitmondend in een plan van aanpak voor het realiseren van een 

verwaarloosbaar risico van bodemverontreiniging. In 2008 zijn alle vloeren/wanden waar sprake kan 

zijn van bodemrisico (opnieuw) geïnventariseerd. 

In 2010 is in samenwerking met externe deskundigen (Haukes Inspectiediensten BV en Royal 

Haskoning) de strategie gewijzigd en stipter afgestemd op de NRB. Deze benadering is toegepast op 

alle bedrijfsactiviteiten. 

In overeenstemming met artikel 3.3.9 en 3.4.5 van de omgevingsvergunning, is in 2011 een 

beheerplan ingediend, waarin wordt aangegeven welke maatregelen er getroffen zijn om risico’s 

voortkomend uit de bedrijfsactiviteiten tot een verwaarloosbaar niveau te brengen. 

Het betreft zowel de beheermaatrelen in het kader van de bodembeschermende voorzieningen als 

de maatregelen met betrekking tot (aansluitingen ter plaatse van) putten en rioolleidingen.  

 

In 2018 zijn de keuringen en inspecties volgens het beheerplan uitgevoerd. De werkzaamheden 

worden in een periodiek voortgangsoverleg geëvalueerd. 

3.4 VERMESTING 

Bij het thema "vermesting" gaat het om het voorkómen van ophoping van fosfor (P) en stikstof (N) in 

water en bodem.  

Zoals eerder is aangegeven in § 3.3.2, reinigt ARN de afvalwaterstromen die met organische stoffen 

verontreinigd zijn, in de eigen BWZI.  
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Tabel 8: Meer jarengegevens over het biologisch gezuiverd water, de uitbreidingen van de in gebruik 

zijnde ‘stortplaats’ en gemiddelde neerslag. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Biologisch gezuiverd water 

in m3. 
98.808 89.445 101.510 98.421 85.439 102.011 

Oppervlakte-uitbreiding 

opvanggebied hemelwater in 

ha1) 

0 0,87 0 0 0 0 

Neerslag in mm/jaar 2) 

(bron: KNMI) 
806,1 709,1 776,7 857,40 891,0 667,0 

1) Zie tekening bijlage 4. 

2) Voor de omgeving van Nijmegen is 725 tot 800 mm per jaar normaal. 

 

In 2018 heeft er geen oppervlakte-uitbreiding plaatsgevonden als laatste is in 2014 is het 

opvanggebied voor hemelwater uitgebreid met een parkeerplaats en een opslag voor de BGI. Zie § 

3.3.3.1. 

 

Grafiek 13 laat de trend zien over de laatste jaren van de hoeveelheid biologisch gezuiverd 

afvalwater afgezet tegen de geregistreerde hoeveelheid neerslag in de directe omgeving. 

In de weergegeven periode is hieruit geen direct verband af te leiden. 

 

De hoeveelheid biologisch gezuiverd afvalwater in 2018 is wat hoger dan in 2017. De hogere 

hoeveelheid biologisch gezuiverd afvalwater in 2018 valt niet te verklaren uit de gedaalde  

hoeveelheid neerslag, maar is afkomstig van het watergebruik voor interne bedrijfsprocessen.  

 

De gemiddelde vuilbelasting van de BWZI in 2018 bedroeg 5.503,66 inwoner equivalenten (i.e.'s), in 

2017 bedroeg deze 5.421,04 i.e.’s. De capaciteit van deze installatie is ontworpen voor 6.953 i.e.'s. 

De maximale vuilbelasting (eenmalige zéér korte piekbelasting) bedroeg 11.180,30 i.e.’s.  
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Op grond van de procesresultaten kan worden geconcludeerd dat gemiddeld over het jaar de 

installatie niet overbelast is geweest.  

 

De BWZI heeft, naast capaciteit in vuilbelasting, ook een hydraulische capaciteit. De installatie is 

aanvankelijk ontworpen voor een debiet van 5,4 m3/h. Al naar gelang het procesverloop kon het 

debiet tot maximaal ± 11 m3/h verhoogd worden.  

In 2009 is de hydraulische capaciteit uitgebreid van 11 m3 naar 20 m3 per uur. Deze capaciteit is 

vooralsnog voldoende gebleken om ook pieken in het afvalwateraanbod te verwerken. 

 

Vuilbelasting is het aantal m3 te zuiveren water vermenigvuldigd met de concentratie van de 

vervuilende stoffen. Bij veel neerslag neemt het aantal te zuiveren m3 afvalwater toe, maar daalt de 

concentratie.  

De hierna volgende tabel geeft een overzicht van het functioneren van de BWZI. 

 

 

Tabel 9: Overzicht debieten BWZI. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gemiddeld influentdebiet in 

m3/uur 
11,3 10,2 11,6 11,2 9.80 11,64 

Effluent per dag inm³ 

 

 Min.                                        

Gem. 

Max.              

61,81 47,30 118,22 105,52 3,00 128,00 

502,23 443,38 486,43 448,49 475,18 475,18 

272,66 245,82 278,64 270,88 260,42 283,56 

Biologisch gezuiverd water 

 in m3 
98.808 89.445 101.510 98.421 85.439 102.011 

 

In tabel 10 zijn de lozingen van CZV en N-Kj en in tabel 11 de totale emissies van een aantal stoffen 

weergegeven. 

 

Tabel 10: Lozingen van CZV en N-Kj. 

CZV en N-Kj 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Gemiddelde in 

kg O2/dag 
166 198 167 252 133 147 

Norm: 

�  = 350  

Dag maximum 

in kg O2 
314 562 471 418 315 301 

Norm: 

�  = 700  

 

 

 

Met betrekking tot bovengenoemde resultaten is in vergelijking tot de voorgaande jaren geen 

duidelijke trend waarneembaar. 
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Tabel 11: Emissiehoeveelheden van diverse stoffen met het afvalwater in kg/jaar. 

Stofnaam 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PAK 0,059 0,058 0,039 0,105 0,047 0,050 

MAK 0,108 0,116 0,077 0,210 0,093 0,101 

Olie-emissies 13,80 23,40 27,37 21,5 5,546 22,882 

EOX 0,11 0,12 0,16 0,23 0,111 0,131 

CZV 49.884 55.119 50.883 58.091 40.051 45.708 

N-Kj 2.366 3.714 2.231 2.765 1.877 1.737 

 

Evenals de voorgaande jaren blijven bovengenoemde parameters fluctueren, dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door het beperkte aantal bepalingen van deze parameters. Eventuele pieken worden 

hierbij slechts gedeeltelijk uitgemiddeld. De bovengenoemde waarden zijn in 2018, behoudens N-Kj, 

alle licht verhoogd t.o.v. het voorgaande jaar. 

De weergegeven waarden betreffen jaarvrachten, aangezien er meer water op de 

rioolwaterzuivering geloosd is  kan de verhoging van de jaarvracht hieruit worden verklaard. 

 

 

De volgende grafiek geeft de trends van de rendementen van de afvalwaterbehandeling weer.  

 

Grafiek 14: Rendementen van de biologische waterzuivering. 
 

Het rendement op CZV is ten opzichte van 2017 met 23 % gedaald. 

Het rendement op CZV ligt van oudsher laag. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van het CZV 

bestaat uit humuszuren welke biologisch niet afbreekbaar zijn. 

De BZV-verwijdering is licht gedaald van 97,8% naar 95,2% in 2018. 

Het rendement op stikstofverwijdering is nagenoeg gelijk gebleven op 97 %. 

De rendementen liggen alle drie boven het gemiddeld van de vijf voorgaande jaren. 
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De oorzaak hiervan ligt in de geoptimaliseerde processtabilisatie, waarbij d.m.v. een externe 

koolstofbron een meer optimale verhouding van de te verwijderen componenten (lees 

voedingsstoffen) gecreëerd wordt. 

 

3.5 VERWIJDERING 

 

Bij de verwerking van afval door ARN komen naast (her-)bruikbare stoffen (zoals houtfracties, 

metalen en bodemassen) ook niet te verbranden afvalstoffen vrij.  

 

De niet-herbruikbare, verbrandbare afvalstoffen worden verbrand in één van de 

afvalverbrandingsinstallaties (lijn 1 en lijn 2).  

In de figuur van bijlage 3 zijn de grondstof- en de reststofstromen schematisch weergegeven. 
 

Tabel 12: Overzicht belangrijkste afvalstromen van de verbranding en de rookgas-reinigingsinstallatie 

(in tonnen). 

Afvalstroom 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bodemas / slakken 2) 84.465 91.400 84.272 75.302 74.462 60.900 

Vliegas 1) 4.2132) 4.4302) 2.3941) 681) 641) 1401) 

Mengzouten 1) 3.7092) 3.7292) 3.7852) 3.6312) 3.5662) 2.7282) 

Slib/water 1) 0 0 0 0 0 0 

Mix RGR-residuen in bigbags 

(= Immobilisaat) 2) 
0 0 4.022 10.931 10.011 7.534 

 
Filterkoek 2) 497 652 461 77 65 74 

Gips 2) 1.378 1.154 1.059 1.293 1.078 709,88 

1) Hoeveelheden zijn gebaseerd op gegevens die afkomstig zijn van de doseerinstallatie van de Reststoffen-verwerkingsinstallatie. 

2) Weegbruggegevens. 

3) Deels is dit verwerkt in het immobilisaat en deels separaat afgevoerd. 

 

Sinds juni 2015 wordt vliegas hernieuwd op de C2-deponie geborgen, maar nu na in eigen beheer 

geïmmobiliseerd te zijn. Het vliegas wordt met enkele RGR-residuen en een toeslagstof gemixt tot 

immobilisaat. De hoeveelheid op deze wijze geproduceerd  immobilisaat is in bovenstaande tabel 

weergegeven. Alle overige vermelde afvalstromen inclusief de mengzouten van de 

rookgasreinigingsinstallaties worden geheel separaat uit de inrichting afgevoerd als droge stoffen 

(mengzouten) en gips als ‘steekvaste’ stof. 

Bodemas, mengzouten en gips worden nuttig toegepast. Immobilisaat wordt verwerkt op de eigen 

stortplaats. 

Zie ook bijlage 3. 
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Grafiek 15 laat de trend van de afvalstoffen van de verbranding en de RGR per ton verbrand afval 

over de laatste 6 jaar zien. 

Grafiek 15: Afvalstoffen van de RGR per ton verbrand afval. 

 

Bodemas 

In 2018 is de totaal geproduceerde hoeveelheid bodemas per ton verbrand afval lager dan de 

hoeveelheid in 2017 namelijk 262 kg. 

 

Gips 

De hoeveelheid gips is evenals in 2017 gedaald met 1 kg/ton. Ook hier wordt de oorzaak aan de 

veranderde samenstelling van het te verbranden afval toegedicht. 

 

Vliegas, Filterkoek en Immobilisaat 

Vliegas en Filterkoek zijn gestegen omdat tijdens de grote onderhoudsstop (GO2018) de 

immobiliseringsinstallatie niet volledig beschikbaar was. Dat is dus tevens de reden dat de 

hoeveelheid immobilisaat gedaald is. 

 

Mengzouten  

De hoeveelheid geproduceerde mengzouten per ton verbrand afval zijn gedaald van 13 naar 12 

kg/ton. 

 

Slib/water 

De hoeveelheid  slib/water is in 2018 bij de her-immobilisatie niet geregistreerd.  
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3.6 VERDROGING 

3.6.1 Effluent 
Sinds 9 juli 2008 gebruikt ARN in plaats van grondwater effluent van de naastgelegen RWZI als 

bedrijfswater voor een groot aantal processen,. Daardoor is er vanaf dat moment een flinke afname  

in het grondwatergebruik bewerkstelligd. Zie ook § 3.6.6.  

 

Grafiek 16 laat de trend zien van het ingenomen effluent RWZI en het grond- en leidingwater in de 

laatste zes jaar. Het referentiejaar is 2013 (= 100). In 2018 is het verbruik van effluent van de RWZI 

met 4 % gedaald ten opzichte van het verbruik in 2017. De daling is het gevolg van de verminderde 

afname voor reiniging van de rookgassen van verbrandingslijn 2. 

 

Grafiek 16: Waterinname. 

3.6.2 Grondwater voor processen 
ARN onttrekt grondwater dat wordt gebruikt als proceswater voor voornamelijk de 

afvalverbrandingsinstallaties. De hoeveelheid onttrokken grondwater is t.o.v. 2017 gestegen, met 

deze stijging van 6.832 m³, blijft het grondwaterverbruik in lijn met de voorgaande jaren zie grafiek 

16. 

3.6.3 Grondwater van bronbemaling 
In 2018 is geen water vrijgekomen bij bronbemaling. 

3.6.4 Leidingwater 
Het verbruik van leidingwater is gestegen met ± 12 %.  

Leidingwater wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van demiwater. Demiwater wordt o.a. 

ingezet als voedingswater voor het stoomcircuit van de verbrandingsketels en als suppletiewater van 

de roosterkoeling. Daarnaast wordt leidingwater gebruikt in onder meer het proces van vergisten en 

composteren en de stofbestrijding. 
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3.6.5 Afvoer water 
 

Tabel 13: Waterafvoer behorend bij het thema “Verdroging”. 

Waterafvoer op oppervlakte of riool (m
3
/jaar) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Koelwater n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Afvalwater (= regenwater) 

direct (geloosd op 

oppervlakte water) 

n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 

 

▪ Percolaat stortplaats 67.040 61.764 70.405 79.418 53.265 66.176 

▪ Percolaat C2-deponie 11.162 10.084 13.044 14.628 11.904 11.965 

▪ Put van Gijs 

(procesafvalwater 

AVI) 

  1.997   3.625   2.091   3.473   2.902   7.650 

▪ DWA 17.245 15.132 14.893 39.995 35.234 30.856 

Totaal 97.444 90.587 100.433 137.514 103.305 116.647 

Overig 
6.246

2)
 

(0) 
3)

 

9.109
2)

 

(18.417) 
3)

 

13.072
2)

 

(0) 
3)

 

-1.430
2)

 

(0) 
3)

 

 5.143
2)

 

(0) 
3)

 

 -3692
2)

 

(0) 
3)

 

Subtotaal afvalwater 103.690 99.696 113.505 136.084 108.448 112.965 

Waterafvoer overig (niet geloosd) (m
3
/jaar) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Infiltratie (naar 

grondwater) 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

In (bij)product n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Verdamping 
1)

 162.557 171.239 178.324 169.163 171.764 149.118 

Overig n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Subtotaal waterafvoer 

overig 
162.577 171.239 178.324 169.163 171.764 149.118 

          Totaal waterafvoer 266.267 270.935 291.829 305.247 280.212 262.073 
1) Vanaf 2011 m.b.v. verbruiksgegevens schatting verdamping wasser lijn 1: 5,3 m

3
/uur, afblussen slakken lijn 1: 0,8 

m³/uur. Verdamping lijn 1 = (aantal bedrijfsuren x 6,1) m3.  

Verdamping wasser lijn 2: 12,9 m³/uur . Verdamping afblussen slakken lijn 2: 2,2 m³/uur. Verdamping lijn 2 = 

(aantal bedrijfsuren x 15,1) m3. 

2) Interne stroom BWZI. Verklaring: zie tekst onder “Overig / Interne stroom BWZI”. 

3) Opgepompt water middels bronbemaling. 
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Percolaat stortplaats en C2-deponie 

De hoeveelheid percolaat van de stortplaats is gestegen met 12.911 m³. Een stijging van 24% t.o.v.  

2017. Dit is niet te relateren aan de geregistreerde neerslag. Kennelijk ijlt het vrijkomen van 

percolaat wat na. Zie tabel 9 in § 3.4.  

 

De hoeveelheid percolaat van de C2-deponie is met een verschil van 61 m³ nagenoeg gelijk gebleven 

aan de geregistreerde hoeveelheid in 2017 m3 (2017). 

 

Procesafvalwater AVI (Zie § 3.3.2.) 

De hoeveelheid “procesafvalwater” is in 2018 aanzienlijk gestegen naar de hoogste waarde van de 

afgelopen 6 jaar. Dit kan worden verklaard uit de extra hoeveel water van de rookgasreiniging. Dit 

water is in verband met het groot onderhoudsproject GO2018, met toestemming van het bevoegd 

gezag, geloosd. 

 

DWA-afvoer 

De reguliere DWA-afvoer is t.o. v. 2017 gedaald (16 %) van 14.631 naar 12.260 m3. Daarnaast is de 

geregistreerde separate DWA-stroom afkomstig van de vergister uitgekomen op 18.596 m³. Dit is een 

daling van 10 % in vergelijking tot de hoeveelheid van het voorgaande jaar. 

 

Water (bij)product 

Een redelijke schatting van het water dat via de grond- en hulpstoffen wordt aangevoerd is, evenals 

het water dat wordt afgevoerd via de reststoffen, niet te maken. 

 

Overig / Interne stroom BWZI 

Door waterstromen intern binnen de BWZI te gebruiken, zoals bedrijfswater o.a. voor de dosering 

van polymeer aan het BWZI-proces, is er minder bedrijfsafvalwater geloosd dan de meters van de 

inkomende waterstromen aangeven.  

 

Verdamping 

In deze tabel is de schatting (149.118 m³) van het in de wassers en bij het ‘blussen van de slakken’  

verdampte water opgenomen. De hoeveelheid is lager dan de voorgaande jaren omdat 

verbrandingslijn 2 gedurende langere  tijd uit bedrijf is geweest vanwege de uitgebreide 

onderhoudswerkzaamheden. 

 

Vocht rookgassen 

De emissie van water met de rookgassen naar de lucht was in 2017 ongeveer 304.000 m3. In dit getal 

zit onder andere de schatting van het in de wassers verdampte water verdisconteerd alsook de niet 

te kwantificeren hoeveelheid water aanwezig in het afval. (Zie ook § 3.3.1.1 onder vocht.)  
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3.6.6 Waterbalans 

Tabel 14: “Waterbalans” behorend bij het thema “Verdroging”.  

Gegevens in m
3
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Norm 

Effluent van 

naastgelegen RWZI 
175.982 164.351 179.237 207.462 206.656 185.078  

Onttrokken 

grondwater 

 

17.352 34.864 18.983 14.198 3.870 10.702 250.000 

Bedrijfswater 

(totaal) 

 

193.334 199.215 198.220 221.660 210.526 195.780  

 
Verbruikt 

leidingwater 

 

33.600 29.772 31.020 38.344 40.012 44.707 n.v.t. 

 
Vocht rookgassen 

 
346.000 355.000 357.000 370.000 360.000 304.000 n.v.t. 

 
Geloosd water 

afkomstig van 

fysisch/chemische 

zuivering 

601 952 0 660 561 3.914 1.000 

 
Geloosd water op 

RWZI (bedrijfs-

afvalwater) 1)  

103.690 99.696 113.505 136.084 108.448 112.955 250.000 

1) 
Dit getal is niet herleidbaar uit de andere getallen in deze tabel, omdat een aanzienlijk deel van het bedrijfswater (som van 

grondwater + effluent RWZI) verdampt in de rookgasreiniging.  
 

Effluent van naastgelegen RWZI 

Vanaf  9 juli 2008 wordt gebruik gemaakt van het effluent (gezuiverd water) van de RWZI Nijmegen. 

Dit water is afkomstig van de communale rioolwaterzuivering van Waterschap Rivierenland en is na 

polishing met behulp van een zandfilter geschikt voor toevoer in ons bedrijfswatersysteem. Er is geen 

garantie m.b.t. de levering van effluent door Waterschap Rivierenland. Als de RWZI geen water van 

voldoende kwaliteit kan leveren of onderhoud noodzakelijk is aan het transport en opvangsysteem, 

moet ARN terugvallen op onttrekking van grondwater. 

 

Onttrokken grondwater 

De hoeveelheid onttrokken grondwater is t.o.v. 2017 wat verhoogd, maar blijft ruim onder het 

gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. 

 

Verbruikt leidingwater 

De hoeveelheid verbruikt leidingwater is in 2018 gestegen met 12 %.  Het meeste drinkwater wordt 

gebruikt voor de bereiding van demiwater en voor diverse schoonmaak- en bedrijfsprocessen. Zie § 

3.6.4. 

 

Water afkomstig van fysisch/chemische zuivering 

De Waterwetvergunning (voorheen Wvo-vergunning) staat toe dat jaarlijks maximaal 1.000 m3 water 

afkomstig van de rookgasreiniging, na zuivering in de fysisch-chemische zuivering, wordt geloosd op 

de RWZI van het Waterschap Rivierenland. Omdat voorzien was dat door het Project GO2018 de 

sproeidroger voor langere tijd uit bedrijf zou worden genomen en het waswater daardoor niet 

ingedampt kon worden. Is bij het Waterschap een tijdelijke verruiming waterwetvergunning 
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aangevraagd om in 2018 eenmalig een grotere hoeveelheid te mogen lozen. Op 24 januari is deze 

ontheffing ontvangen.  In 2018 is in totaal 3.914 m³ van dit installatieonderdeel conform de daartoe 

strekkende voorschriften geloosd. 

 

Lozing ongezuiverd afvalwater 

In 2018 is er geen ongezuiverd afvalwater, via het verzamelbassin, geloosd op de RWZI.  

 

 

3.7 VERSTORING 

Het thema "verstoring" richt zich op het bereiken en behouden van een goede woon-, werk- en 

leefomgeving. Daarbij gaat het vooral om geluid, geur, interne en externe veiligheid. 

3.7.1 Klachten 
Vanaf 2002 worden klachten zeer uitgebreid onderzocht. In 2018 zijn er 4 klachten geuit. Bijlage 1 

geeft een overzicht van de klachten van 2013 tot 2018. 

 

Geluid 

In 2018 zijn er 5 geluidsklachten ontvangen, waarbij 1 als terecht is gekwalificeerd. De 

geluidsoverlast bij de overige klachten bleken een externe oorzaak te hebben.  

 

Vogeloverlast 

In 2017 is er geen klacht binnengekomen over vogeloverlast. Inzet van een valkenier bij eventuele 

vogeloverlast blijft tot de mogelijkheden behoren. 

 

Geur 

Klachten die na een uitgebreid onderzoek als onwaarschijnlijk veroorzaakt door ARN beoordeeld 

worden, worden als “geurklacht onterecht” aangemerkt. Klachten waarvoor geen veroorzaker 

aanwijsbaar is en die, gezien de windrichting, veroorzaakt zouden kunnen zijn door ARN, worden 

toch als ‘geurklacht terecht’ aangemerkt. 

ARN heeft in 2018 3 geurklachten ontvangen die, gezien het nader onderzoek, allemaal als terecht 

werden gekwalificeerd . 

 

Geuronderzoek omgeving 

De afvalstoffencontroleurs van ARN verrichten sinds 2002 dagelijks geuronderzoek. Bij dit 

waarnemingsonderzoek wordt op een vast aantal plaatsen (12 geur waarneempunten) rondom de 

bedrijfslocatie, bepaald of er sprake is van geur en – indien daar sprake van is – wordt zo mogelijk de 

bron gelokaliseerd.  

 

Tabel 15: Resultaten geurrondes. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Geurrondes:       

▪ zonder geur 100 121 134 107 145 116 

▪ met een geur 104 57 59 59 52 64 

▪ met 2 geuren 30 22 24 27 18 19 

▪ met 3 of meer geuren 5 5 4 15 4 7 

Totaal aantal geurrondes 239 205 221 208 219 206 

 

Op alle meetpunten werd gedurende het jaar in meer of mindere mate geur waargenomen. 
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Het percentage van het aantal waarnemingen op een meetpunt waarbij geur waargenomen werd, 

liep uiteen. In 44% van alle geurrondes is ergens een geur waargenomen. Het waarnemen van een 

geur hoeft overigens niet altijd als hinderlijk te worden ervaren. 

 

De meest waargenomen geuren (op de meetpunten) tijdens de geurrondes van alle waarnemingen 

zijn: 

Dierlijk’ waaronder mest, meer dan 43%, gft geur (in de directe nabijheid van ARN 21 %), de geur van 

ijzergieterij, brandgeur en agrarisch kwamen uit op respectievelijk 13, 11 en 10 %. De overige geuren 

o.a. riool, huisvuil en compost e.d. scoren op deze lijst lager dan 6 %. 

 

Op het meetpunt Pieckelaan ter hoogte van de weegbruggen waren de meest voorkomende geuren: 

‘Gft-geur’ en ‘bunker/ontvangsthal’ (vergelijkbaar met huisvuillucht) deze geuren zijn bij de 

geurronden respectievelijk 26 en 2 keer waargenomen. 

 

Overige klachten 

In 2018 zijn er onder de noemer overige klachten geen meldingen binnengekomen. 

 

 

3.7.2 Veiligheid 
Een van de indicatoren voor integrale veiligheid is het aantal FOBO-meldingen en geregistreerde 

brandmeldingen. FOBO staat voor Fouten, Onveilige situaties en (Bijna) Ongevallen. Medewerkers 

worden vooral gestimuleerd om alles te melden wat enigszins afwijkt van een normale 

bedrijfsvoering. In die zin is binnen de ARN-organisatie een zeer lage drempel voor het melden van 

afwijkende situaties. 

In dat kader zijn er in 2018, 9 milieurelevante, 36 veiligheid gerelateerde FOBO-meldingen en 26 

brandmeldingen geregistreerd.  

In 2017 was dat respectievelijk 20 FOBO-meldingen en 32 brandmeldingen. 

 

Tabel 17: Overzicht brand- en FOBO-meldingen behorend bij het thema “Verstoring”. 

Interne en externe veiligheid 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Onveilige situaties 21 16 9 14 11 23 

Ongeval (met en zonder lichamelijk 

letsel) 
5 10 6 12 9 13 

Lekkages 5 6 1 1 5 9 

Brandmeldingen 25 19 24 40 32 26 

Overig 2 4 0 1 0 1 

Totaal  58 55 40 68 57 72 

 

FOBO’s 

In 2018 deden zich 13 ongevallen voor, waarvan 1 met verzuim. In 2017 werden er 9 ongevallen 

opgetekend, waarvan 3 met verzuim. 

In 2018 deden zich ook 9 lekkages (kleine calamiteiten) voor, welke net als in 2018 door de 

aanwezige voorzieningen niet tot verdere milieu-impact leidden. 

 

Brandmeldingen 

Van de brandmeldingen ging het in 18 gevallen om meldingen die bij nader onderzoek als ‘vals’ (geen 

acute brand) werden betiteld. In 2017 waren er 15 ‘valse’ meldingen. De gevoelige apparatuur 
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reageert op elke afwijking van de normale bedrijfssituatie, vaak ligt de oorzaak in de aanwezigheid 

van de aanwezigheid van rook of damp t.g.v. proces- of werkomstandigheden. 

Voor deze lage meldingsdrempel is echter bewust gekozen. Gespecialiseerde bedrijven controleren 

jaarlijks alle blusmiddelen, hydranten en brandbeveiligingssystemen op geschiktheid, 

beschikbaarheid en functioneren.  

3.7.3 Externe veiligheid 
Vanwege de aard en beperkte hoeveelheid van de opgeslagen chemicaliën valt de inrichting niet 

onder de BRZO en is ze niet verplicht een veiligheidsrapport op te stellen. De organisatie heeft een 

bedrijfsnoodplan, waarin beschreven staat hoe met eventuele calamiteiten wordt omgegaan.  

 

Noch in het verslagjaar, noch in de voorgaande jaren, is de veiligheid van de omwonenden en 

medewerkers van omliggende bedrijven enig moment in gevaar geweest. De technische 

voorzieningen en de implementatie van het milieuzorgsysteem, maar ook de vakbekwaamheid en 

discipline van de medewerkers staan garant voor een uiterst laag risico met betrekking tot de 

interne- en externe veiligheid. 

 

 

3.8 VERSPILLING 

Het thema ‘verspilling’ richt zich op het minimaliseren van het gebruik van grondstoffen, waarvan de 

voorraad een eindig karakter heeft. Eén van deze voorraden betreft de fossiele brandstoffen.  

Maatregelen tegen verspilling zijn gericht op hergebruik, grondstof- en energiebesparing, duurzame 

energieopwekking en het sluiten van de kringloop. Zie ook § 1.3 onder “Duurzame opwekking van 

energie” . 

De figuur van bijlage 3 geeft het (grond)stoffenschema van de afvalverwerking. 

3.8.1 Grondstoffen 
Voor het reinigen van de rookgassen van de verbrandingsinstallaties en de behandeling van het 

waswater van de zure wasser worden grondstoffen gebruikt. Zie bijlage 3. 

 

Grafiek 17 geeft de trend in verbruik van een aantal grondstoffen gedurende de laatste 6 jaar weer. 

Referentiejaar is 2013. 
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Grafiek 17: Gebruikte grondstoffen. 

 

 

Kalksteenmeel / Kalkhydraat  

Het verbruik van kalksteenmeel is afgenomen met 23,6 % en is op het laagste niveau van de 

afgelopen jaren. De hoeveelheid verbruikt kalkhydraat is met 14,2 % afgenomen de daling is het 

gevolg van de stilstand van verbrandingslijn 2. 

Het  in voorgaande jaren fluctuerend verbruik van deze stoffen is gerelateerd aan de samenstelling 

van de brandstof (het afval) en de reinigingsmethode van de rookgassen. 

 

TMT-15 / Finamin 

Het verbruik van TMT en Finamin is toegenomen, respectievelijk met 3,2 en 19,4%. Een relatief grote 

stijging t.o.v. het voorgaande jaar, maar het verbruik van TMT is gekoppeld aan de reiniging van het 

waswater van lijn 1 omdat dit door stilstand van de sproeidroger van lijn 2 niet ingedampt kon 

worden. Ook het hogere verbruik van Finamin is aan deze specifieke onderhoudswerkzaamheden  

gekoppeld. 

 

IJzerchloride / Adsorbens / Ammonia en Polyelectroliet 

Het verbruik van ijzerchloride, adsorbens, ammonia en polyelectroliet is respectievelijk gedaald met 

14,2, 30,6, 14,2 en 22,2 %. Het verbruik van deze hulpstoffen is gerelateerd aan de reiniging van de 

rookgassen en vanwege de het langdurig uit bedrijf zijn van de grootste verbrandingslijn gedaald. 

 

Aardgas 

Het  verschil in aardgasgebruik is de laatste jaren voornamelijk gerelateerd aan het rendement van 

DeNOx-installatie. Ook hier is de daling t.o.v. 2017 (18,2 %) het gevolg van de eerder genoemde 

onderhoudswerkzaamheden. 
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3.8.2 Elektriciteit en warmte 
Bij afvalverbranding komt warmte vrij die door ARN o.a. wordt omgezet in elektriciteit. Deze 

elektriciteit wordt voor het grootste deel geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. 

 

3.8.2.1 Elektriciteitsproductie 
Onderstaande grafiek geeft de trend van de elektriciteitsproductie, -verbruik en –levering van de 

laatste 6 jaren. Referentiejaar is 2013 (=100) met uitzondering van de zonnepanelen daar is als 

referentiejaar 2014 genomen. 

 

 

Grafiek 18: Elektriciteitsproductie, -verbruik en –levering. 

 

 

In de hiernavolgende tabel is de elektriciteitsproductie van de generatoren van de AVI’s, de 

stortgasmotoren, de zonnepanelen en de nooddiesels samengevat.  
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Tabel 18 Samenvatting elektriciteitsproductie 

E-productie 
Een-

heid 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Generator AVI lijn 1 MWh 63.014 60.413 58.286 59.854 55.776 59.893 

Generator AVI lijn 2 MWh 
133.325 129.926 137.695 140.194 141.151 108.694 

Generatoren AVI's totaal MWh 
192.918 190.339 195.981 200.048 196.927 168.587 

   
Nooddiesel lijn 1 MWh 

13 10 9 7 11 10 

Nooddiesel lijn 2 MWh 
18 21 14 11 5 18 

Nooddiesels totaal MWh 
           31            31            23            18            16 28 

   
Stortgasmotor - 1 MWh 

n.b. 0 0 0 0 0 

Stortgasmotor - 2 MWh 
n.b. 0 0 0 0 0 

Stortgasmotoren totaal 
2)

 MWh 
929 0 0 0 0 0 

   
Zonnepanelen MWh 0 178 147 175 164 199 

        
Inkoop MWh 17 27 11 1 17 1 

   
Totaal geproduceerd vermogen MWh 193.878 190.548 196.151 200.241 197.107 168.814 

Gemiddeld uurvermogen
1) 

MW 22,1 21,8 21,8 22,8 22,5 19,3 

   
Eigen elektriciteitsverbruik MWh 40.991 44.424 46.051 44.662 44.992 39.890 

Gemiddeld eigen verbruik per 

bedrijfsuur
1)

 

MW 

 4,7 5,1 5,3 5,1 5,1 4,6 

   
Aan openbaar net geleverd 

vermogen 
MWh 

152.904 146.151 150.111 155.580 152.132 128.924 

Gemiddeld geleverd 

uurvermogen
1) MW 

17,5 16,7 17,1 17,7 17,4 14,7 

 
� Het item is conform de afspraak met het bevoegd gezag uitgedrukt per jaaruur. Dus vermogen gedeeld door 8760 of 

8784 uur. 

� Hoeveelheid geleverd aan het net. Dit getal wijkt af van het totaal genoemd in § 2.1.2. 

 

AVI’s 

De generatoren van de AVI’s leverden in het verslagjaar 168.587 MWh. Dat is 14,4 % minder dan in 

2017 (196.927MWh). In 2018 is t.g.v. de uitgebreide onderhoudswerkzaamheden (-14,5%) minder 

afval verbrand dan in 2017. De calorische was wel een fractie hoger 12,8 t.o.v. 12,5 GJ/ton. 

Door de elektriciteitsproductie van brandstof uit afval is de emissie van 79.838.395 kg CO2 vermeden. 

(343 kg/ton brandstof) Zie § 3.1.4. 
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In de volgende grafiek is de trend van de elektriciteitsproductie per ton afval (brandstof) 

weergegeven.  

 

Grafiek 19: Elektriciteitsproductie per ton afval (brandstof). 

 

De elektriciteitsproductie per ton afval is t.o.v. 2017 van 723 naar 724 kWh per ton afval gestegen. 

De  (geringe) stijging  lijkt te verklaren uit de hogere calorische waarde van het te verbranden afval. 

Van de totale elektriciteitsproductie is 39.890 MWh voor eigen gebruik ingezet en is 1 MWh 

ingekocht.  

Het eigen verbruik in 2018 was 5.102 MWh lager dan in 2017. 

 

Grafiek 20: Elektriciteitsproductie per uur. 

 

De netto levering per uur, van zowel lijn 1 als lijn 2 is in 2018 licht gedaald (lijn 1 van 7,23 naar 7,04 

MWh en die van lijn 2 van 17,44 naar 17,08 MWh). 
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SGM-en, Stortgasketel en Fakkel 

Na 2005 is de elektriciteitsproductie van de stortgasmotoren gedaald door de afnemende  productie 

van stortgas en na 2014 geheel gestopt. Uiteindelijk zijn beide gasmotoren geheel ontmanteld en is 

een gasketel geïnstalleerd die in 2017 in gebruik is genomen. 

 

Grafiek 21: Hoeveelheid stortgas en benutting. (Voor een volledige weergave was het noodzakelijk 

het percentage in een logaritmische schaal weer te geven)  

 

De hoeveelheid onttrokken stortgas is in 2018 gedaald. Procentueel is de afname 19 % t.o.v. 2017. 

Het overgrote deel ( 97 %) van het onttrokken stortgas in 2018 is benut in de stortgasketel en 

toegepast in het gekoppelde interne en externe warmtenet. Het overige deel is afgefakkeld. 

Gedurende onderhoud / storing is er in totaal 36.159 m³ gas afgefakkeld.  

 

Nooddiesels 

De E-productie van de nooddiesels is in vergelijking tot 2017 gestegen met 12 MWh. Er is  in 2017 

meer gebruik gemaakt van de nooddiesels omwille van de werkzaamheden t.b.v. het project GO2018 

en de verminderde beschikbaarheid van de generator van lijn 2.   

 

Zonnepanelen 

In 2013 zijn zonnepanelen gelegd op het dak van de ontvangsthal, in de hierna volgende jaren is de 

hierdoor geproduceerde energie op het net geleverd. De groene energie van dit installatie onderdeel 

bedroeg  in het verslagjaar 199 MWh. 

 

 

3.8.2.2 Warmte 
ARN streeft naar een maximale benutting van energie uit afval, onder andere door een maximale 

benutting van de (rest)warmte. Daarbij wordt voortdurend gezocht naar betere toepassing van de 

(rest)warmte van onder andere: 

- De energieproductie; 

- De roosterkoeling; 

- Het stortgas. 
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Een deel van de verbrandingswarmte vrijkomend bij de AVI’s wordt intern gebruikt voor: 

- Het op temperatuur houden van het elektrofilter 2 van lijn 2; 

- Het indampen van de zouten ten behoeve van een afvalwatervrije rookgasreiniging; 

- Vorstbescherming van de installatie; 

- ‘Stilstand verwarming’ van de nooddiesels 

- Opwarming van de rookgassen met de dagavo (warmtewisselaar); 

- Opwarming van verbrandingslucht van lijn 2 met luchtvoorverwarmers; 

- Verwarming van het kantoor- en bijgebouwen en meet- en regelkamer; 

- Exploitatie van de BGI (vergistingsinstallatie)  

Meerdere warmtebronnen zijn aan het intern warmtenet gekoppeld, waaruit successievelijk 

meerdere (interne) afnemers van warmte voorzien worden. (Zie § 4.1) 

 

Sinds 3 november 2000 wordt restwarmte geleverd aan de naastgelegen 

rioolwaterzuiveringsinstallatie voor het verwarmen van het te zuiveren afvalwater teneinde een 

versnelde zuivering te bewerkstelligen. In november 2014 is het externe warmtenet t.b.v. van de 

‘stadsverwarming’ in bedrijf genomen. 

 

De volgende grafiek geeft de warmtelevering vanaf 2012 hierbij wordt onderscheid gemaakt in 

warmtelevering aan de RWZI en het In- en Externe warmtenet.  

 

Grafiek 22: Warmtelevering. 

 

 

 

BWZI (intern warmtenet) 

Voor het opwarmen van het water in de BWZI is jarenlang gebruik gemaakt van restwarmte van 

beide stortgasmotoren. Vanwege de afnemende stortgasproductie en de beperkte inzetbaarheid van 

de gasmotoren is medio 2012 een koppeling gemaakt met het interne warmtenet. De mogelijkheid 
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om gebruik te maken van warmte van de gasmotoren is hierbij te komen vervallen. Het gebruik van 

restwarmte is ingeschat op 0,05 Tj per jaar.   

 

Dienstengebouw en Kantoor ARN (intern warmtenet) 

In het in 2002 gebouwde en in gebruik genomen “Dienstengebouw” is tot medio 2012 restwarmte 

van de stortgasinstallatie toegepast voor de verwarming. Dit leidde hier tot het niet hoeven inzetten 

van aardgas als brandstof. Het gebouw is nu gekoppeld aan het interne warmtenet. In 2017 is het 

warmtegebruik bepaald op 0,62 Tj per jaar.  

In 2005 is het kantoor van ARN uitgebreid met een verdieping. Tijdens deze verbouwing zijn de 

elektrische verwarmingselementen in de kantoren vervangen door radiatoren die gevoed werden 

met warm water van de roosterkoeling van lijn 1 of lijn 2. Vanaf 2016 is hier ook een koppeling met 

het intern warmtenet. De benutte warmte wordt niet gemeten maar is ingeschat op 0,2 Tj per jaar. 

 

Interne warmtenet 

Voor goede inzage van het totale interne warmtegebruik is in 2014 een meetvoorziening 

geïnstalleerd. Gefaseerd is het gebruik van warmte voor interne toepassing steeds verder uitgebreid. 

Het totale interne warmtegebruik in 2018 bedroeg 51 Tj. 

 

RWZI 

In 2018 is 473 Tj geleverd aan de RWZI. In 2017 betrof dat 600 Tj, De daling is voornamelijk het 

gevolg van de stilstand van verbrandingslijn 2 als gevolg van het project GO2018. 

 

Energielevering Waalsprong en Waalfront 

Vanaf november 2014 levert ARN via een regionaal warmtenet (rest)warmte voor de verwarming van 

uiteindelijk circa 14.000 woningen en bedrijven in de Nijmeegse wijken Waalsprong en Waalfront. 

Een warmtenet is een infrastructuur van ondergrondse pijpleidingen die aanbieders van warmte 

verbindt met warmtevragers.  

Warmtevoorziening via een warmtenet in plaats van HR-gasketels zorgt voor een aanzienlijke 

vermindering van de uitstoot van CO2. Deze reductie kan oplopen tot 70 procent. De energiepotentie 

van de inhoud van één vuilniszak met restafval is toereikend voor het genereren van voldoende 

warm water voor bijvoorbeeld 7 douchebeurten. Deelnemers in dit duurzame energieproject zijn: de 

provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander, Nuon en ARN. Door dit 

project kan ARN restwarmte zeer effectief en duurzaam inzetten, waardoor het totale 

energierendement van onze installatie substantieel toeneemt. Deze duurzame energievoorziening 

wordt de komende jaren wellicht verder uitgebreid. De gemeente Nijmegen overweegt om meer 

woonwijken aan te koppelen; de provincie Gelderland overweegt het warmtenet door te trekken 

richting Betuwe en uiteindelijk te koppelen aan dat van Arnhem/Liemers.  

Voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur van het warmtenet in Nijmegen heeft de provincie een 

krediet beschikbaar gesteld van € 4 miljoen en een extra krediet van € 1 miljoen voor uitbreiding 

richting Betuwe en Arnhem. De gemeente Nijmegen droeg 3,8 miljoen euro bij aan dit project.  

Ter ondersteuning van dit initiatief stelde rijksoverheid als 'Green Deal' maximaal € 2,5 miljoen 

beschikbaar. De 'Green Deals' zijn bedoeld om door de overheid erkende duurzame initiatieven een 

extra steun in de rug te geven.  

Het warmtenet geldt als een bijzonder goede ontwikkeling en robuuste verbetering van het 

duurzame fundament onder ons bedrijf. Als spin-off van dit project hebben Nuon/VattenFall en ARN 

voor de levering van warmte voor het warmtenet en voor de levering van door ARN geproduceerde 

elektriciteit (energie uit afval) een contract gesloten met een unieke looptijd van dertig jaar. Deze 

langlopende verbintenis toont aan dat beide bedrijven veel vertrouwen in elkaar hebben. 

Voor deze warmtelevering is in het jaar 2018, 232 Tj geregistreerd. 
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Koelwaterleiding 

Als blijk van wederzijds vertrouwen geldt ook de oplevering in 2014 van een koelwaterleiding tussen 

buurbedrijf de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en de ARN-installatie. Via deze leiding wordt 

effluent (gezuiverd rioolwater) van de RWZI verpompt naar onze Biogasinstallatie, waar het wordt 

gebruikt voor het koelen van de proceslucht. Het na dit proces opgewarmde water wordt vervolgens 

teruggeleid naar de RWZI, waar ook deze warmte wordt hergebruikt voor het proces van 

waterzuivering, waarvoor juist warmte nodig is. De besturing van dit proces is volledig 

geautomatiseerd.   
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4 MILIEUMAATREGELEN 

4.1 EVALUATIE ACTIEPUNTEN 2018 

Onderstaand een korte samenvatting van de milieuactiepunten, welke in het milieujaarverslag 2016 

stonden aangegeven voor 2018. 

 

01.18 Project Luierrecycling 

 (Voortzetting van actiepunt 01.17) 

In nauwe samenwerking met Elsinga Beleidsplanning en mede mogelijk gemaakt 

door een aanzienlijke subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) is de eerste reactor opgesteld. Hierin zal op praktijkschaal de THD 

techniek (Thermische Drukhydrolyse) toegepast worden voor de luierrecycling.  

Vrijkomende kunststoffen kunnen aldus worden opgewerkt tot 

kunststofgranulaat. De overblijvende slurry wordt in de slibvergistingsinstallatie 

van de RWZI van het Waterschap Rivierenland vergist, waarbij groengas wordt 

geproduceerd. Vervolgens kan het residu worden gecomposteerd. 

Er is grote vraag vanuit de markt om luiers en incontinentiemateriaal duurzaam 

te verwerken (met terugwinnen van grondstoffen). 

 

Kosten: 

 

(Milieu)effect: 

• Uitbouw naar praktijkschaal en inrichting verwerkingslocatie zijn 

begroot op € 1.9 miljoen. 

 

• Minder verspilling van energie en grondstoffen, minder verzuring en 

minder verandering van het klimaat. 

  

 

 

02.18 Onderzoek gebruik sproeidrogerzout als secundaire grondstof 

  

In de afvalenergiecentrale van ARN B.V. wordt het waswater van de wassers, 

waarin de rookgassen worden gereinigd, ingedampt in een sproeidroger. Hierbij 

komt een vervuilde stroom zout vrij die middels EVOA-ontheffingen afgevoerd 

wordt naar de Duitse zoutmijnen. Dit afgevoerde materiaal bestaat voor 90% uit 

calciumchloride. 

Een groot deel van dit zout is technisch om te zetten naar vloeibare 

calciumchloride, welke toegepast kan worden als secundaire grondstof.  Ter 

vervanging van andere hulpstoffen. 

In de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (Waste Framework Directive), is een 

set criteria vastgelegd waarmee wordt vastgesteld op welk moment een 

recyclingstroom geen ‘Afval’ meer is maar grondstof. Dit moet leiden tot het 

stimuleren van de recycling van uit afval gegenereerde secundaire grondstoffen.  

In 2018 heeft ARN bij Rijkswaterstaat Leefomgeving een verzoek ingediend om 

voor de stroom Calciumchloride die wordt gedestilleerd uit sproeidrogerzout en 

door derden ingezet wordt als grondstof, de status van grondstof toe te kennen. 
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03.18 Limoleen productie uit afvalstoffen 

 Sinaasappelschillen worden vaak gezien als afval, terwijl de schillen vol bruikbare 

stoffen zitten. 

Door van ook van die stoffen nieuwe producten te maken, worden nieuwe 

kansen gecreëerd voor deze waardevolle afvalstroom. Na een aantal eerste 

testen lijkt het interessant te zijn om de sinaasappelschillen te recyclen. ARN 

gaat in samenwerking met  Spaak Circular Solutions een onderzoek uitvoeren 

naar de haalbaarheid hiervan. Door gebruik te maken van de bij ARN aanwezige 

restwarmte, energie en CO2-productie kunnen nuttige stoffen uit 

sinaasappelschillen worden teruggewonnen, zoals bijvoorbeeld etherische oliën. 

In het eerste halfjaar van 2018  worden diverse testen uitgevoerd ten behoeve 

van het procesontwerp om de juiste producten te maken en aan te bieden aan 

de potentiële afnemers. Indien de haalbaarheid nog steeds positief is, gaan we 

in het tweede halfjaar logistiek / transport & groepage onderzoeken. 

Eerst zal worden ingezet op laagwaardige toepassingen zoals bijv. voor 

schoonmaakmiddelen e.d., daarna wordt gekeken naar mogelijke hoogwaardige 

toepassingen zoals de parfumindustrie. 

   

Kosten: 

(Milieu)effect: 
 

• Onbekend 

• Minder verspilling van energie en grondstoffen, minder verzuring en 

minderverandering van het klimaat 

 

 

 

 

 

4.2 OVERIG UITGEVOERDE ACTIES IN 2018 

ECP 

In 2017 zijn middels ECP (Engineering Change Proposal)-aanvragen meerdere aanpassingen 

gerealiseerd welke bijna allemaal resulteerden in een optimalisatie van de procesvoering en/of een 

verbetering van de arbeidsomstandigheden en/of veiligheid. In 2017 zijn deze aanvragen via 

de*MOC-applicatie in het onderhoud beheerssysteem verwerkt.  

 
*MOC = management of change 

Voorbereiding stop voor Groot Onderhoud in 2018 

In de loop van 2017 is er op zorgvuldige wijze de leverancier/hoofdaannemer voor de ombouw van 

het rooster  en de bijbehorende hulpsystemen zoals het ‘onderframe’ (vultrechter, aandrijving, 

koeling, ontslakking, afvoersystemen) voor verbrandingslijn 2 geselecteerd. De keuze is voornamelijk 

gebaseerd op de eenvoud en robuustheid van de uitvoering, de overzichtelijkheid van alle systemen 

en de door deze leverancier afgegeven (en bezochte) referenties. Dit geeft een goede basis voor 

verbrandingslijn 2 als het gaat om goede beschikbaarheid en lagere slijtage, waardoor op lange 

termijn naar verwachting op onderhoudskosten bespaard kan worden.  

Al in 2017 zijn allerlei voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd die anders tijdens het project 

gedaan zouden moeten worden. 

De planning, die er op gericht was dat verbrandingslijn 2 na maart 2018 gedurende een drietal 

maanden uit bedrijf zijn t.b.v. de reguliere revisie en de ombouw van deze lijn zou worden 
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geüpgraded, werd gehaald. En wel binnen het geraamde budget. Omdat de installatie gedurende een 

aantal maanden grotendeels uit bedrijf was, werd tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

ook alle kranen en kraanbanen aan de een grondige revisie te onderwerpen. 

 

Nijmeegs Energie Convenant (NEC) 

ARN heeft zichzelf (extra) inspanningsverplichtingen opgelegd om tot verdergaande CO2-reductie te 

komen en aldus een (extra) bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstelling te leveren.  

Nijmeegs Energie Convenant 

ARN neemt sinds de oprichting in 2008 deel aan het Nijmeegs Energie Convenant (NEC), waarin 

gerenommeerde bedrijven uit de regio samenwerken om de uitstoot van CO2 terug te dringen 

Deze bijdrage zal de komende jaren nog substantieel toenemen in geval van een toenemende 

levering van restwarmte aan het regionale warmtenet. Het succes van NEC is van dien aard dat er 

voorbereidingen zijn getroffen voor een verder vervolg: NEC 3.0. Ook in die voorbereidingen vervult 

de directie van ARN een voortrekkersrol. 

4.3 ACTIEPUNTEN 2019 

ARN is van plan de volgende maatregelen/onderzoeken in 2018 uit te voeren ter verbetering van 

haar milieuzorg. 

 

 

 

01.19 Project Luierrecycling 

 (Voortzetting van actiepunt 01.18) 

ARN startte eind 2018 -  met Elsinga Beleidsplanning - haar eerste reactor voor 

luierrecycling op.  

De toe te passen techniek is gebaseerd op ‘thermische drukhydrolyse’ (TDH): 

luiers worden onder invloed van stoom (hoge druk en hoge temperatuur) 

omgezet in een vloeibaar mengsel. Na afkoelen is het resultaat een scheiding in 

een slurry en kunststofdelen. De kunststoffen blijken herbruikbaar en TDH 

bewerkstelligt daarnaast een hoge gasopwekking uit de luierinhoud.  

De vergisting vindt plaats in de slibvergistingsinstallatie van Waterschap 

Rivierenland, die zich op het aangrenzende perceel van de 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijmegen bevindt. Uit het uitgegiste slib wordt 

biogranulaat gemaakt dat verder wordt verwerkt als biomassa.  

De oorspronkelijke planning kon door diverse externe omstandigheden niet 

geheel worden gehaald. De vertraging was met name het gevolg van 

onduidelijkheid over onder welke aanduiding (euralcode op basis van de 

Europese afvalstoffenlijst) de slurry geregistreerd dient te worden.  

De proeffase had uitgewezen dat voor een goede handling meer 

manoeuvreerruimte gewenst is. Interne verplaatsing vergde evenwel een 

aanvullende vergunningprocedure. Als gevolg van deze administratieve en 

vergunning technische werkzaamheden, hebben de voorbereidingen meer tijd 

gevergd dan oorspronkelijk was voorzien. Najaar 2018 kon evenwel de eerste 

reactor worden geleverd en geïnstalleerd, waarna in 2019 daarmee ervaring op 

praktijkschaal zal worden opgedaan.  

Wanneer de eerste reactor het gewenste (technisch, financieel en milieu 

hygiënisch) resultaat blijkt op te leveren, zal medio 2019 besluitvorming over de 

bouw van twee andere reactoren volgen.  
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Kosten: 

 

(Milieu)effect: 

• Uitbouw naar praktijkschaal en inrichting verwerkingslocatie zijn 

begroot op € 1.9 miljoen. 

 

• Minder verspilling van energie en grondstoffen, minder verzuring en 

minder verandering van het klimaat. 

 Het gerenommeerde Delftse Centrum voor Energiebesparing heeft een 

zogeheten ‘levenscyclusanalyse’ (de milieugevolgen van de wieg tot het graf) 

uitgevoerd op productie, gebruik en verwerking van luiers en 

incontinentiemateriaal. Daarbij zijn de milieugevolgen – uitgedrukt in de 

hoeveelheid CO2 – van verbranding vergeleken met die van de wijze van 

recycling zoals toegepast door ARN. De uitkomst is zeer positief voor de 

recyclingroute. In cijfers uitgedrukt: een besparing van 480 kg CO2 per 

gerecyclede ton. Bij een te realiseren recyclingcapaciteit van 15.000 ton per jaar 

levert dat een besparing op van 7.200.000 kg CO2. 

 

 

02.19 Onderzoek gebruik sproeidrogerzout als secundaire grondstof 

 (Voortzetting actiepunt 02.18) 

In de afvalenergiecentrale van ARN B.V. wordt het waswater van de 

rookgaswassers, ingedampt in een sproeidroger. Hierbij komt een stroom zout 

vrij die afgevoerd wordt naar de Duitse zoutmijnen. Dit afgevoerde materiaal 

bestaat voor 90% uit calciumchloride. 

Een groot deel van dit zout is technisch om te zetten naar vloeibare 

calciumchloride, welke toegepast kan worden als secundaire grondstof.  Ter 

vervanging van andere hulpstoffen. 

In 2018 heeft ARN bij Rijkswaterstaat Leefomgeving een verzoek ingediend om 

voor de stroom Calciumchloride die wordt gedestilleerd uit sproeidrogerzout en 

door derden ingezet wordt als grondstof, de status van grondstof toe te kennen 

ofwel een ‘End of waste-verklaring’. 

Om te kunnen garanderen dat deze grondstof het milieu of leefomgeving niet 

aan zal tasten is extra aandacht besteedt aan de mogelijke aanwezigheid van 

zogeheten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)  Naar verwachting is in de eerste 

helft van 2019 deze analyse gereed en komt op basis hiervan Rijkswaterstaat 

Leefomgeving in de loop van 2019 tot een uitspraak. 

Kosten: � Onbekend 

 

(Milieu)effect: � Door toepassing van zout als grondstof wordt wegtransport vermeden 

dus minder gebruik fossiele brandstoffen minder CO2 uitstoot. 
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3.19 Limoleen productie uit afvalstoffen 

 (Voortzetting actiepint 03.18) 

Sinaasappelschillen worden vaak gezien als afval, terwijl de schillen vol bruikbare 

stoffen zitten. 

Test resultaten hebben uitgewezen dat het haalbaar is om sinaasappelschillen te 

recyclen. Door gebruik te maken van de bij ARN aanwezige restwarmte, energie 

en CO2-productie kan limoneen uit sinaasappelschillen worden teruggewonnen. 

In 2019 wordt vooral aandacht besteed aan marktonderzoek m.b.t.  logistiek / 

transport & groepage. Indien hier ook  een financiële haalbaarheid wordt 

voorzien, worden plannen gemaakt voor een productieontwerp.  

Eerst zal worden ingezet op laagwaardige toepassingen zoals bijv. voor 

schoonmaakmiddelen e.d., daarna wordt gekeken naar mogelijke hoogwaardige 

toepassingen zoals b.v. voor de parfumindustrie.  

In de loop van 2019 wordt een uitgewerkt businessplan verwacht. 

  

Kosten: 

(Milieu)effect: 
 

• Onbekend 

• Minder verspilling van energie en grondstoffen, minder verzuring en 

minderverandering van het klimaat 

 

4.19 Drogerij ten behoeve van diervoederbereiding 

 In 2019 zal het besluit genomen worden of opwerking van oud brood en 

deegwaren een gewenste aanvulling op het scala aan ARN-recycling activiteiten 

wordt en een meer optimale benutting mogelijk maakt van de door haar 

opgewekte energie op eigen terrein. 

Voorzien is dat het hele uitpak-, droog- en opslagproces zich volledig inpandig 

afspeelt. In 2019 treden betrokken partijen verder in overleg om tot een Go/No 

Go-besluit te komen. Indien daartoe besloten wordt, zal realisatie mogelijk in de 

loop van 2020 kunnen plaatsvinden. 

 

  

Kosten: 

(Milieu)effect: 
 

• Onbekend 

• Minder verspilling van energie en grondstoffen, minder verzuring en 

minderverandering van het klimaat 
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4.4 Overige acties in 2019 

Vervangingen 

Wat de verbrandingsinstallaties betreft zullen er ook het komende jaar vervangingen van 

installatieonderdelen noodzakelijk zijn. Met de keuze van het onderdeel en wijze van de vervanging, 

wordt getracht de installaties verder te optimaliseren. 

De afronding van wijzigingen in het project GO2018 zijn hier een expliciet voorbeeld van. 

 

Energiebesparing algemeen 

Modificaties etc. welke leiden tot een bijdrage aan een betere energiebenutting per ton verwerkt 

afval (brandstof) hebben blijvend de aandacht. 

 

 

5 MILIEUZORGSYSTEEM 

5.1 INTENTIEVERKLARING 

 

Van verwerken naar verwaarden;  Intentieverklaring Milieu & Duurzaamheid 

 

 

Als maatschappelijk verantwoord en betrokken onderneming streeft Afvalenergiecentrale ARN B.V. 

naar waarde creatie door in de samenleving vrijkomend afval duurzaam, doelmatig, economisch 

verantwoord en gericht op continuïteit te verwerken. Zo willen wij bijdragen aan het zoveel 

mogelijk voorkomen van negatieve effecten van het verwerken van afval op de huidige 

samenleving en die van toekomstige generaties. Om dit te realiseren beschikken wij over 

geavanceerde installaties voor het scheiden, voorbewerken, biologisch drogen en verbranden van 

niet-herbruikbare afvalstoffen. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) bewerken en verwerken wij 

in een eigen vergistings-en nacomposteringsinstallatie. 

De bij de verbranding van afval vrijkomende energie (warmte) zetten wij in voor de productie van 

groene stroom voor het openbare net. 'Groen', omdat bij deze manier van energieproductie geen 

fossiele brandstoffen nodig zijn. Een deel van de warmte is bestemd voor de eigen energie- en 

warmtebehoefte en die van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een ander deel van de warmte 

wordt ingezet voor duurzame regionale stadsverwarming. 

GFT-afval wordt in een vergistings-en nacomposteringsinstallatie omgezet in biogas en een 

hoogwaardige compost. Het biogas wordt opgewerkt tot gas van aardgaskwaliteit ('groen gas') om 

vervolgens te worden gebruikt als brandstof voor regionaal busvervoer. Bij de opwerking van 

biogas naar aardgaskwaliteit ontstaat eveneens CO2 dat nuttig wordt afgezet. 

De bij de diverse activiteiten overblijvende restproducten worden zoveel mogelijk geschikt 

gemaakt voor hergebruik, bijvoorbeeld bodemassen als funderingsmateriaal in grond- en 

wegenbouwkundige werken. Niet (nog niet) herbruikbare reststoffen, inclusief rookgasreiniging 

residuen, worden op milieuverantwoorde wijze opgeslagen in gecontroleerde opslagplaatsen en/of 

afgevoerd voor externe verwerking. 

 

 

Onze ‘normen en waarden’ zijn meetbaar en controleerbaar door toepassing van een integraal 

(milieu) managementsysteem/BIM op basis van de volgende uitgangspunten: 
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Kwaliteit. Wij leveren kwalitatief hoogwaardige diensten en producten en wij zijn een 

betrouwbare partner met als doel tevreden stakeholders.  

 

Minimumstandaard. Als minimumstandaard geldt dat wij voldoen aan alle wettelijke 

verplichtingen en vergunnings- c.q. veiligheidsvoorschriften.  

 

Milieudoorlichting. Wij brengen regelmatig de milieuaspecten van ons handelen in beeld en 

volgen de ontwikkelingen in afvalbeleid en milieuwet- en regelgeving. Wij bepalen de milieu-

impact van de beheersbare en beïnvloedbare bedrijfsactiviteiten, producten en diensten aan de 

hand van reguliere metingen en monitoring.  

 

Verbetering. Wij streven naar voortdurende verbetering van de bescherming van het milieu, onder 

meer door het toepassen van best beschikbare technieken, interne audits, rapportages en 

evaluaties van het zorgsysteem. Eventuele klachten wordt schriftelijk vastgelegd, zorgvuldig 

onderzocht en beantwoord en waar nodig aangegrepen voor het doorvoeren van verbeteringen. 

We evalueren aan de hand van onze bevindingen in hoeverre het systeem bijdraagt aan realisatie 

van het beleid en aan het halen van onze doelstellingen en ‘vertalen’ deze waar nodig in 

corrigerende en preventieve maatregelen. 

 

Open communicatie. Over ons beleid, de voorgenomen en getroffen preventieve en corrigerende 

maatregelen en gerealiseerde (milieu)prestaties wordt zowel intern als extern op een transparante 

wijze gecommuniceerd met al onze stakeholders. Zo ook over technologische mogelijkheden; 

financiële middelen; operationele en zakelijke behoeften. Rapportage en besluitvorming over 

milieu(beleid)gerelateerde zaken geschiedt via de lijnorganisatie maar ook rechtstreeks aan c.q. 

door de algemeen directeur.  

 

Leren uit fouten. Wij streven naar een gezonde en veilige bedrijfssituatie en het voorkomen van 

persoonlijk letsel, schades en (zware) ongevallen.. Daartoe hanteren wij de zeer laagdrempelige 

systematiek van follow up van geregistreerde fouten, ongevallen en bijna-ongevallen. Om de 

milieubelasting van onze bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken, passen wij deze 

systematiek eveneens toe op mogelijke milieu-incidenten. 

 

Preventie van afval. Wij streven naar een minimale productie van eigen afvalstoffen. Vrijkomend 

restmateriaal wordt zoveel mogelijk opgewerkt tot secundaire bouw- of brandstof en op 

verantwoorde wijze als grondstof afgezet. 

 

Medewerkers. Het handelen conform bovenstaande uitgangspunten beschouwen wij als de 

verantwoordelijkheid van alle medewerkers in alle geledingen van de organisatie tot en met de 

directie. Wij stimuleren een actieve rol van de medewerkers door hen voortdurend te motiveren, 

door het stellen en evalueren van concrete (op functieniveau meetbare) doelen, taken en 

beschikbare middelen. Wij doen dit door voorlichting en opleiding, door het geven van duidelijke 

werkinstructies en - waar nodig - door het toepassen van corrigerende maatregelen. Voor bij ons 

werkzame medewerkers van externe bedrijven en dienstverleners, gelden dezelfde normen en 

waarden als voor onze eigen medewerkers.        

        

Weurt,  mei 2018 

G.H.J.P. van Gorkum, Algemeen directeur ARN B.V. 
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De directie acht zich verantwoordelijk voor het nakomen van bovenstaande garantie volgens de 

gekozen uitgangspunten en zal daarvoor voldoende middelen ter beschikking stellen, de 

ontwikkeling actief stimuleren en, waar nodig, corrigerend optreden. 

5.2. DE MILIEUMANAGEMENT SYSTEMATIEK 

De Intentieverklaring maakt duidelijk dat ARN de zorg voor het milieu integreert in een systeem. 

Sinds 1998 is het systeem gecertificeerd volgens de ISO-norm 14.001. 

Het systeem wordt minimaal elk jaar geaudit in het verslagjaar hebben controles door de 

certificerende instantie plaatsgevonden op 20 juni en 18 en 19 juli. Het systeem werd in de loop van 

2018 verbreed naar aanleiding van de actualisatie van de ISO 14.001. Hierbij zijn nog meer 

management gerelateerde aspecten in het systeem geïntegreerd. Het gewijzigde 

milieumanagementsysteem werd door de externe auditors akkoord bevonden, hetgeen resulteerde 

in een nieuw ISO 14.001 certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaren voor alle bedrijfsactiviteiten 

van ARN.  

 

Naast de externe audits voert ARN ook zelf periodiek audits uit, de zogenaamde interne audits. Bij de 

interne audits zijn geen grote tekortkomingen geconstateerd, maar wel zijn enkele verbeterpunten 

geïnitieerd, als bijdrage aan het proces van altijd durende verbetering.   
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6 MILIEUWETGEVING 

6.1 MILIEUVERGUNNINGEN 

Voor ARN zijn de volgende milieuvergunningen van kracht:  

(omgevingsvergunningen voor nieuwbouw of veranderingen aan de bestaande bouw zijn hierin niet 

meegenomen) 

� Omgevingsvergunning 24 januari 2011 Revisievergunning zaaknummer 2009-021550 kenmerk 

MPM 19608.  

Op 6 maart 2013 is een beschikking ontvangen betreffende aanpassing voorschriften uit 

bovengenoemde revisievergunning met als zaaknummer 2012-000444 kenmerk MPM 24123. 

 

� Omgevingsvergunning  (veranderingsvergunning) 22 december 2011 OLO-nummer 6100 project 

nummer MPM21174. 

 

� Omgevingsvergunning  (veranderingsvergunning) 30 januari 2014 D50/Z13.040829/D14.053912. 

 

� Omgevingsvergunning  (milieu neutrale verandering ) 25 augustus 2016 

OD50/W.Z16.102481.01/D161392814. 

 

� Omgevingsvergunning  (milieu neutrale verandering ) 2 december 2016 

OD50/W.Z16.104150.01/D162520412. 

 

� Omgevingsvergunning (veranderingsvergunning) 15 augustus 2017 W.Z17.104924.01  

 

� Waterwet nummer 201014901 

Op 21 oktober 2014 is een wijziging ontvangen betreffende wijziging artikel 6.2  kenmerk 

201226794/294170 en op 18 januari 2017 is een veranderingsvergunning ontvangen met 

kenmerk 201620848/415266. 

 

� Grondwaterwet Grondwateronttrekkingvergunning ambtshalve wijziging februari 2009 

zaaknummer 2008-001401.  

 

� Vergunning ingevolge Kernenergiewet voor het voorhanden hebben en het toepassen van vier 

ingekapselde radioactieve bronnen americium-241 (2004).  

 

In 2018 zijn de volgende toestemmingen verkregen van het bevoegd gezag: 

� Beschikking m.b.t. frequentie en wijze van meting en bemonstering afvalwater; 

� Ontheffing van het stortverbod voor diverse specifieke afvalstromen; 

� Bevestiging van de actuele, inmiddels weer wat uitgebreidere lijst van te accepteren afvalstoffen; 

 

6.2 EMISSIENORMEN 

6.2.1 Bva/Activiteitenbesluit 
Voor afvalverbrandingsinstallaties in Nederland was lang het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) 

het belangrijkste toetsingskader voor wat betreft verbrandingsemissies. Zo moeten de continu 

gemeten componenten koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (CxHy), zwaveloxiden (SOx), 

stikstofoxiden (NOx) en waterstofchloride (HCl) getoetst worden aan het Bva. Per 1 januari 2013 is 
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het Activiteitenbesluit Milieubeheer in werking getreden en is een aantal eisen en waarden 

aangepast. Aanvullende eisen vanuit de vergunning zijn daarbij van kracht gebleven  

Tabel 19 en 20 geven het overzicht conform de toetsing van de huidige regelgeving weer. 

 

Tabel 19: Overzicht resultaat toetsing emissies lijn 1 aan de interpretatie van het Activiteitenbesluit. 

 

 
 

 

Conclusie: 

Lijn 1 voldoet aan de gestelde eisen van het Activiteitenbesluit. 
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Tabel 20: Overzicht resultaat toetsing emissies lijn 2 aan de interpretatie van het Activiteitenbesluit 

 

 
 

Conclusie: 

Lijn 2 voldoet aan de gestelde eisen van het Activiteitenbesluit. 

 

Resultaten van de controlemetingen. 

Bij de externe controlemetingen worden de discontinu gemeten waarden getoetst aan de norm. 

Resultaten van de continumetingen vormen daarbij een extra controlemiddel. 
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6.2.2 Wm-vergunning (Omgevingsvergunning) 
In de milieuvergunning staat in artikel 9.1.3 een limiet voor (vracht)emissies als jaarprestatienorm 

weergegeven. Deze is opgenomen ten behoeve van het voorkómen van opvullen van emissieruimte 

ten opzichte van de emissie-eisen van het Activiteitenbesluit. 

Van 2003 tot en met 2010 bestond deze jaarvrachtnormering alleen uit de componenten waarvan 

bekend is of verwacht wordt dat zij een carcinogeen karakter hebben. Het betrof toen het in de 

vergunning verankeren van vrachtnormen die eerder in een convenant tussen milieugroeperingen, 

omwonenden, Provincie Gelderland en ARN B.V. waren overeengekomen: 

- Totaal stof 

- Zware metalen (m.u.v. Cadmium en Kwik) 

- Cadmium 

- Kwik 

- Dioxines en furanen. 

Deze jaarvrachten werden  berekend aan de hand van Bijlage A  van de Beschikking d.d. 16 december 

2003 - nr. MW99.48471 van Gedeputeerde Staten Gelderland Wet milieubeheer /Algemene wet 

bestuursrecht.  

De provincie heeft het nodig geacht om het aantal parameters uit te breiden, die als jaarvracht 

dienen te worden genormeerd. De directie van ARN B.V. heeft – alle consequenties daarvan 

afwegende – ermee ingestemd. 

De berekenmethodiek die geldt voor de jaarprestatienormen wijkt af van de methodiek aan de hand 

waarvan jaarvrachten moeten worden berekend en gepresenteerd ten behoeve van E-PRTR. De 

bepaling van de hier bedoelde jaarprestatienormen geschiedt namelijk in de geest van het  

oorspronkelijke convenant. ARN hecht daaraan omdat alleen op deze wijze sprake kan zijn van een 

consistente rapportage aan de stakeholders over de emissies op vrachtniveau. 

De bepaling van de jaarprestatienorm van de discontinu-metingen wordt uitgevoerd aan de hand van 

de meetresultaten van het externe meetbureau ten behoeve van de toetsing aan het 

Activiteitenbesluit. Metingen verkregen uit andere meetcampagnes worden niet meegenomen. 

Metingen zijn uitgedrukt in de eenheid mg/m3
0 (dioxines in ng/m3

0), “droog”  bij 11% O2, 1 atmosfeer 

en 0 graden Celsius. 

In de vergunning van 2011 is de Cd (Cadmium) component aangepast naar de Cd+Tl (Cadmium 

/Thallium) component; HF(Waterstoffluoride) is toegevoegd en stof wordt nu bepaald aan de hand 

van continumetingen.  

Betrouwbaarheidsintervallen zijn aangepast aan de ‘Handleiding luchtemissies bij bedrijven’ volgens 

de geldende NeR. (Nederlandse emissie Richtlijn) 
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Tabel 21: Verspreiding naar de lucht per verbrandingsinstallatie. 

Jaarprestatienorm 2018 

 

 
 
Op grond van bovenstaand overzicht kan geconcludeerd worden dat de in de omgevingsvergunning 

aangegeven normen m.b.t. de jaarvracht niet worden overschreden. 

 

 

6.2.2.2 Geluid en Geur 
Geluid 

In 2018 was er voor ARN geen aanleiding om een geurmeting door een extern onderzoekbureau uit 

te laten voeren.  

In 2015 is er een geluidsonderzoek uitgevoerd voor het vaststellen van de representatieve 

bedrijfssituatie, daar was dit jaar geen reden voor. 

 

6.2.3 Nooddiesels 
Voor de twee nooddieselaggregaten die op gasolie worden aangedreven, is het besluit Emissie-eisen 

Stookinstallaties (BEES) niet van toepassing. 

6.2.4 Stortgasmotoren / Stortgasketel 
In 2005 en 2008 zijn (BEES)- metingen verricht. Deze gegevens zijn gebruikt voor het berekenen van 

de vracht van de stortgasfakkel. Zie § 7.2. 
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In 2017 is de stortgasketel in bedrijf genomen bij afname is een SCIOS-meting verricht, hierna zijn in 

opdracht van ARN B.V. nog aanvullende metingen verricht door Pro Monitoring deze gegevens zijn 

gebruikt voor het berekenen van de vracht van de stortgasketel. 

6.2.5 NOx-emissiehandel  
De NOx-emissiehandel is van overheidswege beëindigd, over de verslagjaren vanaf 2014 behoefde 

daardoor niet meer gerapporteerd te worden.  

6.3 HANDHAVING 

6.3.1 Provincie / ODRN 
Met enige regelmaat wordt ARN bezocht door toezichthouders namens de provincie Gelderland 

(sedert 1 april 2013 van de Omgevingsdienst regio Nijmegen kortweg ODRN) . 

ARN is het bericht over non-compliance in 2018 bespaard gebleven. Daarmee is 2018 in lijn met de 

voorgaande jaren. Deze bezoeken op 26-06 en 6-12, leiden structureel tot schriftelijke rapportages. 

Deze rapportages kunnen best wel eens een suggestie bevatten om zaken anders (lees: beter) te 

gaan doen, maar kennen stelselmatig de strekking dat bij ARN geen overtreding van enig wettelijk 

voorschrift is geconstateerd. 

 

Verder is in het verslagjaar overleg gevoerd met de Provincie over de volgende onderwerpen o.a.: 

- Acceptatie en weigering van afvalstoffen;  

- Vergunningsitems in het kader van uitbreiding euralcode-lijst en ontheffingshoeveelheden 

stortverbod; 

- Ontwikkelingen  aangaande het proces van luierrecycling ; 

- Invulling specifieke elementen Activiteitenbesluit in het kader emissiemeting rookgassen AVI; 

- Ophogen hoeveelheid ‘mee-verbranden’ gevaarlijk afval; 

- Veiligheidsinspectie brand en constructieve veiligheid. 

 

 

6.3.2 Waterschap Rivierenland 
Als bevoegd gezag van de Waterwet  (voorheen Wvo-vergunning)  is door medewerkers van het 

Waterschap Rivierenland in 2018 tweemaal een controle bezoek gebracht (6-02 en 26-02). 

Bij deze bezoek door het Waterschap Rivierenland is afvalwater bemonsterd. De analyseresultaten 

gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Steekproefsgewijs vindt controle van de heffingsparameters van het afvalwater plaats, ook deze 

analyserapporten gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

Gedurende het project GO2018 is een tijdelijke gewijzigde vergunning waterwet van kracht geweest. 

Verder is tweemaal een melding gemaakt van periodieke spui van het brandblusleidingnetsysteem. 

De uitvoering van deze halfjaarlijkse werkzaamheden zijn daarbij eenmalig door het Waterschap 

gecontroleerd en hebben niet geleid tot op- of aanmerkingen. 
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7 MEET- EN REGISTRATIESYSTEEM 

Het meet- en registratiesysteem van ARN is zeer uitgebreid. Het merendeel van de registraties is 

geautomatiseerd. Alle meetapparatuur is opgenomen in het keuring- en/of kalibratiesysteem. 

Metingen die door externe bureaus of instituten worden uitgevoerd voldoen aan de wettelijke 

richtlijnen die daarvoor bestaan. Monsters die niet in het eigen laboratorium van de ARN worden 

onderzocht worden in gecertificeerde externe laboratoria geanalyseerd. 

7.1 AVI 

AVI’s - rookgassen 

De volgende emissies worden continue gemeten: totaal stof, HCl, NH3, SOx, NOx, CO en vluchtige 

koolwaterstoffen. 

Minimaal tweemaal per jaar worden bovendien de volgende componenten gemeten: HF, zware 

metalen, Cd+Tl, Hg en dioxines/furanen. Conform het Bva worden de bepaalde waarden omgerekend 

naar standaardcondities (massa/m3 rookgas bij 1atmosfeer, 0°C, droog, 11% O2). 

De bepaalde waarden voor de jaarvrachtbepaling worden rekenkundig gemiddeld en vervolgens 

geëxtrapoleerd naar de jaarvracht.  

 

Aardgas 

De NOx uit de verbranding van het aardgas is verdisconteerd in de NOx –jaarvracht van de AVI. 

 

Gasolie steunbranders 

De CO2-emissies van de steunbranders vanuit de gasolieverbranding worden vanaf 2011 geheel 

m.b.v. de schoorsteen meetapparatuur geregistreerd. 

 

In het e-MJV zijn de automatisch door het programma gegenereerde emissiegetallen voor de niet 

geregistreerde emissies ingevuld. Zie ook § 3.1.3 onder “De steunbranders van de 

verbrandingsinstallatie lijn 2”.  

 

Nooddiesels 

De CO2-emissies ten gevolge van de verbranding van gasolie in de nooddiesels is berekend aan de 

hand van een door FO-Industrie opgegeven CO2-emissiefactor en de handmatig verkregen 

verbruiksgegevens met betrekking tot gasolie. 

Gezien de beperkte inzet van de nooddiesels zijn BEES-metingen niet verplicht.  

In het e-MJV zijn de automatisch door het programma gegenereerde emissiegetallen voor de niet 

geregistreerde emissies ingevuld met uitzondering voor NOx.  

De NOx-emissie is zoals gesteld ten tijde van de NOx-handel, ook voor dit jaar gehouden op 200 kg 

per jaar onafhankelijk van de belasting van de nooddiesel 1 en 2 samen. Deze hoeveelheid is 

opgegeven. 

 

(Grond)stofstromen 

� Afval 

De hoeveelheden aan- en afgevoerd afval wordt herleid uit de eigen weegbruggegevens. 

De hoeveelheid intern verbrand afval komt voort uit de massabalans die wordt opgesteld aan de 

hand van weeg(brug) gegevens. 

Hoeveelheden afgevoerd KGA worden(indien mogelijk) gebaseerd op de (weeg)gegevens van de 

verwerker. 
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� Hulpstoffen 

Gegevens betreffende de belangrijkste KWS-bevattende grondstoffen (§ 3.2.3) zijn 

geregistreerde magazijnuitgiften. 

Verbruikte hulpstoffen komen voort uit eigen verbruiksregistraties door operators dan wel uit 

uitgifteregistratie van het magazijn. 

Gegevens betreffende de freonen (§ 3.1.1), zijn door de onderhoudsbedrijven in de STEK-boeken 

geregistreerde gegevens. 

7.2 STORTPLAATS, STORTGASKETEL EN STORTGASFAKKEL 

Stortplaats en C2-deponie  

Alle benodigde metingen en controles die hiervoor worden uitgevoerd, zijn opgenomen in het meet- 

en registratiesysteem GSI. Dit systeem heeft de goedkeuring van het bevoegde gezag.  

 

SGM-en en stortgasfakkel 

 

Berekening vanaf 2016 

De NOx-, SO2-, stof- en CO-emissies met de verbrandingsgassen van het stortgas zijn vanaf 2016 

berekend met de onderstaande concentratiegegevens. Zie ook § 3.2.2 en § 3.3.1.2. 

 

De gehanteerde concentraties zijn:  

 Stortgasketel  Fakkel 

▪ NOx: 218,5 mg/m3   244 mg/m3 

▪ SO2: 11 mg/m3   60 mg/m3 

▪ Stof: 1 mg/m3   n.b. mg/m3 

▪ CO: 0,3 mg/m3   637 mg/m3 

▪ CO2: 214.993 mg/m3   214.993 mg/m3 

       

 

De gasmotoren zijn in 2016 volledig ontmanteld. 

Voor de totale rookgasflow van de stortgasfakkel is het verhoudingsgetal 11 gebruikt. 

Voor de rookgasflow van de stortgasketel is het verhoudingsgetal 6,73 uit de afname meting gebruikt 

 

De stortgasflow, het rookgasdebiet, de gehanteerde verhoudingsgetallen en hoeveelheid verbrand 

stortgas zijn: 

 Fakkel Ketel 

Verhoudingsgetal (= Rookgasdebiet/stortgasflow) 11  6,73 

Hoeveelheid verbrand stortgas (m3) 2018 36.159 1.122.681 

 

De emissie van een onderdeel werd als volgt berekend: 

(Stortgas m3/jaar x verhoudingsgetal van het onderdeel x concentratie in mg/m3) / 1.000.000)  

Zie § 6.2.4. 

7.3 BEDRIJFSAFVALWATER 

Waterzuivering: de kwaliteit en kwantiteit van het water dat wordt afgevoerd naar 

de RWZI, wordt wekelijks geanalyseerd.  

De analyseresultaten van het bedrijfsafvalwater worden naar het Waterschap Rivierenland 

verzonden. De metingen in het kader van de vergunning worden uitgevoerd door een extern 

deskundig (geaccrediteerd) laboratorium. 

De emissies worden berekend conform het RIZA-voorschrift. 
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De waarden van de emissies worden als volgt vastgesteld:  

[Som van (dagdebiet (m3) x concentratie (mg/m3 of g/m3) van de meetdag): aantal metingen] x aantal 

dagen waarop van toepassing. Het aantal dagen is 365 of 366 als er geen uitzonderingen zijn. 

7.4 ONDERHOUDSDIENST 

Alle installaties (onderdelen), inclusief tanks en meetapparatuur, worden onderhouden en 

gecontroleerd door de onderhoudsdienst en zijn opgenomen in het geautomatiseerde 

onderhoudsbeheersysteem. Aan deze installaties wordt preventief en correctief onderhoud 

uitgevoerd. Hierdoor verkeert de installatie voortdurend in een goede staat. Alle uitgevoerde 

werkzaamheden en bijbehorende bijzonderheden worden in het onderhoudsbeheersysteem 

geregistreerd. Zo ontstaat een historisch overzicht van reparaties en onderhoud van alle 

installatieonderdelen.  

 

Gespecialiseerde bedrijven controleren jaarlijks (op contractbasis) alle blusmiddelen, hydranten en 

brandbeveiligingssystemen. Zij rapporteren over alle uitgevoerde werkzaamheden, controles en 

bevindingen aan ARN. 

 

De preventieve programma’s worden regelmatig (eventueel met behulp van een extern bedrijf) 

getoetst op de werkmethode en de frequentie.  
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Overzicht klachten 
 



Totaal aantal
klachten

Geurklacht
terecht

Geurklacht
onterecht

Geluidsklacht
terecht

Geluidsklacht
onterecht

Vogeloverlast Overige klachten

2013 7 5 1 1 0 0 0

2014 13 5 4 3 0 0 1

2015 11 4 4 2 0 0 1

2016 7 2 3 0 0 1 1

2017 4 1 1 0 0 1 1

2018 8 3 0 1 4 0 0
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Organogrammen ARN B.V. 
 (2017) 

 



 Organigram ARN B.V. 

Bijlage 2  Operationele organisatie algemeen: 
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 Bijlage 2  Operationele organisatie Administratie: 
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Operationele organisatie Onderhoud, 1 mei 2018
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Bijlage 2  Operationele organisatie GSI: 
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Bijlage 2  Operationele organisatie AVI: 
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Stoffenschema’s  
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Fase overzicht stortplaats  
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